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ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                                             

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να συνταιριάσει δύο κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών: 

τη Λογοτεχνία και την Ψυχολογία. Για να το κάνει αυτό ερμηνεύει και αναλύει  ένα βασικό  

κοινό τους δομικό στοιχείο που είναι η Aφήγηση. Έτσι, ξεκινώντας το θεωρητικό κομμάτι 

της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί η λέξη  «Αφήγηση». Στη συνέχεια εξετάζεται 

η ιστορική εξέλιξη του όρου. Ακολουθεί η μελέτη της Αφηγηματολογίας, της επιστήμης της 

αφήγησης και η εφαρμογή της στη Λογοτεχνία. Στο επόμενο κεφάλαιο μας απασχολεί η 

Αφήγηση από τη σκοπιά της Ψυχολογίας- Ψυχοθεραπείας . Γίνεται εννοιολογική προσέγγιση 

της αφήγησης στην συγκεκριμένη επιστήμη. Ακολουθεί μια παράθεση της ιστορίας της 

αφηγηματικής ψυχολογίας και σύνδεση των δύο πεδίων που μας απασχόλησαν παραπάνω. 

Με άξονα τον Irvin Yalom  και την ανάλυση του έργου του «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» 

προσπαθούμε να εξηγήσουμε πως οι αφηγήσεις-σημειώσεις των ψυχοθεραπευτών μπορούν 

να γίνουν λογοτεχνικά έργα με μεγάλη κιόλας απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. Τέλος,  στο 

δημιουργικό κομμάτι γίνεται η μεταγραφή μιας Μελέτης Περίπτωσης Ασθενούς 

Ψυχοθεραπεύτριας με διαγνωσμένη κατάθλιψη και κρίσεις πανικού, σε διήγημα επτά 

τμημάτων, ακολουθώντας τα βήματα της πυραμίδας του Freytag.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αφήγηση, Αφηγηματολογία, Ψυχοθεραπεία, Δημιουργική γραφή,, Ίρβιν Γιάλομ 

 

SUMMARY 

This project is trying to combine two fields of Human Sciences: Literature and Psychology. In 

order to accomplish this, it interprets and analyses a basic mutual component element which 

is “Narration” To begin with the theory part of the project, there is an attempt to 

define/nominate the word Narration, as used in everyday life. Secondly, we will examine the 

development of this term throughout the years. In addition, there is a study of Narratology, the 

science of Narration. In the next chapter, we are concerned with Narration, from the 

perspective of Psychology-Psychotherap and we are trying a conceptual approach to 

storytelling in the science mentioned above. To continue with, we are examining the basic 

facts of the story of narrative psychology and we are attempting  to find the link between 

these two areas, we have been working on above. With reference to Irvin Yalom, the famous 

story-teller and Psychotherapist, and through the analysis of his work, we are giving an 

explanation to how psychotherapists’ notes, projects and exemplars can be turned into 

Literature projects, books and crossover novels, highly preferred by readers. Last but not 

least, in the creative part, there is a transcription of a psychotherapist’s case study of a patient 

who has been diagnosed with depression and panic attacks into a seven plots story referring to 

the seven points of the Freytag’s Pyrmid.   

Key- Words: Narration, Narratology, Psychotherapy, Creative Writing, Irvin Yalom  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αφηγηματική ψυχολογία εξελίχθηκε στα τέλη του εικοστού αιώνα.Ο όρος «αφηγηματική 

ψυχολογία» εισήχθη από το βιβλίο του Theodor Sarbin (Sarbin 1986b), το οποίο χαρακτήρισε την 

αφήγηση ως «ριζική μεταφορά» για την ψυχολογία και υποδήλωνε ότι οι ποιοτικές μελέτες 

εκμεταλλεύονται αυτήν την μεταφορική ιδιότητα. Ένα άλλο βιβλίο από το ίδιο έτος, τα Πραγματικά 

μυαλά του Jerome Bruner, (1986), διερεύνησε το «αφηγηματικό είδος της γνώσης» με πιο εμπειρικό 

τρόπο. Περίπου την ίδια στιγμή, ο Dan McAdams (1985) ανέπτυξε ένα θεωρητικό πλαίσιο και ένα 

σύστημα κωδικοποίησης για την ερμηνεία των αφηγημάτων της ζωής στην προσωπολογική 

παράδοση. Οι ιστορίες, η παραγωγή και η κατανόησή τους έγιναν ένας από τους κεντρικούς 

στόχους της επικρατούσας επιστημονικής ψυχολογίας (π.χ., Bobrow και Collins 1975, Mandl κ.ά., 

1984, Rumelhart 1975, Thorndyke 1977), σε αντίθεση με την προηγούμενη σποραδική εμφάνισή 

τους. Κλασικό παράδειγμα είναι το έργο του Sir Frederick Bartlett (1932) για την απομνημόνευση. 

Και τέλος, οι γλωσσικές ιδιότητες των αφηγήσεων, όπως η δομή και η επιλογή των λέξεων, έγιναν 

αντικείμενα προσωπικότητας και κοινωνικής ψυχολογικής έρευνας στα έργα του James Pennebaker 

(Pennebaker 1993, Pennebaker et al 1997a). Την τελευταία εικοσαετία η αφηγηματική ψυχολογία 

έχει παρεισφρύσει με πολλή ένταση στους χώρους του μυθιστορήματος και εν γένει της 

δημιουργικής γραφής. Παρουσιάζονται φαινόμενα συγγραφέων οι οποίοι βασίζουν εν πολλοίς την 

εκδοτική τους επιτυχία και την κοινή αποδοχή των κριτικών στο γεγονός ότι κατορθώνουν να 

«δραματοποιούν» μέσω μιας ημι-φανταστικής ιστορίας κάποιες από τις κλινικες περιπτώσεις 

ψυχοθεραπείας που έχουν αντιμετωπίσει στην επιστημονική τους καριέρα. Από πολύ παλιά αρκετοί 

συγγραφείς έτειναν να συμπεριλαμβάνουν ψυχαναλυτικά αποσπάσματα στα μυθιστορήματά τους, 

ωστόσο τα τελευταία χρόνια τούτο έχει εντατικοποιηθεί και δεν είναι λίγες οι φορές που ένα 

ολόκληρο μυθιστόρημα βασίζεται στην αφηγηματική ψυχολογία και στο «πλέξιμό» της με την τέχνη 

της δημιουργικής γραφής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της χρήσης αφηγηματικής ψυχολογίας σε 

παλαιά έργα συγγραφέων είναι τα μυθιστορήματα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ, ο οποίος θεωρείται 

ακόμα και σήμερα ένας από τους πατέρες της ψυχολογίας (ίσως αποτελεί τον «μυθιστορηματικό» 

πατέρα της ψυχανάλυσης ενώ ο Φρόϋντ είναι ο «επιστημονικός» πατέρας της). Ποιος μπορεί να 
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ξεχάσει την καθαρή ψυχανάλυση στο πρώτο μέρος του Υπογείου, σελίδες οι οποίες μοιάζουν να 

έχουν βγει ατόφιες από συνεδρία ασθενούς με ψυχίατρο, ή ποιος μπορεί να παραβλέψει τις 

εξονυχιστικές ψυχαναλύσεις και το παιχνίδι που έπαιξε ο ανακριτής Πιοτρ Πέτροβιτς στον 

Ρασκόλνικωφ στο μνημειώδες Έγκλημα και Τιμωρία; Αυτές οι σελίδες κάλλιστα θα μπορούσαν να 

είναι μέρος μιας ψυχαναλυτικής συνεδρίας ή μια διάλεξη ενός ψυχολόγου περί ανάλυσης 

ανθρώπινων χαρακτήρων. Άλλος κλασσικός συγγραφέας που αποσπασματικά κινείται μεταξύ 

αφηγηματικής ψυχολογίας και δημιουργικής γραφής είναι ο Χέρμαν Έσσε και τούτο συμβαίνει 

αποσπασματικά κυρίως στα βιβλία του  Ντέμιαν και Λύκος της Στέπας στα οποία οι κύριοι ήρωές 

τους γίνονται φορείς περιγραφής ιδεών του Φρόϋντ και του Γιούνγκ αντιστοίχως. Ωστόσο, ακόμα 

και αυτοί οι κλασσικοί συγγραφείς χρησιμοποίησαν κατά συνθήκη και αποσπασματική την 

αφηγηματική ψυχολογία στα βιβλία τους, περισσότερο ως μια ακόμα τεχνική αφήγησης ανάμεσα 

στις πολλές που χειρίζονται στα έργα τους, όπως είναι η αναδρομή, ο ένθετος διάλογος, ο 

εσωτερικός μονόλογος κλπ. Μόνο σχετικά πρόσφατα έχει αναδειχθεί μια νέα τάση που ολόκληρα 

μυθιστορήματα- αποτελέσματα δημιουργικής γραφής στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε σύνθεση 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, δοσμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να στηρίζουν τη μυθοπλασία και 

τη δραματουργία. Τον κύριο εκπρόσωπο αυτής της δυαδικής σχέσης αφηγηματικής ψυχολογίας και 

δημιουργικής γραφής, τον Ίρβιν Γιάλομ, θα μελετήσει η παρούσα πτυχιακή ως μελέτη περίπτωσης, 

ως ένα σταυροδρόμι όπου στο ντιβάνι του η τέχνη και η επιστήμη γίνονται ένα. Συγκεκριμένα θα 

αναλυθεί ως αντιπροσωπευτικότερο βιβλίο του έργου του το Όταν έκλαψε ο Νίτσε το οποίο είναι η 

επιτομή της αφηγηματικής ψυχολογίας με έντονη ωστόσο τη μυθοπλασία που καταλήγει να μας 

δίνει μια εναλλακτική πραγματικότητα (ο Φρόϋντ συναντιέται με τον Νίτσε, ο καθηγητής του 

Φρόϋντ, ο Μπρέγιερ και ο Νίτσε είναι οι πατέρες της ψυχοθεραπείας κλπ). Ταυτόχρονα, η ίδια η 

μυθοπλασία καθεαυτή στο βιβλίο κινείται γύρω από τη γένεση της αφηγηματικής ψυχολογίας και 

πώς αυτή μπορεί να έχει θεραπευτικές ιδιότητες για τον ασθενή. Εν τέλει, μια σκέψη είναι πως η 

σύνδεση της δημιουργικής γραφής και της αφηγηματικής ψυχολογίας είναι τόσο ισχυρή ακριβώς 

γιατί και οι ίδιοι συγγραφείς συνθέτουν ένα έργο προκειμένου να απαλλαχθούν με μια γραπτή 

κάθαρση από προσωπικά τους προβλήματα, δαίμονες, αγωνίες κλπ. Μάλιστα όταν ο αυτοσκοπός 

ενός συγγραφέα είναι να θεραπευτεί ο ίδιος μέσω της γραφής ενός έργου μυθοπλασίας, συνήθως 

έχει και επιτυχία στο αναγνωστικό κοινό, καθώς το έργο είναι γνήσιο, ειλικρινές, και είναι 

πιθανότατο να αντανακλά σκέψεις και προβληματισμούς που πολλοί άνθρωποι έχουν και τους 

βλέπουν ως αναγνώστες διατυπωμένους στο χαρτί.  

Ωστόσο, ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει ένα έργο της αφηγηματικής 

ψυχολογίας, το οποίο βασίζεται στις επιστημονικές παραδόσεις της ψυχολογικής μελέτης, αλλά 

προσθέτει στις υπάρχουσες θεωρίες επιδιώκοντας την εμπειρική μελέτη της δομής των 

ψυχολογικών νοημάτων. Ο ισχυρισμός μας είναι ότι η επιστημονική αφηγηματική ψυχολογία 

ανοίγει μια νέα προοπτική σε σύνθετα φαινόμενα όπως οι πολιτισμικές και εξελικτικές διαστάσεις 

της προσωπικότητας, της προσωπικής ή κοινωνικής ταυτότητας και της ομαδικής ζωής. Εν 

κατακλείδι, θα παρατεθεί στο δημιουργικό μέρος της εργασίας ένα προσωπικό κείμενο μορφής 

διηγήματος που αποτελεί σύνθεση ψυχαναλυτικών αφηγήσεων μίας ασθενούς και με τη χρήση 

αφηγηματικών τεχνικών μετατράπηκε σε λογοτεχνία από μια απλή καταγραφή μιας κλινικής 

περίπτωσης. 

Και τέλος, όσον αφορά το ερώτημα: γιατί να είναι η γραφή ψυχοθεραπευτικό μέσο και εν 

προκειμένω η δημιουργική γραφή; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκυ με τον τρελό του 
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Α. Γενικά για την Αφήγηση- Προσπάθεια Ορισμού: 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας της 

αφήγησης. Η αφήγηση είναι άρρητα συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Η αρχή της 

συμπίπτει με την αρχή της ανθρωπότητας (Barthes,1981)  και αποτελεί καθολικό 

χαρακτηριστικό της (Murray, 2008; Lambert, 2013). Αν πραγματικά κάποιος θέλει να την 

τοποθετήσει χρονικά ως πρακτική, χρονολογείται από την εμφάνιση της πρώτης κοινωνίας 

των ανθρώπων  και ερμηνεύεται ως η πρώτη απόπειρα προφορικής διατύπωσης μιας ιστορίας 

από τη μεριά των ανθρώπων, με σκοπό να επικοινωνήσουν, να εξηγήσουν τα διάφορα φυσικά 

φαινόμενα, να ερμηνεύσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές, καθώς και να κρατήσουν 

ζωντανές-μέσω του προφορικού λόγου- ιστορικές μνήμες (Kleckner & Duvall, 2007; 

Τσιλιμένη, 2007). Η αφήγηση φυσικά δημιουργεί  μνήμες, μα ο πρωταρχικός της ρόλος είναι 

ότι δομεί την ίδια την πραγματικότητα, δεν την αντανακλά απλά. Το αφηγείσθαι αποτελεί το 

πρώτο εργαλείο του ανθρώπου για να ερμηνεύσει τη ζωή του και να δώσει νόημα στις 

εμπειρίες του. Ο Χρίστος Τσολάκης1 αναφέρει ότι «Όπως τα ρεύματα των υδάτων κινούνται 

στην κοίτη του ποταμού και αν δεν υπάρχει αυτή σκορπίζονται και χάνονται, έτσι και οι 

σκέψεις κινούνται στην κοίτη της γλώσσας και χάνονται, όταν χάνεται και αυτή …Το όρια 

του λόγου μου, είπαν σηματοδοτούν τα όρια του κόσμου», εισάγοντας έτσι, στην έρευνα μας 

για τον ορισμό της αφήγησης, την έννοια του λόγου, ο οποίος και αποτελεί το βασικό 

συστατικό υλικό της.  

Λόγος θεωρείται η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου να σχηματίζει και να εκφράζει τις 

σκέψεις του μέσω της γλώσσας, με την ομιλία, με σκοπό να οικοδομηθεί ένα μήνυμα 

συνεκτικό και με αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Διακρίνεται σε προφορικό λόγο και  σε γραπτό 

λόγο, ο οποίος ακολούθησε τον προφορικό, όταν ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να 

μετατρέψει την ομιλία του σε σύμβολα. Θα μπορούσαμε να βρούμε πολλούς ορισμούς και 

πολλές διακρίσεις του όρου λόγος, μιας και έχει  χρησιμοποιηθεί από πολλές επιστήμες στο 

πλαίσιο διαφορετικών θεωρητικών αντιλήψεων -που συχνά δεν είναι συμβατές μεταξύ τους- 

και έχει αποκτήσει διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο σε κάθε κλάδο. Στην παρούσα 

εργασία μας ενδιαφέρει η διάκριση του λόγου σε αφηγηματικό και μη αφηγηματικό, με σκοπό 

έτσι να διευκρινίσουμε τον όρο της αφήγησης. Για να ορίσουμε τον αφηγηματικό λόγο είναι 

εύκολο να εξηγήσουμε πρώτα ποιος λόγος είναι ο μη αφηγηματικός.  

Ο μη αφηγηματικός λόγος, στηριζόμενος στην ορθολογική ανάλυση και στην παρατήρηση, 

και χωρίς να απαιτεί κάποια χρονική ακολουθία, μας περιγράφει όχι αυτό που έγινε, αλλά 

πως είναι ή πως θα έπρεπε να είναι κάτι. Από κειμενολογικής άποψης, στο μη αφηγηματικό 

λόγο τα δομικά στοιχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις διαφέρουν, μιας και εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τα επιμέρους κειμενικά είδη, που το καθένα έχει το δικό του τρόπο 

οργάνωσης και τη δική του εκδοχή συσχέτισης των δεδομένων. Η οργάνωση του κειμένου 

στηρίζεται σε σχήματα όπως πρόβλημα-λύση, συσχετισμός-άρνηση. Ο δημιουργός του 

κειμένου δεν έχει καμία επιρροή πάνω στην εξέλιξη του κειμένου, όπως επίσης βρίσκεται σε 

 
1 Χρίστος Λ. Τσολάκης, «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», Θεματικοί Κύκλοι Λυκείου σελ.14  
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αντικειμενική απόσταση από τον παραλήπτη του. Αυτή ακριβώς είναι η κυριότερη διαφορά 

τους από ένα αφηγηματικό κείμενο. Στο αφηγηματικό κείμενο ο δημιουργός είναι αυτός ο 

οποίος θα οργανώσει τα παρελθοντικά –κατά κύριο λόγο- γεγονότα με βάση ένα πλαίσιο 

χρονικής αλληλουχίας, με βασικές οργανωτικές μονάδες2 οι οποίες έχουν σαν βασικό 

ζητούμενο την επίτευξη της πλοκής. Ο Labov (1992) υποστηρίζει ότι τα γεγονότα γίνονται 

αξιομνημόνευτα, όταν η χρονική τους διάταξη συνδέεται με την αξιολόγησή τους.  Η 

αξιολόγηση έχει να κάνει με την παρέμβαση του αφηγητή στην ιστορία. Διακρίνεται σε 

εσωτερική (ενιαία, χωρίς διακοπές) και εξωτερική (ο αφηγητής μπορεί να παρέμβει και να 

σχολιάσει). Έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα προσωπικής συμμετοχής και μπορεί να απευθυνθεί 

ακόμα και άμεσα στον αποδέκτη του. (Γεωργακοπούλου- Γούτσος, 1999: 180-182; 221-231) 

. Σύμφωνα με τον Ricoeur (1990), -στον αφηγηματικό λόγο- o στόχος δεν είναι απλά η 

παράθεση των γεγονότων και η διαδοχή τους μέσα στο χρόνο, αλλά στοχεύει και στη 

νοηματοδότηση αυτών των γεγονότων με χρονικές, αιτιακές και άλλες σχέσεις.  

Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στον ορισμό του 

αφηγηματικού τρόπου σκέψης (narrative of thinking), όπως μας τον έδωσε ο Bruner (1991), 

ως το είδος της σκέψης που προσδίδει οργάνωση και διατύπωση στις εμπειρίες μας και νόημα 

στην κοινωνική πραγματικότητα. Επεκτείνοντας τον ορισμό κοινωνιολογικά, μπορούμε να 

πούμε ότι η αφήγηση βοηθάει στη μετάβαση από την ατομική στην  κοινή εμπειρία. (Fischer, 

1987). Ένας σχετικά νεότερος ορισμός είναι αυτός που δίνουν οι Σεραφείμ & Φεσάκης 

(2010) σύμφωνα με τους οποίους η  αφήγηση είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα 

κοινό-ακροατήριο, με στόχο τη μεταβίβαση μηνυμάτων. Πρώτη μορφή αφήγησης 

θεωρούνται οι μύθοι, που μεταβιβάζουν γεγονότα και αξίες στις μεταγενέστερες γενιές 

(Campbell) σε προφορική μορφή. Αργότερα, οι ιστορίες περνούν στον γραπτό λόγο. Από την 

προφορική μετάδοση και επανάληψη των μύθων δημιουργήθηκε το συλλογικό φαντασιακό 

ασυνείδητο. Μιας και οι μύθοι αποτελούν αποτελέσματα συλλογικής επεξεργασίας 

λειτούργησαν, επίσης, και σαν οχήματα δημιουργίας και διαμοιρασμού πολιτισμού, αξιών, 

ιστορίας χωρίς να διαχωρίζουν τον πνευματικό από το φυσικό κόσμο (Andrews, Hull, 

Donahue, 2009). 

Από τον ορισμό του Αναγνωστόπουλου(1997) «Αφήγηση είναι η έκθεση με γραπτό 

προφορικό λόγο ιστορικών-φανταστικών γεγονότων, δηλαδή η «αληθής» αφήγηση των 

ιστορικών, καθώς και οι «επινοημένες» αφηγήσεις των μυθιστοριογράφων, των θεατρικών 

συγγραφέων και των παραμυθοποιών», συμπεραίνουμε ότι το αφήγημα μπορεί να βασίζεται 

σε πραγματικά-ιστορικά ή μυθοπλαστικά γεγονότα-ή σε συνδυασμό και των δύο-και φυσικά 

σαν όρος δεν ανάγεται αποκλειστικά στην λογοτεχνία αλλά και σε άλλες τέχνες όπως το 

θέατρο ή και ο κινηματογράφος. Και δεν είναι μόνο οι τέχνες αλλά όλο το πεδίο των 

κοινωνικών επιστημών που εμπεριέχει την αφήγηση ή εμπεριέχεται μέσα σε αυτήν. Θα 

παρατηρήσουμε και στη συνέχεια ότι οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας χρησιμοποιούν όρους 

από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία στην 

προσπάθειά τους να μελετήσουν τη δομή της αφήγησης.  

 
2 «Εισαγωγή- Περίληψη», «Προσανατολισμός», «Έναρξη δράσης», «Επίλυση», «Επιμύθιο», κατά Labov (1972) 
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Μπορεί κανείς να βρει μια πληθώρα ορισμών για την αφήγηση, αλλά ο ακριβής 

προσδιορισμός της έννοιας είναι ακόμα αντικείμενο μιας μεγάλης εξελισσόμενης συζήτησης 

(Riessman, 2008) , κι αυτό γιατί -όπως και με το λόγο- διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

σχετικές με διαφορετικά αντικείμενα φέρνουν πλήθος ανόμοιων ορισμών. Αυτό όμως στο 

οποίο συμφωνούν οι μελετητές είναι οι προϋποθέσεις της αφήγησης: κάθε αφήγηση, ως 

πράξη επικοινωνίας, προϋποθέτει τουλάχιστον έναν αφηγητή (πομπός), μια ιστορία και 

κάποιον στον οποίο απευθύνεται ο αφηγητής (τον αποδέκτη - κοινό) της αφήγησης. Ο 

αφηγητής φροντίζει να δώσει στον αποδέκτη τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, το 

χρόνο, τα πρόσωπα και τα πιθανά αίτια ενός συμβάντος3, το οποίο μπορεί να είναι 

μυθοπλασία ή ιστορικό γεγονός. Όλα αυτά γίνονται ακολουθώντας μια χρονική σειρά η οποία 

ορίζεται από τον δημιουργό επηρεάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων με 

σκοπό να πετύχει την πλοκή που αυτός θέλει (συνειδητά ή ασυνείδητα). H αφήγηση είναι η 

«τέχνη» του χρόνου και μπορεί να «ζωγραφίσει» το δικό της σύμπαν. Κατά τον Πολίτη 

(2006) η μυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεμένη με την Λογοτεχνία, η οποία συστήνει 

έναν ολόκληρο καινούριο κόσμο προσώπων και καταστάσεων από το «μηδέν». 

Ο I. Yalom (1989)4 γράφει ότι «Το μυαλό σκέφτεται με εικόνες, αλλά, για να επικοινωνήσει 

με κάποιον άλλο, πρέπει να μετατρέψει την εικόνα σε σκέψη κι έπειτα τη σκέψη σε γλώσσα. 

Αυτή η πορεία, από εικόνα σε σκέψη και από εκεί σε γλώσσα, είναι απατηλή. Στη διάρκειά 

της συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα: η πλούσια, τρισδιάστατη υφή της εικόνας, η εξαιρετική 

της πλαστικότητα και ευελιξία, οι ιδιωτικές νοσταλγικές συγκινησιακές της αποχρώσεις –όλα 

αυτά χάνονται, όταν η εικόνα στριμώχνεται στη γλώσσα.» Ο συγγραφέας στη λογοτεχνία 

είναι αυτός που προσπαθεί να επανορθώσει γι’ αυτά τα ατυχήματα και μα τρέψει το λόγο του 

σε εικόνες.  

Β. Αφήγηση-Ιστορική Αναδρομή. 

Πρώτη επιχείρηση για θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση της λογοτεχνικής εκφοράς γίνεται 

ήδη από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Συγκεκριμένα, στο τρίτο βιβλίο της Πολιτείας (394 b 

κ.ε.), ο Πλάτωνας θεωρεί την μυθολογία ως αφήγηση «ἤ γεγονότων ἤ ὄντων ἤ μελλόντων» . 

Η αφήγηση αυτή πραγματοποιείται είτε ως διήγηση-λυρική ποίηση, είτε ως μίμηση-θεατρικά 

έργα, είτε ως ένα μεικτό είδος- ομηρικά έπη. Στη διήγηση ο ποιητής είναι αυτός που μιλάει 

και αυτό είναι εμφανές ακόμα και από το γλωσσικό ιδίωμα των ηρώων. Στη μίμηση, 

απεναντίας, ο ποιητής μιλάει μέσω της φωνής ενός ήρωα. Ο Πλάτωνας, λοιπόν, είναι ο 

πρώτος που θέτει το θέμα της εστίασης και της αφηγηματικής φωνής. Θεωρεί δε τη μίμηση 

κατώτερη από την εμπειρική αναπαράσταση της πραγματικότητας. (595c 7 κ.ε. ). 

Ο Αριστοτέλης σε αντίθεση,  έρχεται να ανάγει την μίμηση σε ανώτερο οντολογικό ον και τη 

θεωρεί ειδοποιό διαφορά της τέχνης από την πραγματικότητα. Διακρίνει ότι κάποιος μπορεί 

να μιμείται τα ίδια γεγονότα, άλλοτε διηγούμενος (μένοντας ο ίδιος ή παίρνοντας τον ρόλο 

κάποιου άλλου), άλλοτε βάζοντας τους ήρωες να δρουν χωρίς τη δική του συμμετοχή. Στην 

 
3 Παρίσης I., Παρίσης Ν., (2000), «Λεξικό λογοτεχνικών όρων», ΟΕΔΒ, Αθήνα, σ. 28, 29 

4 Yalom I. (2003), Love’s  Executioner and other tales of psychotherapy, Αθήνα: Άγρα. 
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Ποιητική του (1450 a) γράφει: ἔστιν δὲ τῆς μὲν πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις, εισάγοντας τον 

όρο μύθο και ταυτίζοντας τον με την έννοια της μίμησης. Από τον ορισμό της τραγωδίας 

μπορούμε να διακρίνουμε τους όρους πράξις και μίμησης, όπου η «πραξις» αντιστοιχεί στα 

γεγονότα και η «μίμησις- μύθος» είναι η σύνθεση των γεγονότων αυτών (ο.π.). 

Με βάση τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους, περνάμε στην Αγγλία κατά τον 19ο αιώνα, 

όπου και το μυθιστόρημα γνωρίζει την πλήρη του άνθηση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η 

προσφορά του Samuel Richardson, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της επιστολικής 

μυθιστοριογραφίας. Ο Richardson (1747) δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση μιας και θεωρεί πως ο αναγνώστης μπορεί να ταυτιστεί περισσότερο με κάποιον 

που έχει μέσα του έντονα συναισθήματα από ότι με κάποιον που απλά περιγράφει κάτι σε 

τρίτο πρόσωπο.5  

Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του H. James (1884)6 ο οποίος διαχωρίζει το αφήγημα σε ιστορία 

και θέμα, «The story and the novel, the idea and the form», τα οποία και παρομοιάζει με 

βελόνα και κλωστή, προσπαθώντας να μας δώσει το πόσο αλληλένδετα είναι μεταξύ τους. 

Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως πρόγονος του διαχωρισμού Langue και Parole 

που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι Φορμαλιστές. Στον απόηχο της θεωρίας του James, ο Percy 

Lubbock θέτει το θέμα της οπτικής γωνίας με την πολυχρησιμοποιημένη από τους 

θεωρητικούς και λογοτέχνες διάκριση showing- telling7. Ο όρος showing σημαίνει την 

δραματοποίηση των γεγονότων η οποία γίνεται όταν ο συγγραφέας αντιλαμβάνεται ότι η 

ιστορία του πρέπει να παρουσιαστεί, έτσι ώστε να μιλάει από μόνη της.  (Lubbock [1922] 

1954: 62)8. Από την άλλη, ο όρος «showing» περιλαμβάνει την περιγραφή ή την 

εικονοποίηση των γεγονότων. O Lubbock ιεραρχεί σε ψηλότερο βαθμό το showing έναντι του 

telling τονίζοντας ότι «ο πιο δραματικός τρόπος είναι καλύτερος από τον λιγότερο 

[δραματικό] . Είναι έμμεση μέθοδος αλλά βάζει το ίδιο το γεγονός στο προσκήνιο, αντί να το 

ανακαλεί, να το αντανακλά και να το εικονοποιεί. (Lubbock 1957: 149-150) 

Η στοχασμός πάνω στη γλώσσα και στην αναπαράσταση είναι αντικείμενο και των Ρώσων 

Φορμαλιστών, ο οποίοι μελέτησαν τη λογοτεχνικότητα της λογοτεχνίας, βασισμένοι πάνω 

στη γλωσσική θεωρία του Δομισμού. Ο δημιουργός του αφηγήματος φαίνεται να είναι η 

γλώσσα και έτσι  γίνεται στροφή από τον συγγραφέα στο ίδιο το έργο. Διέκριναν τη γλώσσα 

σε ποιητική γλώσσα, παρομοιάζοντάς την με χορό, και την ονόμασαν syuzhet και την 

πρακτική γλώσσα, που αντιστοιχεί στο περπάτημα, που ονομάστηκε fabula. H fabula 

τρέπεται σε syuzhet, μέσω μορφικών μηχανισμών της γλώσσας που οδηγούν στην 

 
5 Samuel Richardson. Preface to Clarissa, The History of a Young Lady … (1747-8) από M. Allot , Novelists on 

Novel, 2014, Literature Press  

6 H. James, The art of Fiction, Published in Longman’s Magazine 4 (September 1884), and reprinted in Partial 

Portraits (1888) 

7 Σε αντιστοιχία με τον Lukacs (1936)  «Narrate or Describe» αλλά και με τα πολύ προγενέστερα «Μίμησις- 

Διήγησης». 

8 Lubbock, Percy ([1922] 1954). The Craft of Fiction. London: J. Cape. 
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«ανοικείωση» της γλώσσας της πραγματικότητας. Ενώ οι ρώσοι φορμαλιστές διαχωρίζουν 

αυτά τα δύο επίπεδα ανάλυσης (γεγονότα και αναπαράστασή τους), η Mieke Bal9 αναφέρει 

τρία επίπεδα ανάλυσης: ιστορία(historie), αφήγηση (récit- «σημαινόμενο») και κείμενο 

(texte- «σημαίνον»). Οι αφηγηματολόγοι ακολουθούν και αυτοί, από την πλευρά τους,  μια 

τριμερή (άλλοτε και διμερή διάκριση) για την ανάλυση της αφήγησης. 

 

Γ. Η Αφήγηση στη Λογοτεχνία- Αφήγηματολογία: 

Ο όρος «αφηγηματολογία» δηλώνει τον επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε από τα μέσα 

του 20ού αιώνα περίπου στο πλαίσιο των λογοτεχνικών σπουδών και, έχοντας ως αντικείμενο 

τη δομή ενός αφηγήματος καθώς και την ίδια την πράξη της αφήγησης, επιχειρεί να 

συγκροτήσει μια θεωρία του αφηγηματικού λόγου.10 Από τον πρώτο απλοϊκό ορισμό της 

αφηγηματολογίας μπορούμε να αντιληφθούμε τα δομικά συστατικά της αφήγησης όπως αυτά 

δόθηκαν από τους μεγάλους θεωρητικούς του κλάδου. Σύμφωνα με τον Καψωμένο (2003) η 

μελέτη της αφηγηματολογίας συνίσταται σε δύο κλάδους: αυτόν που μελετά την κυρίως 

αφηγηματολογία, την πράξη αυτή κάθε αυτή της διήγησης και αυτόν που μελετά την 

αφηγημένη ιστορία, το αφηγηματικό δηλαδή περιεχόμενο, σε σημασιολογικό επίπεδο. 

Στην πρώτη περίπτωση, θεωρητικοί όπως ο Gerard Genette και ο Franz Carl Stanzel 

ασχολούνται με την αφηγηματική γραφή, με αυτό που ονομάζεται «συντακτικό» της 

αφήγησης. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρονται για τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η αφηγηματική 

πράξη προκειμένου να «ξετυλίξει» μια ιστορία αλλά και για τα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά τη σύνθεση της αφηγηματικής γραφής. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια 

τυπολογία, μια θεωρία των αφηγηματικών τρόπων, οι συνδυασμοί των οποίων σχηματίζουν 

τα εκάστοτε λογοτεχνικά έργα (Τζούμα, 1997).  

Ο Gerard Genette - που η προσφορά του στην  Αφηγηματολογία είναι αδιαμφισβήτητη- 

στην  πρώτη εργασία του, Discours du récit: essai de méthode (1972), που αποτελεί διεθνώς 

(μαζί με το αναγκαίο συμπλήρωμά της, το Nouveau discours du récit,1983) το κοινό σημείο 

αναφοράς για τη μελέτη του αφηγηματικού λόγου (Καψωμένος 2003: 135) , προσπαθεί να 

απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα του ορισμού της αφήγησης, με το οποίο έχει ασχοληθεί 

σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος θεωρητικός της Λογοτεχνίας  

τονίζει την ασάφεια του ορισμού «Αφήγηση» (Recit) και υποστηρίζει την τοποθέτησή του, 

αναφέροντας την τριπλή σημασία με την οποία χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος όρος 11. 

Διέκρινε δηλαδή τρεις διαφορετικές εκδοχές, άρα και τρεις διαφορετικές έννοιες:  

 
9 Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (1978) ,  μτφρ. Chr. Van Boheemen, Toronto: University 

of Toronto Press.  

10 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α' ΤΕΥΧΟΣ Α' Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Καθηγητή, σ. 19-26 

11 Η τριμερής διάκριση της αφήγησης κατά Genette γίνεται με βάση το βιβλίο του Genette G, (2007), Σχήματα 

ΙΙΙ, σελ. 85-89 
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Στην πρώτη εκδοχή η «Αφήγηση» αποτελεί το αποτέλεσμα κάθε γραπτής ή προφορικής 

προσπάθειας, το «αφηγηματικό εκφώνημα». Με πιο απλά λόγια είναι το ίδιο το αφηγηματικό 

κείμενο ή ο αφηγηματικός λόγος αντίστοιχα, τα οποία ονόμασε Αφήγημα(récit) 

Στη δεύτερη εκδοχή, η αφήγηση αποτελεί ένα σύνολο γεγονότων-εμπειριών, μυθοπλαστικών, 

ή και όχι -καθώς και η σχέση μεταξύ τους- που παρουσιάζονται με συνοχή και τάξη. Από 

αυτήν την εκδοχή προέκυψε ο όρος  Ιστορία (Historie) αλλά και Διήγηση (diegese) , δηλαδή 

«το αφηγηματικό σημαινόμενο» ή περιεχόμενο. Γίνεται εδώ εμφανής  η σχέση των δύο 

αυτών εννοιών μιας και -με βάση τις θεωρίες του Δομισμού- ο Genette ταυτίζει το Αφήγημα 

με το «σημαίνον».  

Η τελευταία εκδοχή αναφέρεται σε μία σημασία της Αφήγησης, που όπως ισχυρίζεται ο 

Genette, δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή από τους θεωρητικούς της αφήγησης και αυτή δεν 

είναι άλλη από την πράξη της αφήγησης (narration), «την ίδια την παραγωγό πράξη του 

αφηγείσθαι και, κατ’ επέκταση, το σύνολο της πραγματικής ή πλασματικής κατάστασης 

εντός της οποίας τοποθετείται.» Τονίζει τη μέγιστη σημασία αυτής της εκδοχής, μιας και 

χωρίς αφηγηματική πράξη -όπως ορίστηκε- , δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για Αφήγημα αλλά 

ούτε ακόμα και για Ιστορία. 

O Genette λοιπόν ορίζει το αντικείμενό του, δηλώνοντας πως τον ενδιαφέρει κυρίως ο 

αφηγηματικός λόγος, αυτό που ονόμασε αφήγημα, μιας και είναι το μόνο «που προσφέρεται 

άμεσα στην κειμενική ανάλυση» αλλά φυσικά λαμβάνει υπ’ όψιν του την αλληλεπίδραση των 

σχέσεών του με τα άλλα δύο.  

Ο Frank K. Stanzel (1991:70) από την άλλη, ανέλυσε την αφήγηση με βάση τους τρεις 

παράγοντες που την αποτελούν: πρόσωπο, τρόπος, προοπτική. Θυμίζει πάρα πολύ την 

αφηγηματική θεωρία του Genette όπου οι κατηγορίες τρόπος και προοπτική συναποτελούν 

την έγκλιση, το πρόσωπο αποτελεί μέρος της φωνής,  και αναφέρεται και η έννοια του 

χρόνου. Ο Stanzel ξεκαθαρίζει τη διαφορά μεταξύ αφηγητή και συγγραφέα και δημιουργεί 

τρία αφηγηματικά πρόσωπα: πρωτοπρόσωπο (ταύτιση υπαρξιακών περιοχών αφηγητή και 

προσώπων) , συγγραφικό (παντογνώστης αφηγητής) και πρωσοποπαγές (ύπαρξη 

ενδοσκοπητή και όχι αφηγητή, όταν δεν υπάρχει διαμεσολάβηση μεταξύ του αναγνώστη και 

μιας συνείδησης)  και αναφέρει πως αυτά τα τρία μπορούν να εναλλάσσονται δίνοντας ρυθμό 

στο έργο.  

Στη δεύτερη περίπτωση, οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας όπως ο Todorov, ο οποίος θεωρείται 

και ο πατέρας της Αφηγηματολογίας, ο Greimas και o Bremond δεν δείχνουν να 

ενδιαφέρονται για το μέσον, μιας και το ίδιο το γεγονός μπορεί να μεταφερθεί από διάφορα 

μέσα (Καψωμένος, 2003), αλλά αντιθέτως τους ενδιαφέρει ο πληροφοριακός χαρακτήρας της 

αφήγησης (Todorov), άρα χρησιμοποιώντας τη σημειωτική θεωρία της Λογοτεχνίας, 

αναζητούν το βασικό νόημα που κρύβεται κάτω από κάθε λογοτεχνικό περιεχόμενο. Έτσι 

κατά τον Greimas,  η αφήγηση είναι ένα σημαίνον όλο, γιατί μπορούμε να τη συλλάβουμε, με 

βάση τη δομή των σχέσεων που συνάπτουν τα δρώντα πρόσωπα  (Shelden,Widdowson, 

Brooker 2005:69). O Todorov από την άλλη δημιούργησε ένα μοντέλο προσέγγισης της 

αφήγησης που μοιάζει με τη γραμματική διακρίνοντας τρεις διαστάσεις στην αφήγηση: τη 

συντακτική, τη σημασιολογική και την ρηματική. Ο συνδυασμός μελέτης των τριών τον 
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οδηγεί αφενός στο να αποκωδικοποιήσει το εκάστοτε κέιμενο αλλά και στο να ορίσει τους 

κανόνες που διέπουν τη δημιουργία του. Προσπαθεί να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά του 

αφηγηματικού λόγου και να προτείνει μια θεωρία για τη δομή και τη λειτουργία του 

(Todorov, 1989 : 33 - 34). Αυτή τη μέθοδο, που αναζητά τις γενικές αρχές του έντεχνου 

λόγου ο Todorov την ονομάζει ποιητική12 και τη διακρίνει από τις άλλες δύο: την προβολή 

και τον σχολιασμό. Η προβολή στοχεύει στην προέλευση του κειμένου, με βάση την 

ψυχολογική, βιογραφική ανάλυση του συγγραφέα ή της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Ο 

σχολιασμός, από την άλλη, αποσκοπεί στην εσωτερικότητα του κειμένου, αναλύοντάς το 

σχολαστικά. (Τζίοβας 2003, 54-68) 

Οι Ρώσοι Φορμαλιστές ασχολούνται με αυτήν την ανάλυση των συντακτικών στοιχείων ενός 

κειμένου, και γι’ αυτό το λόγο, κατά τον Todorov, η μέθοδος της ποιητικής αντιπροσωπεύει 

ό,τι, κάποια μέρα, θα ονομάζεται «επιστήμη της λογοτεχνίας». (Τζίοβας, 2003) Και όντως, 

κάτι τέτοιο προσεγγίζει την αφηγηματολογία σαν τομέα της επιστήμης της Λογοτεχνίας 

αναφορικά με το σκοπό της: Να συστηματοποιήσει και να οργανώσει την λειτουργία της 

αφήγησης έτσι ώστε να βοηθήσει νέους αλλά και παλιούς συγγραφείς να βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους αλλά και να δώσει και μία ώθηση σε αυτούς που διστάζουν να ξεκινήσουν. 

(Boulter, 2007) 

Μέσω της αφήγησης οι άνθρωποι συστηματοποιούν τις εμπειρίες τους, δίνουν νόημα στις 

εμπειρίες τους και χτίζουν τη ζωή που αυτοί επιθυμούν. Η αφήγηση, λοιπόν, είναι εμφανές 

ότι δεν είναι κατ’ εξοχήν κομμάτι της λογοτεχνίας και έτσι η θεωρία της αφήγησης μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, και αντίστοιχα απορρέει από αυτές. Μία 

περίπτωση είναι και η ψυχολογία όπου με επεξεργασμένες αφηγήσεις ο θεραπευτής με τον 

θεραπευόμενο καταφέρνουν να ανακαλύψουν και πολλές φορές να λύσουν και το πρόβλημα.  

 

Δ.Η αφήγηση στην Ψυχολογία – Εννοιολογική προσέγγιση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφουμε μια δομημένη προσέγγιση για τη διεξαγωγή 

αφηγηματικής ανάλυσης στην ψυχολογική έρευνα, η οποία περιλαμβάνει ένα παράδειγμα 

εφαρμογής αυτής της προσέγγισης. Οι αφηγήσεις είναι γενικά κατανοητές ως ιστορίες που 

διοργανώνουν γεγονότα διαχρονικά και επίσης διαρθρώνουν τον απολογισμό αυτών των 

γεγονότων με τρόπους που δίνουν νόημα στις εμπειρίες του θεατή της ιστορίας. Πιο 

πρόσφατα, οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει ότι ". . Η αφηγηματικότητα γίνεται 

γνωστή, κατανοούμε τον κοινωνικό κόσμο και μέσα από τις αφηγήσεις και την 

αφηγηματικότητα δημιουργούμε τις κοινωνικές μας ταυτότητες » (Somers 1994: 606). Επειδή 

οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που χρησιμοποιούν μια κατασκευαστική προοπτική ενδιαφέρονται 

τόσο για τις έννοιες που φέρνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους όσο και για τις ταυτότητες που 

κατασκευάζουμε για τον εαυτό μας και τους άλλους, η αφήγηση παρέχει μια σημαντική βάση 

για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες σε 

 
12 Ανάγεται χρονικά στον Αριστοτέλη, μα εφαρμόστηκε και από το κίνημα του στρουκτουραλισμού και του 

φορμαλισμού.  
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συνεντεύξεις ποιοτικής έρευνας συχνά διαμορφώνουν τις αναφορές τους ως ιστορίες. Κατά 

την προσπάθεια ερμηνείας αυτών των αναφορών, είναι χρήσιμο να παρακολουθήσει κανείς 

αυτές τις ιστορίες παρά αφηρημένα θέματα ή λεπτομέρειες. Οι ποιοτικοί ερευνητές όπως οι 

Baumeister και Newman (1994), Murray (1994) και Good (1994) έχουν αναφερθεί στο πώς 

καταλαβαίνουν οι ερευνητές ότι οι ιστορίες των συμμετεχόντων τους δεν αποσπούν την 

προσοχή από τις σημαντικές πληροφορίες για τις εμπειρίες τους: Μάλλον, οι ιστορίες αυτές 

αποτελούν τις σημαντικές πληροφορίες. 

Έτσι, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους συμμετέχοντες, η αφήγηση είναι μια 

διαδεδομένη δομή με την οποία μεταφέρουμε και κατανοούμε τις εμπειρίες και τις έννοιες 

των γεγονότων, τη συμπεριφορά μας και τη συμπεριφορά των άλλων ή αποκαλύπτουμε στους 

άλλους τον τρόπο που θέλουμε να μας βλέπουν. Με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτουμε επίσης 

κάτι από τη δομή του κοινωνικού μας κόσμου. Ο Sarbin (1986) αναφέρει επίσης  ότι η 

αφήγηση αποτελεί οργανωτική αρχή για όλη την ανθρώπινη δράση και ότι ο τρόπος με τον 

οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και παίρνουμε ηθικές αποφάσεις καθοδηγείται από 

αφηγηματικές δομές. Ο Bruner (1991) έχει υποστηρίξει ότι οι ιστορίες του ανθρώπου 

παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένους πολιτιστικούς κανόνες, για το πώς πρέπει να 

αλληλεπιδράσουμε και να αντιδράσουμε και για το ποιοι μπορούμε να είμαστε. Θεωρεί ότι η 

αφήγηση είναι η οργανωτική αρχή αυτών των πολιτισμικών σημασιών με την οποία 

ερμηνεύουμε την εμπειρία, τη γνώση και τις αλληλεπιδράσεις μας στον κοινωνικό κόσμο. Ο 

Farmer (1994), χρησιμοποιώντας εθνογραφικές μεθόδους, ασχολήθηκε με την περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται από ομάδες ανθρώπων με το πέρασμα 

του χρόνου, για να αναπτύξουν μια κοινή κατανόηση της εμπειρίας (στην περίπτωση αυτή 

της άφιξης του AIDS) που βασίζεται στις υπάρχουσες πολιτιστικές αναπαραστάσεις και 

επηρεάζεται από ευρύτερες σχέσεις εξουσίας. Αυτές οι συνεισφορές υποδηλώνουν ότι η 

αφήγηση είναι μια γόνιμη προσέγγιση για την ερμηνεία των δικών μας δεδομένων έρευνας. 

Όπως αποδεικνύεται, η απλή χρήση της έννοιας της αφήγησης ως οργανωτικής αρχής δεν μας 

λέει πώς να αντιμετωπίσουμε την αφηγηματική ανάλυση σαν έννοια. Η αφηγηματική 

ανάλυση δεν είναι μια μέθοδος καθαυτή αλλά μάλλον μια θεωρητική προσέγγιση στην 

ερμηνεία των συνομιλιών των ανθρώπων. Μπορούμε να εξετάσουμε τα κείμενα που 

προέρχονται από τις συνεντεύξεις μας (ή από άλλες πηγές διαδοχικών δεδομένων που έγιναν 

με σκοπό να  αναζητήσουμε την αφηγηματική δομή και λειτουργία) με βάση πολλές 

διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αφηγηματικής ανάλυσης, που είναι διαθέσιμες σε 

περιοδικά και βιβλία σήμερα. Ωστόσο, η αφηγηματική θεωρία μπορεί να είναι αφηρημένη 

και δύσκολη να εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματά μας. Λόγω αυτών των 

δυσκολιών, οι αναλυτές συχνά αποφεύγουν να αναπαράγουν τις ιστορίες (οι οποίες μπορεί να 

είναι ενδιαφέρουσες και προσιτές στο βιωματικό επίπεδο, αλλά δεν συμβάλλουν στην 

ψυχολογική κατανόηση ή στη χρήση της θεματικής ανάλυσης) για να αναφέρουν τις κοινές 

αντιλήψεις που επανέρχονται σε πολλές αφηγήσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις στην ανάλυση των 

αφηγήσεων, στα δεδομένα της συνέντευξης, δεν καταγράφουν την κοινωνική, πολιτιστική και 

ηθική σημασία της ιστορικής εμπειρίας και της ιστορίας κάτι που μπορεί να αποκαλύψει μια 

αφηγηματική προσέγγιση της ανάλυσης. Χρησιμοποιώντας μια πιο συστηματική προσέγγιση 

στις ιστορίες που μας λένε οι συμμετέχοντες μας, μπορούμε να αρχίσουμε να παρατηρούμε 
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πως η ταυτότητα και η εμπειρία κατασκευάζονται στη διασταύρωση προσωπικών, 

διαπροσωπικών και πολιτιστικών αφηγήσεων. 

Για να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε μια δομημένη προσέγγιση, αρκετοί συγγραφείς έχουν 

δώσει τυπολογίες (π.χ., Cortazzi 2001, Mishler 1995, Murray 2000). Αυτές οι 

κατηγοριοποιημένες περιλήψεις των προσεγγίσεων της αφηγηματικής έρευνας βοηθούν τον 

αναλυτή να εξετάσει εάν ενδιαφέρεται για πτυχές όπως η πολιτιστική δομή των 

αφηγηματικών μορφών, οι διαπροσωπικές σχέσεις που εμπλέκονται στην αφηγηματική 

κατασκευή, η εποικοδομητική λειτουργία διαφορετικών ιστοριών ή οι κοινωνικές δυνάμεις 

και οι σχέσεις εξουσίας που διαμορφώνουν αφηγήσεις. Στην κοινωνική ψυχολογική έρευνα 

συχνά ενδιαφερόμαστε για το πώς αυτές οι πτυχές συνεργάζονται. Για να απαντήσουμε σε 

ερωτήσεις σχετικά με την κοινωνική ή πολιτιστική παροχή συγκεκριμένων ταυτοτήτων, που 

διαμορφώνουν το είδος των ατόμων που μιλούν,  και πώς οι άνθρωποι κάνουν συγκεκριμένες 

ερμηνευτικές και συμπεριφορικές επιλογές, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση η οποία θα 

περιλαμβάνει κατανοήσεις κοινωνικά διαθέσιμων αφηγηματικών μορφών, πώς οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν αυτές τις φόρμες για να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους και ποια είναι η 

χρήση τους για συγκεκριμένες επιλογές συμπεριφοράς.  

Ο Murray (2000) πρότεινε τέσσερα επίπεδα για την κατανόηση των αφηγήσεων στην έρευνα 

της  ψυχολογίας της υγείας: προσωπική, διαπροσωπική, θεματική και ιδεολογική. Αυτή η 

οργάνωση αντικατοπτρίζει τη σημασία της κοινωνικής δομής στην παραγωγή απόψεων και 

αντλείται από πρόσθετες θεωρητικές εκτιμήσεις (Stephens 2011). 

Σε προσωπικό επίπεδο, οι αφηγηματικές προσεγγίσεις που αφορούν το πώς κατανοούν οι 

άνθρωποι τις εμπειρίες  τους, μπορούν να συγκριθούν με τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις 

στις οποίες η έμφαση δίνεται στην εξήγηση της εμπειρίας και στη σύνδεση του εαυτού με την 

κοινωνία. Για παράδειγμα, ο Ουίλιαμς (1984) έδωσε κάποιες αναλύσεις για τους τρόπους με 

τους οποίους οι πάσχοντες από χρόνια ασθένεια χρησιμοποίησαν αφηγηματικές κατασκευές 

για να εξηγήσουν τι πιστεύουν ότι προκάλεσε την ασθένειά τους. Χρησιμοποίησε μια 

ανάλυση 30 κλινικών περιπτώσεων για να δείξει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι έχουν αίσθηση της ασθένειάς τους ανάλογα με την θέση τους στην κοινωνία και 

τους κοινωνικούς σκοπούς των ιστοριών τους. Ο Somers (1994) τις περιγράφει ως 

"οντολογικές" αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουν τη ζωή μας και να 

καθορίσουν την ταυτότητά μας. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι οι οντολογικές αφηγήσεις, που 

ενσωματώνονται στις αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου, είναι επίσης κοινωνικές και 

διαπροσωπικές (1994: 618). 

Στο διαπροσωπικό επίπεδο, η κατασκευή της αφήγησης γίνεται αντιληπτή από μια διαλογική 

οπτική ως κοινή εγχείρημα. Έτσι, ο Mishler (1986) υποστήριξε ότι οι αφηγήσεις από 

συνεντεύξεις είναι συν-κατασκευή του ερευνητή και του συμμετέχοντος. Αυτό οδηγεί στην 

εξέταση του κοινωνικού πλαισίου της παραγωγής της ίδιας της αφήγησης, και στην έρευνα 

σχετικά με τον ρόλο του ερευνητή. Οι Tanggaard (2009) και van Enk (2009) έχουν 

χρησιμοποιήσει τη θεωρία του Bakhtin για την πολιτιστική βάση των αφηγήσεων στην 

καθημερινή ζωή για να διερευνήσουν αυτή τη λειτουργία της αφήγησης. Από αυτή την 

προοπτική, η συνέντευξη θεωρείται ως μια συζήτηση που παράγει αφηγήσεις βασισμένες σε 
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κοινωνικά και ιστορικά διαθέσιμους λόγους. Μελετώντας αυτές τις αφηγήσεις είναι 

σημαντικό για τον αναλυτή  ότι τουλάχιστον δύο άτομα εμπλέκονται άμεσα στη συζήτηση (ή 

και πιθανό ευρύτερο κοινό για καταγεγραμμένες συνομιλίες). Οι ερωτηθέντες δεν είναι 

ουδέτεροι παρευρισκόμενοι και η άμεση συμβολή τους στη διαμόρφωση της αφήγησης, 

καθώς και η αντιπροσώπευση ενός ευρύτερου κοινωνικού κόσμου, στον οποίο είναι 

προσανατολισμένη η αφήγηση, δεν πρέπει να ελαχιστοποιείται ή να αγνοείται. 

Το επίπεδο θέσης επιτρέπει την κατανόηση του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και των 

κοινωνικών και ηθικών λειτουργιών των αφηγήσεων. Επιλέγοντας αυτή τη θεωρία, σημαίνει 

πως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποκείμενες θέσεις και οι σχέσεις δύναμης που εμπλέκονται 

σε αυτές τις συν-κατασκευές. Ο Phibbs (2008) χρησιμοποίησε τη θεωρία θέσης για να δείξει 

πώς το φύλο και το κοινωνικό πλαίσιο διαμορφώνουν διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις στις 

ιστορίες των ανθρώπων. Οι Langellier και Peterson (2004) παρέχουν ένα σύνολο 

παραδειγμάτων που δείχνουν πώς οι αφηγητές παρουσιάζουν τις ταυτότητές τους και πώς 

εμπλέκουν το ακροατήριό τους σε αυτό, μέσω της τοποθέτησης αφηγητών, ιστορικών 

χαρακτήρων και ακροατηρίου. Ως συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Williams (1993) ανέλυσε μια 

συνέντευξη με μια γυναίκα με χρόνια ασθένεια, για να δείξει πώς οι πάσχοντες από ασθένειες 

και αναπηρίες λένε ιστορίες για την ασθένειά τους, οι οποίες είναι πολύ περισσότερο για την 

επίδειξη της θέσης του ατόμου και ως ενάρετου μέλους της κοινωνίας παρά για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων σωματικών συμπτωμάτων. 

Το ιδεολογικό επίπεδο δίνει άμεση προσοχή σε εκείνα τα ευρύτερα κοινωνικά συστήματα 

κοινών πεποιθήσεων και αναπαραστάσεων στα οποία ενσωματώνονται αφηγήσεις. Ο Garro 

(1994) έδειξε πώς οι άνθρωποι τοποθετούν τις προσωπικές τους ιστορίες για την ασθένεια 

μέσα σε ευρύτερες πολιτιστικές αφηγήσεις. Περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι 

συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις πολιτισμικές ιστορίες τους σχετικά με τις αντιδράσεις 

απέναντι σε συγκεκριμένες ασθένειες, τις κατάλληλες αντιδράσεις για την κάθε ασθένεια και 

τις σχέσεις μεταξύ νου και σώματος. Ο Somers (1994) περιγράφει τις δημόσιες αφηγήσεις ως 

αφηγήσεις που μοιράζονται μέλη οικογενειών, θεσμών ή κρατών για να εξηγήσουν γεγονότα 

όπως οι αιτίες της φτώχειας, οι κανόνες για τη σεξουαλική συμπεριφορά ή ο ρόλος της 

ιατρικής γνώσης. Η μελέτη του Cain (1991) σχετικά με την ταυτότητα μεταξύ των μελών 

μιας ομάδας ανώνυμων αλκοολικών (ΑΑ) δείχνει με ακρίβεια πώς τα νέα μέλη γίνονται 

αλκοολικοί, όχι με κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά μάλλον μαθαίνοντας να 

τοποθετούν τα γεγονότα και τις εμπειρίες στη ζωή τους σε μια ιστορία που αλλάζει τη ζωή 

τους και που είναι αναγνωρίσιμη σε ΑΑ ακροατήρια. Έτσι βλέπουμε πως μια ιστορία που 

μοιράζονται τα άτομα σε ένα ίδρυμα διαμορφώνει τις προσωπικές ιστορίες των μελών της 

ομάδας. Αυτές οι πολιτιστικές ιστορίες με τη σειρά τους είναι ενσωματωμένες σε 

μετααναφορές όπως αυτές της προόδου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της ελευθερίας που 

δεν δημιουργούνται από τα άτομα, αλλά χρησιμοποιούνται ασυνείδητα για να παρέχουν 

θέσεις για τον εαυτό τους (Somers 1994). Αυτές οι δημόσιες αφηγήσεις αποσκοπούν στην 

παροχή θεματικών θέσεων ή ηθικών ταυτοτήτων για τους ομιλητές και τους κοινωνικούς 

τους φορείς. 

Αυτές οι μελέτες της αφήγησης καταδεικνύουν ότι οι γνώσεις μας για το πώς πρέπει να 

είμαστε και να δρούμε στον κόσμο, σε σχέση με τις καθημερινές πρακτικές όπως το να 
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είμαστε μέλη  μιας οικογένειας, να αντιμετωπίσουμε ασθένειες ή να εκλέξουμε μια 

κυβέρνηση, κατασκευάζονται σε ιστορίες για τις κοινωνικές σχέσεις, μέσα στις οποίες 

μπορούμε να εντοπίσουμε μια θέση ή ένα ρόλο για τον εαυτό μας. Σε αυτά τα παραδείγματα, 

είναι εμφανείς οι δυσκολίες διαχωρισμού των επιπέδων ανάλυσης. Πράγματι, ο Murray 

(2000) τονίζει ότι αυτό το σχήμα δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αφηγήσεις είναι 

πραγματικά δομημένες (περιλαμβάνουν όλα αυτά τα επίπεδα όλες τις εποχές). Αντίθετα, είναι 

ένας τρόπος για μας να κατανοήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία οι διαφορετικοί 

ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει την έννοια της αφήγησης και την κατανόηση ότι οι 

εμπειρίες μας στον κόσμο διαμεσολαβούνται από ιστορίες. 

Πολλοί ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τους προαναφερθέντες, 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλά και διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Ο Bell (1999) 

αποτελεί ένα καλό παράδειγμα που περιλαμβάνει την ανάλυση της ρητορικής και της 

αφηγηματικής δομής στα προσωπικά, διαπροσωπικά και τα επίπεδα προσδιορισμού θέσης, 

καθώς και τη συνεκτίμηση του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου σε ιδεολογικό επίπεδο. Έχει 

συγκρίνει τις αφηγήσεις δύο γυναικών από διαφορετικές χρονικές στιγμές, πριν και μετά την 

ανέλιξη του φεμινιστικού κινήματος και του γυναικείου κινήματος για την υγεία. Ο Bell 

χρησιμοποίησε ρητορική ανάλυση συνομιλιών συνέντευξης, μαζί με ευρύτερες διαλογικές 

και κοινωνικές δομικές αναλύσεις, για να δείξει πώς οι ιστορίες των γυναικών, που 

παράγονται από κοινού με τον συγγραφέα, βρίσκονται σε συγκεκριμένα ιστορικά και 

πολιτικά πλαίσια που έχουν διαμορφώσει τις σχέσεις εξουσίας των γυναικών με τους 

γιατρούς τους και τους τρόπους που έβλεπαν την ασθένειά τους. 

Αναλύοντας τις αφηγήσεις της οικογενειακής ζωής (Breheny & Stephens 2010), 

διαπιστώσαμε επίσης ότι οι συμμετέχοντες μας είπαν ιστορίες στις οποίες μπορούσαμε να 

προσδιορίσουμε με σαφήνεια τα τρία επίπεδα που συνεργάζονταν: την προσωπική ιστορία (η 

ιστορία που λέει ένα άτομο για τη δική τους εμπειρία), τη διαπροσωπική (η συνδημιουργία 

που γίνεται μεταξύ του αφηγητή και του ακροατηρίου τους) και τη δημόσια αφήγηση 

(διαθέσιμες κοινές αφηγήσεις της κοινωνικής ζωής που περιλαμβάνουν θέσεις για ηθικές και 

κοινωνικές ταυτότητες). Για πρακτικούς σκοπούς ταυτοποίησης και επικοινωνίας, οι 

θεωρητικές και ιδεολογικές πτυχές του Murray (2000) θεωρήθηκαν ως το δημόσιο επίπεδο σε 

αυτό το αναλυτικό σχήμα. Αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση του Murray για 

να δείξει τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είχε επισημάνει στις προσωπικές ιστορίες των 

συμμετεχόντων-σχετικά με τις οικογενειακές κοινωνικές τους συνδέσεις-και τις κοινές 

αφηγήσεις-σχετικά με τον τρόπο άσκησης των κοινωνικών σχέσεων και την ηθική 

τοποθέτηση των θεμάτων. Έτσι, οι ιστορίες για οικογενειακές κοινωνικές σχέσεις που οι 

άνθρωποι κατασκεύασαν με έναν ερευνητή αποκάλυψαν επίσης αφηγήσεις κοινωνικής ζωής 

και διαθέσιμες κοινωνικές ταυτότητες.  

Ε.Η ιστορία της αφηγηματικής ψυχολογίας (narrative psychology) 

Στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα η αφηγηματική ψυχολογία εμφανίστηκε ως ένας 

τομέας που πρέπει να ληφθεί υπόψη μαζί με τις ψυχαναλυτικές, γνωστικές και οικογενειακές 

προσεγγίσεις. Ως ξεχωριστό πεδίο έρευνας, η αφηγηματική ψυχολογία χαρακτηρίζεται από 

την εκπόνηση μοντέλων προσωπικότητας και εαυτού με βάση τις αφηγηματικές αρχές. 
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Αντιπροσωπεύοντας μια αντίδραση ενάντια στο πρότυπο γνωσιακής συμπεριφοράς, με την 

έντονη εστίασή του στην επεξεργασία πληροφοριών, η οποία κυριάρχησε στην ακαδημαϊκή 

ψυχολογία για σχεδόν μισό αιώνα, η αφηγηματική ψυχολογία θέτει την προσωπική εμπειρία 

στον πυρήνα της έρευνας και της θεραπείας. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση της αυτοπειθαρχίας 

από την αφηγηματική ψυχολογία αντιστοιχεί στην αυξανόμενη τάση να θεωρητικοποιείται 

ρητά ο τόπος της αυτοτέλειας και της ταυτότητας μέσα στην πολιτική και τον πολιτισμό. 

Όπως ο Anthony Elliott σημειώνει στην κρίσιμη μονογραφία του, σχετικά με τις έννοιες του 

εαυτού  «Στην σύγχρονη κοινωνική θεωρία οι πολιτισμοί και οι συγκρούσεις της ταυτότητας 

είναι μεγάλες, με τις αδυναμίες της προσωπικής εμπειρίας και του εαυτού να θεωρούνται 

κεντρικές για την κριτική συζήτηση σχετικά με την κοινωνική πρακτική και τον πολιτικό 

μετασχηματισμό» (Elliott 2005: 15). 

Η αφηγηματική ψυχολογία αντιπροσωπεύει μια επέκταση στον τομέα της ψυχολογίας μιας 

«αφηγηματικής στροφής» που έλαβε χώρα στις ανθρωπιστικές επιστήμες κατά τα τελευταία 

30 χρόνια. Αυτή η τάση αντανακλά την αύξηση  της συνειδητοποίησης και της αναγνώρισης 

του γεγονότος ότι η αφήγηση αντιπροσωπεύει «μια βασική ανθρώπινη στρατηγική για την 

επίτευξη του χρόνου, της διαδικασίας και της αλλαγής - μια στρατηγική που έρχεται σε αντίθεση 

με, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κατώτερη από" επιστημονικές "μορφές εξήγησης που 

χαρακτηρίζουν τα φαινόμενα περιπτώσεις εξειδικευμένων νόμων που καλύπτουν το γενικό 

νόμο», εξηγεί η Εγκυκλοπαίδεια Routledge της Αφηγηματικής Θεωρίας (Herman et al., 2005: 

ix). Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον για την αφήγηση ως τρόπος παραγωγής και ως 

επεξηγηματικό παράδειγμα κατέστη εξέχον σημείο στις μελέτες της επικοινωνίας και της 

θεωρίας των μέσων ενημέρωσης, της παιδαγωγικής, της κοινωνιολογίας, της εθνογραφίας, 

της νομολογίας, της πολιτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. 

Τα απτά αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης μπορούν να φανούν στην εμφάνιση 

διεπιστημονικών βιβλίων, σειρών βιβλίων και διεθνώς αναγνωρισμένων περιοδικών 

αφιερωμένων στην αφηγηματική θεωρία και την έρευνα. Μια άλλη εκδήλωση 

διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για την αφήγηση είναι ο πολλαπλασιασμός των κοινοτήτων 

και των ενώσεων που ασχολούνται με τη μελέτη της αφήγησης (συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αφηγηματολογίας (ENN), της Διεθνούς Εταιρείας για τη μελέτη της 

αφήγησης (ISSN), το Κέντρο Αναλυτικής Έρευνας (CNR) του Πανεπιστημίου του 

Ανατολικού Λονδίνου, το Σκανδιναβικό Δίκτυο Αφηγηματικών Μελετών (NNNS) και το 

Αφηγηματικό Δίκτυο στην Αυστραλία) και μια σειρά από πρόσφατα συνέδρια μαζί με τις 

ανθρωπιστικές και κοινωνικο-επιστημονικές προσεγγίσεις της αφήγησης, όπως τα 

«Αφηγηματικά θέματα», μια διεπιστημονική διάσκεψη για την αφηγηματική έρευνα, τις 

προοπτικές και τις προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες. 

Όπως δείχνει ο Vincent Hevern (2004), από τη δεκαετία του 1980 η ψυχολογία έχει επιδείξει 

μια εκθετική αύξηση της έρευνας και της διδακτικής δραστηριότητας που επικεντρώνεται 

στην αφήγηση. Η διασταύρωση της αφηγηματικής θεωρίας και της ψυχολογίας είχε 

σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την αφηγηματική δομή της πραγματικότητας, την 

επίτευξη της αφηγηματικής κατανόησης στη συζήτηση και τη λειτουργία της αφήγησης στις 

μεμονωμένες εμπειρίες της ζωής. Επίσης, οδήγησε στην ενοποίηση ενός συνόλου «υλικών» - 

από πειραματικά πρωτόκολλα μέχρι θεραπευτικές συνομιλίες  και τον χαρακτηρισμό τους ως 
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«αφηγήσεις». Τέλος, αυτή η εξέλιξη κορυφώθηκε με την εκπόνηση μοντέλων 

προσωπικότητας και εαυτού με βάση τις αφηγηματικές αρχές. Στη θεραπεία, αυτή η κίνηση 

ήταν παράλληλη με την ταχεία αύξηση της δημοτικότητας και αποδοχής των «αφηγηματικών 

μεθόδων». 

Η «αφηγηματική στροφή» στην ψυχολογία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ιστορικής 

περιόδου που χαρακτηρίζεται ως μετατόπιση από τη νεωτερικότητα στην μεταβιομηχανική 

κοινωνία, τον καθυστερημένο καπιταλισμό ή τη μεταμοντερνικότητα. Ωστόσο, όπως 

παρατηρεί ο Kenneth Gergen (2001), η ψυχολογία ως επιστημονικός τομέας έχει γίνει γνωστή 

για την απουσία της από τις μεγάλες πολιτιστικές, πολιτικές και φιλοσοφικές συζητήσεις του 

δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα. Βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στα ιδεώδη του 

θετικισμού και του εμπειρισμού, η ψυχολογία προσπάθησε να χαρακτηριστεί ως 

«πραγματικός επιστημονικός κλάδος» και ασχολήθηκε με την τελειοποίηση των ερευνητικών 

μεθοδολογιών και την ενίσχυση των πειθαρχικών ορίων της. Η τεράστια επιτυχία του 

επαγγέλματος στην οργάνωση του ως επιστημονικός κλάδος ήρθε εις βάρος του να γίνει 

«ιστορικά παγωμένο και απειλούμενο από την απομόνωσή του από τις μεγάλες διανοητικές και 

παγκόσμιες μεταμορφώσεις του περασμένου μισού αιώνα» (Gergen 2001: 803). Οι θετικιστικές 

υποθέσεις της ακαδημαϊκής ψυχολογίας έχουν σπάνια αμφισβητηθεί (Henriques κ.α., 1984). 

Οι φιλοσοφικές συζητήσεις του εαυτού, της ταυτότητας και της υποκειμενικότητας, αντίθετα, 

επέμειναν στην ενσωμάτωση τέτοιων κατηγοριών σε ένα ευρύτερο θέμα των ανθρωπιστικών 

επιστημών, συγκεκριμένα, σε σχέση με τα προβλήματα παραγωγής γνώσης, 

αντικειμενικότητας και αλήθειας. Η μεταμοντέρνα θεώρηση αμφισβήτησε τις υποθέσεις για 

τον καθολικό και διαχρονικό χαρακτήρα των κατηγοριών του εαυτού, της ταυτότητας και της 

υποκειμενικότητας και παρείχε συναρπαστικά επιχειρήματα για να θεωρηθεί ότι εξαρτώνται 

από ιστορικά συγκεκριμένες επικοινωνιακές πράξεις, ερμηνευτικές διαδικασίες και σχέσεις 

εξουσίας. Η κριτική ενός ενιαίου και συνεκτικού μοντέλου εαυτού σε διάφορα τμήματα των 

ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η ανθρωπολογία, ο φεμινισμός, η ιστορία, οι κοινωνικές 

επιστήμες και η φιλοσοφία, έχουν επισημάνει την ιστορική και πολιτισμική σχετικότητα του 

εαυτού. Μια τέτοια κριτική οδήγησε επίσης στην αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο ο 

εαυτός καταρρέει σύμφωνα με το φύλο, τη φυλή και την τάξη. Οι παράμετροι της υπεροχής, 

της ενότητας και της δοσολογίας του εαυτού καταρρέουν στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης. 

Τέλος, με την έλευση της μεταμοντέρνης περιόδου η κεντρική προοπτική της κοινωνικής και 

πολιτικής σκέψης μετατοπίστηκε σε μια άποψη για τον εαυτό ως «ευέλικτος, 

κατακερματισμένος,  αποκεντρωμένος και εύθραυστος» (Elliott 2005: 2). 

Αυτή η άποψη εκφράζει ταυτόχρονα τη μεταμοντέρνα κατάσταση και παρουσιάζει μια 

μεγάλη πρόκληση για την ψυχολογία: δηλαδή πώς μπορεί αυτός ο αποκεντρωμένος, 

κατακερματισμένος, αντιφατικός αυτολογικός υπολογισμός να βοηθήσει στο νόημα και το 

σκοπό της ανθρώπινης ζωής; Πρέπει να αφαιρεθούν από την ψυχολογία και τη φιλοσοφία 

εντελώς; Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία αναδύεται η αφηγηματική ψυχολογία. Η 

εμφάνιση της αφηγηματικής ψυχολογίας μπορεί να γίνει κατανοητή ως μέρος μιας ευρύτερης 

πολιτισμικής ανάπτυξης στο μεταμοντέρνο πλαίσιο, όπου το έργο της αξιοπρέπειας, του 

κατακερματισμού και της αλλοτρίωσης έθεσε σε κίνδυνο την έννοια του εγώ και η 

προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι ζωές των ανθρώπων έχει αποκτήσει αυξημένη και 
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επείγουσα ανάγκη. Ποιες είναι οι προκλήσεις μιας αφηγηματικής επεξεργασίας της 

υποκειμενικότητας, του εαυτού και της ταυτότητας που βοηθούν την ανθρωπότητα να 

αντιμετωπίσει τον εικοστό πρώτο αιώνα; 

Η ιστορία της αφηγηματικής ψυχολογίας μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους. 

Δεδομένου ότι οι ψυχολόγοι διεξάγουν την έρευνά τους συχνότερα μέσω της γλώσσας - είτε 

αλληλεπιδρούν με τους υποκειμένους τους σε πειραματικές συνθήκες είτε ως πελάτες στη 

θεραπεία - οι αφηγηματικές δομές μπορούν να εντοπιστούν μέσα σε πολλές ψυχολογικές 

σχολές και πρακτικές. Μερικοί μελετητές επισύρουν την προσοχή στο ρόλο της αφήγησης 

στην ψυχανάλυση και μοιράζονται την άποψη του Donald Polkinghorne (1988: 120) ότι «ο 

Sigmund Freud συνέβαλε σημαντικά στην αφηγηματική θεωρία», ενώ οι Mark Freeman 

(1993), Jens Brockmeier (1997) Ο Crossley (2000) και άλλοι (π.χ. Ammaniti και Stern 1994) 

αμφισβητούν τη μεθοδολογία και τις θεωρητικές υποθέσεις του Freud σχετικά με την 

αφήγηση. Τονίζουν τον κίνδυνο της πολιτογράφησης των φαινομένων και των δομών που 

περιέγραψε ο Freud και τονίζουν την ανάγκη προσέγγισης του έργου του Freud ιστορικά. 

Αυτές οι έρευνες μας επιτρέπουν να περιγράψουμε τόσο τα επόμενα βήματα όσο και τις 

επιρροές της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη ψυχολογία της αφήγησης και τη ριζική διαφορά της 

από την πρώτη. 

Πράγματι, για τον Freud, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως ο εφευρέτης της «ομιλίας», η 

διερεύνηση των ιστοριών της ζωής και, ειδικότερα, οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις ήταν 

ζωτικής σημασίας τόσο για την ψυχολογία όσο και για την ψυχοπαθολογία. Ωστόσο, όπως 

τονίζει ο Brockmeier (1997), το ενδιαφέρον του Freud επικεντρώνεται ειδικά στις ιστορίες 

ψυχολογικής ασθένειας - στον σχηματισμό και στην ανάπτυξη ορισμένων συστάδων 

συμπτωμάτων που προέρχονται από την πρώιμη παιδική ηλικία και εκδηλώνονται στην 

νευρολογική κλινική εικόνα, που παρουσιάζουν οι ασθενείς που τον συμβουλεύτηκαν στα 

επόμενα χρόνια. Η διαδικασία της ψυχανάλυσης συνίστατο στην αμφισβήτηση των ασθενών 

ή των αναλυτών και στην ερμηνεία των απαντήσεών τους σε μια προσπάθεια να οργανώσουν 

τις εμπειρίες τους, τις φαντασιώσεις και τα όνειρά τους μέσα σε μια παραλλακτική μορφή, 

δίνοντας προσοχή ταυτόχρονα στην μικροανάλυση της γλώσσας και στην επικρατούσα 

«ζωή». Σε αυτό ο Freud υπογράμμισε τον ρόλο της οικογενειακής δυναμικής, που ήταν, γι 

'αυτόν, κρίσιμος όχι μόνο για τον εντοπισμό οντογενετικών γραμμών σε συγκεκριμένες 

ιστορίες - για παράδειγμα, στη «Ντόρα», στον «άνθρωπο λύκο», στον «άνθρωπο του 

αρουραίου», και στο «μικρό Χανς» - αλλά και τα θεωρητικά θεμέλια πολλών βασικών 

ψυχαναλυτικών εννοιών: τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, η θεωρία των 

τραυμάτων, η εμφάνιση και η λύση του οιδίου (τραύματος), ο σχηματισμός της ατομικής 

ενέργειας και η αιτιολογία του χαρακτήρα. Αυτές οι έννοιες ενσωματώθηκαν στη συνέχεια- 

και σε διάφορους βαθμούς οργανώθηκαν- μέσα από το γενικό μοντέλο της ψυχής του Freud, 

το οποίο περιγράφεται για πρώτη φορά ως το «τοπογραφικό μοντέλο» που διαιρούσε το 

μυαλό σε ασυνείδητο, προσυνείδητο και συνειδητό και που αργότερα αναδιατυπώθηκε ως 

ένα δεύτερο τριμερές μοντέλο του Id, του Εγώ και του Υπερ-εγώ. 

Υποστηρίζοντας τη θεμελιώδη συνέχεια της ψυχανάλυσης και της προσωρινής αφηγηματικής 

έρευνας, ο Roy Schafer (1992) επισημαίνει ότι η φροϋδική προσέγγιση χρησιμοποιεί την 

αφήγηση ως τον προτιμώμενο τρόπο έκφρασης. Περιγράφει τη διαδικασία της ψυχανάλυσης 



Σ ε λ ί δ α  | 24 

 

ως αφορώσα ουσιαστικά την πρόκληση και την αναμόρφωση των αφηγήσεων. Κατά την 

άποψη του Schaffer, οι ψυχαναλυτές είναι «άνθρωποι που ακούν τις αφηγήσεις των 

θεραπευομένων και τους βοηθούν να μετατρέψουν αυτές τις αφηγήσεις σε άλλες που είναι πιο 

πλήρεις, συνεκτικές, πειστικές και προσαρμοστικώς χρήσιμες από αυτές που έχουν συνηθίσει να 

κατασκευάζουν» (Schafer 1992: 240 ). Ομοίως, ο Donald Spence (1982, 1987) υποστηρίζει 

εκτενώς την αφηγηματική κατανόηση της ψυχανάλυσης. Αναγνωρίζοντας τις συνεισφορές 

του Schafer και του Spence στην επανεξέταση της αφήγησης, ιδιαίτερα ως μέσο «άρνησης 

του κλασσικού παραδείγματος της ιστορικής αλήθειας μέσα στην ψυχανάλυση», οι μελετητές 

που έχουν εισαγάγει την αφηγηματική ψυχολογία ως ξεχωριστό πεδίο έρευνας υποδεικνύουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της προσέγγισής τους και μια αφηγηματική ερμηνεία της 

ψυχανάλυσης (Epston κ.α., 1992: 99). Από τη θέση τους, ο Schafer και ο Spence 

παρουσίαζαν μια αφηγηματική ανάγνωση της ψυχανάλυσης και όχι επιχειρήματα για τον 

αφηγηματικό χαρακτήρα της ψυχαναλυτικής προσέγγισης. Έτσι, ο McAdams (2008a: 243) 

σκιαγραφεί την κύρια διαφορά μεταξύ των ψυχολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν 

την αφήγηση ως μέσο στις έρευνές τους και τις αφηγηματικές ψυχολογικές προσεγγίσεις που 

κάνουν την αφήγηση βασική επεξηγηματική αρχή: 

Ο Freud (1990/1953) έγραψε για τις αφηγήσεις των ονείρων. Ο Jung (1936/1969) διερεύνησε 

τους καθολικούς μύθους ζωής. Ο A. Adler (1927) εξέτασε τους αφηγηματικούς 

λογαριασμούς των πρώτων αναμνήσεων. Ο Murray (1938) εντόπισε επαναλαμβανόμενα 

θέματα στις ιστορίες και τις αυτοβιογραφικές δοκιμασίες θεματικών δοκιμών (TAT). Αλλά 

καμία από αυτές τις κλασσικές θεωρίες προσωπικότητας από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα 

δεν φανταζόταν ρητά τα ανθρώπινα όντα ως αφηγητές και τις ανθρώπινες ζωές, σαν ιστορίες 

που πρέπει να ειπωθούν. 

Για εκείνους τους μελετητές που αναγνωρίζονται ως σύγχρονοι αφηγηματικοί ψυχολόγοι, ο 

βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι ότι η αφήγηση τοποθετείται όχι στην περιφέρεια του 

μοντέλου αλλά στο κέντρο του. Για αυτούς, η αφήγηση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό αλλά 

χαρακτήρα ψυχολογικής λειτουργίας. Από αυτή την άποψη, η προ-ιστορία της αφηγηματικής 

ψυχολογίας περιγράφεται κάπως διαφορετικά και αναφέρεται σε διάφορους βασικούς 

στοχαστές: William James, Theodore Sarbin και Jerome Bruner. 

Στις αρχές της Ψυχολογίας ο James (1890) πρότεινε την έννοια του εαυτού ως άμεσα 

εμπλεκόμενη στις συμπεριφοριστικές, κινητήριες και γνωστικές διαδικασίες και, ως εκ 

τούτου, κεντρική για τη λειτουργία της προσωπικότητας. Ο James εισήγαγε μια σημαντική 

διάκριση σε σχέση με τον εαυτό, δηλαδή μια διάκριση μεταξύ εαυτού ως υποκείμενου ή εγώ 

και εαυτού ως αντικειμένου ή Εγώ: ο James επίσης αναφερόταν σε αυτά τα κατασκευάσματα 

ως εαυτός ως γνωστός και ως εαυτός ως γνωστός. Ο Ιάκωβος εισήγαγε περαιτέρω μια 

αντίληψη του εμπειρικού εαυτού ότι αποτελείται από τον υλικό εαυτό, τον κοινωνικό εαυτό 

και τον πνευματικό εαυτό. 

Η διχοτόμηση του I-Me του James έγινε αντιληπτή από τον Sarbin (1986) σε αφηγηματικούς 

όρους. Ο Σαρμπίν πρότεινε ότι η προσηλωμένη αντωνυμία, εγώ, αντιπροσωπεύει τον 

συγγραφέα, ενώ το «Me» γίνεται ο ηθοποιός ή η αφηγηματική φιγούρα. Ως εκ τούτου, ο 

εαυτός ως συγγραφέας, εγώ, μπορώ να φτιάξω με φαντασία μια ιστορία στην οποία ο Me 
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είναι ο πρωταγωνιστής. Θεωρώντας ότι οι άνθρωποι στη διαδικασία της αυτο-αντανάκλασης 

αναπτύσσουν την εμπειρία τους σε μια ιστορία, ο Sarbin εισήγαγε την αφήγηση ως ριζική 

μεταφορά για την ψυχολογία. Η αφηρημένη κατασκευή του θεραπευόμενου χρησιμεύει ως 

μέσο για τη διοργάνωση επεισοδίων και ενεργειών σε συνεκτικές ομάδες και είναι εργαλείο 

στην εκτίμηση της σημασίας των ενεργειών. Η πρόταση αφήγησης του Σαρμπίν ως ριζική 

μεταφορά για την ψυχολογία έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους ψυχολόγους 

που αναπτύσσουν αφηγηματικά μοντέλα εαυτού και ταυτότητας. 

Μια γενικότερη συμβολή στην ανάπτυξη της αφηγηματικής ψυχολογίας έγινε από τον Jerome 

Bruner. Στις σπουδαιές μελέτες του, The real minds, Possible Worlds (Bruner 1986c) και 

Guidance Arts (1990), ο Bruner χαρακτήρισε την αφήγηση ως προνομιούχο τρόπο στην 

«σωστή μελέτη του ανθρώπου» όπου σημαντική θέση κατέχουν το «νόημα, οι διαδικασίες και 

οι συναλλαγές που εμπλέκονται στην κατασκευή των εννοιών »(1990: 33). Ο Bruner εξέτασε 

μια σειρά από βασικά ζητήματα ψυχολογικής λειτουργίας από αφηγηματική άποψη. 

Υποστήριξε ότι η αφήγηση ανήκει εξ’ ορισμού στις ανθρώπινες δραστηριότητες και παρείχε 

επιχειρήματα σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης  για να υποστηρίξει την άποψη ότι ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ειδικά σχεδιασμένος για την αφήγηση. 

Έχοντας εμπνευστεί από τον James, ο Bruner διακρίνει δύο βασικά διαφορετικές μορφές 

ανθρώπινης γνώσης: παραδειγματική, αφοσιωμένη στον επιστημονικό και ορθολογικό λόγο, 

και αφήγηση, που χρησιμεύει για να μεταδώσει και να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Ο παραδειγματικός ή λογικο-επιστημονικός τρόπος «οδηγεί σε καλή θεωρία, σφιχτή ανάλυση, 

μεθοδολογική απόδειξη και εμπεριστατωμένη ανακάλυψη που καθοδηγείται από λογική 

υπόθεση», ενώ ο τρόπος της αφήγησης «οδηγεί σε καλές ιστορίες, πιάνοντας το δράμα [και] 

...]τον ιστορικό λογαριασμό» (Bruner 1986b: 13). Ο Bruner όχι μόνο επανέλαβε τη διάκριση 

μεταξύ του λογο-επιστημονικού τρόπου γνώσης και της αφηγηματικής γνώσης, αλλά 

επέμεινε επίσης ότι η τελευταία πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα με την πρώτη, και οι δύο 

να είναι συμπληρωματικές αλλά αμετάκλητες μεταξύ τους και να εξυπηρετούν ουσιαστικές, 

αν και διαφορετικές, λειτουργίες. 

Όντας πιο κοντά στην έννοια της ψυχολογίας, η εκδοχή της αφηγηματικής ψυχολογίας 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της πρακτικής, καθώς ασχολείται με την πρόθεση και τη δράση του 

ανθρώπου ή με τις αντιξοότητες και τις συνέπειες που σηματοδοτούν την πορεία τους (Bruner 

1986b: 13). Επιπλέον, η αφηγηματική ψυχολογία δίνει προσοχή στις ιδιαιτερότητες της 

εμπειρίας και την ιδιαιτερότητα του περιστατικού, ενώ «ο παραδειγματικός τρόπος, αντίθετα, 

επιδιώκει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο με την υψηλότερη και υψηλότερη επίτευξη για 

αφαίρεση και τελικά αποποιείται κατ 'αρχήν οποιαδήποτε επεξηγηματική αξία όλα τα 

συγκεκριμένα θέματα »(Bruner 1986b: 13). 

Ο Bruner περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ της «αντικειμενικής πραγματικότητας» και της 

«ψυχολογικής πραγματικότητας» και πρότεινε ότι η λαϊκή ψυχολογία λειτουργεί ως όργανο 

του πολιτισμού για την παραγωγή της ατομικότητας και του νοήματος. Συνολικά, αυτές οι 

ιδέες υποστηρίχθηκαν από την ισχυρή πεποίθηση του Bruner ότι ο πολιτισμός και όχι η 

βιολογία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης ψυχολογικής 

λειτουργίας σε πολλά επίπεδα: 
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[...] είναι ο πολιτισμός, όχι η βιολογία, που διαμορφώνει την ανθρώπινη ζωή και το ανθρώπινο 

μυαλό, που δίνει νόημα στη δράση τοποθετώντας όλα όσα υποννοούνται σε ένα ερμηνευτικό 

σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιβολή των προτύπων που είναι εγγενή στα συμβολικά 

συστήματα του πολιτισμού - τους τρόπους της γλώσσας και του λόγου, τις μορφές λογικής και 

αφηγηματικής εξήγησης και τα πρότυπα της αμοιβαία εξαρτημένης κοινοτικής ζωής. (Bruner 

1990: 34) 

Το έργο του Bruner έθεσε το έδαφος για μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης αφηγηματικής 

έρευνας στην ψυχολογία, όχι μόνο με την επεξεργασία προτάσεων αλλά και με την ανάδειξη 

ερωτήσεων. Μετά την παρέμβαση του Bruner, η βασική αφηγηματική αναλογία έγινε ένα 

γενικό παράδειγμα για μια σειρά αφηγηματικών μοντέλων του εαυτού, της προσωπικότητας 

και της ταυτότητας που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1980 και του 1990, καθένας από 

τους οποίους ασχολείται με τα θέματα που ο Bruner έθεσε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

ΣΤ. Σύνδεση της αφηγηματικής ψυχολογίας και της λογοτεχνίας. H λογοτεχνία ως 

θεραπεία και η θεραπεία που γίνεται λογοτεχνία 

To μεγάλο ερώτημα που τίθεται με βάση τις ανωτέρω ενότητες, είναι το ακόλουθο: με ποιον 

τρόπο μπορεί να μετατραπεί η αφηγηματική ψυχολογία σε δημιουργική γραφή ή και το 

αντίστροφο; Εν τέλει μήπως αυτές οι δύο έννοιες έχουν συγγενή και άμεση σχέση; Το 

κλασσικότερο παράδειγμα για απάντηση στην ανωτέρω ερώτηση είναι το γεγονός πως ο 

συγγραφέας Ντοστογιέφσκυ θεωρείται για πολλούς ο μεγαλύτερος ψυχολόγος και τα βιβλία 

του εμπεριέχουν αποσπάσματα που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν βγει από απευθείας 

συζητήσεις και εξομολογήσεις ψυχικά ασθενών στους θεραπευτές τους. Εν αντιθέσει, ο 

πατέρας της ψυχολογίας Φρόυντ, λογίζεται για πολλούς ότι είναι και λογοτέχνης, καθώς οι 

εικόνες που δίνει σε βιβλία του όπως Η ερμηνευτική των ονείρων φτάνουν στο σημείο να 

παραπέμπουν σε δημιουργική γραφή και όχι σε μια επιστημονική καθαρά ψυχανάλυση. 

Μήπως εν τέλει η δημιουργική γραφή έχει ψυχοθεραπευτικές ικανότητες και η ψυχοθεραπεία 

είναι μια μορφή καθαρής δημιουργικής γραφής; 

Η έρευνα για τη θεραπευτική δύναμη της εκφραστικής γραφής χρονολογείται από τα μέσα 

της δεκαετίας του '80. Στο αρχικό, τώρα κλασικό πείραμα, ο James Pennebaker ζήτησε από 

τους φοιτητές να γράψουν για «το πιο οδυνηρό γεγονός» ολόκληρης της ζωής τους για 15 ή 

20 λεπτά την ημέρα, για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Κατά την παρακολούθηση, η 

πειραματική ομάδα έδειξε ενισχυμένο ανοσοποιητικό σύστημα και μειωμένες επισκέψεις στο 

γιατρό σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου που έγραψε για ασήμαντα θέματα (Pennebaker & 

Beall, 1986). Η μελέτη έχει πολλαπλασιαστεί πολλές φορές, αποδεικνύοντας μια σειρά από 

φυσικά οφέλη για την υγεία και τη μείωση των συμπτωμάτων των ασθενειών (Sexton & 

Pennebaker, 2009). Τα οφέλη για τη συναισθηματική υγεία, όπως τα μειωμένα 

μετατραυματικά συμπτώματα και η βελτιωμένη διάθεση και ψυχολογική ευημερία, έχουν 

επίσης αποδειχθεί (Baikie & Wilhelm, 2005). Ο συντάκτης της αρχικής και πολλών 

επακόλουθων μελετών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «όταν οι άνθρωποι βάλουν τις 

συναισθηματικές αναταραχές τους σε λέξεις, η σωματική και ψυχική τους υγεία βελτιώνεται 

αισθητά» (Pennebaker & Seagal, 1999, σ. 1244). 
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Οι Smyth, True και Souto (2001) υποδηλώνουν ότι αν οι άνθρωποι παραμείνουν αγχωμένοι 

για ένα τραυματικό συμβάν, η μνήμη δεν ενσωματώνεται στην προσωπική τους αφήγηση, 

αλλά παραμένει ως «αποδιοργανωμένες αισθητήριες αντιλήψεις, εμμονές ή συμπεριφορές». Η 

ανάλυση του περιεχομένου των γραπτών απολογισμών των συμμετεχόντων στη μελέτη των 

δυσάρεστων γεγονότων έδειξε ότι οι αναφορές των ανθρώπων, που επωφελούνται 

περισσότερο από τη γραπτή αποκάλυψη περιέχουν υψηλότερες συχνότητες θετικών 

συναισθηματικών λέξεων και μέτριες συχνότητες αρνητικών συναισθηματικών λέξεων 

(Pennebaker & Seagal, 1999). Οι αυξανόμενοι ρυθμοί των λέξεων διορατικότητας 

(«κατανόηση», «συνειδητοποίηση») και οι αιτιώδεις λέξεις («γιατί», «λόγος») με την πάροδο 

του χρόνου σχετίζονται επίσης με βελτίωση (Pennebaker, Mayne & Francis, 1997). Έτσι 

φαίνεται ότι τόσο οι σκέψεις, όσο και τα συναισθήματα, πρέπει να εκφραστούν, για να 

βελτιωθούν αλλά, και οι συμμετέχοντες, που γράφουν σχετικά με τα προβλήματα και τα 

συναισθήματά τους σε βάθος και που αργότερα εκφράζουν διορατικότητα και επίλυση, 

βελτιώνονται στο μέγιστο (Pennebaker & Francis, 1996). 

Αυτές οι μελέτες συμβάλλουν στις θεωρίες του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι συνάδουν 

σταδιακά με τις τραυματικές τους εμπειρίες μέσα από το γράψιμο. Αλλά ακριβώς όπως 

πρέπει ένας ψυχολόγος να είναι προσεκτικός, πριν μιλήσει με τους πελάτες του για τα 

τραύματά τους, έτσι και ένας συγγραφέας πρέπει να είναι προσεκτικός, καθώς ξαναζεί όλα τα 

τραύματα μέσω εκφραστικών παρεμβάσεων γραφής. Γνωρίζουμε από τη λογοτεχνία 

τραυμάτων ότι εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν για το τραύμα τους, η πίεση για 

αποκάλυψη μπορεί να είναι επιβλαβής. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ οι συμμετέχοντες στη 

μελέτη αποκαλύπτουν ότι παρουσιάζουν αύξηση της δυσφορίας αμέσως μετά από μια 

παρέμβαση γραψίματος, συνήθως τα αρνητικά συναισθήματα φεύγουν γρήγορα και μπορεί 

στην πραγματικότητα να είναι απαραίτητα για μετέπειτα βελτίωση (Pennebaker & Seagal, 

1999).  

Στη μελέτη του Smyth και των συναδέλφων του (2001), οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

γράψουν για το τραύμα τους με την καταγραφή συναισθημάτων, σκέψεων και αισθήσεων. 

Στην «αφηγηματική» κατάσταση, οι συμμετέχοντες είχαν ρητά οδηγίες να «προσπαθήσουν να 

σχηματίσουν μια αφήγηση για την εμπειρία», δηλαδή να έχουμε μια αρχή, μια μέση και ένα 

τέλος, να συμπεριληφθούν οι περιστάσεις που οδήγησαν στην εκδήλωση, τι συνέβη, οι 

συνέπειες, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκαν και αισθάνθηκαν, πώς ασχολήθηκαν με τα 

γεγονότα και πώς επιλύθηκαν. Οι συμμετέχοντες στην αφηγηματική κατάσταση εμφάνισαν 

βελτιωμένους δείκτες υγείας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απλή έκφραση 

σκέψεων και συναισθημάτων δεν ήταν αρκετή, για να υπάρξει ένα θεραπευτικό όφελος και 

ότι η αφήγηση μιας καλά δομημένης ιστορίας είναι πιο επωφελής. 

Οι δημιουργικές θεραπείες έχουν χρησιμοποιηθεί -εκτός από την ιατρική και τη 

φαρμακολογική θεραπεία-  σε άτομα με ψυχικές ασθένειες για τα οποία η ψυχοθεραπεία είναι 

πιο δύσκολη. Σύμφωνα με τον King, Neilsen και White (2013), η δημιουργική δραστηριότητα 

μπορεί να χρησιμεύσει ως παράθυρο στο ασυνείδητο ή ως μέσο για την προώθηση της 

επικοινωνίας μεταξύ των πελατών, όπως τα παιδιά για τα οποία η λεκτική επικοινωνία μόνη 

της μπορεί να είναι δύσκολη. 
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H τέχνη και η δημιουργική γραφή που παράγουν οι άνθρωποι στην ψυχολογική θεραπεία 

δημιουργούνται σε ένα ελεγχόμενο θεραπευτικό περιβάλλον. Η αυθόρμητη παραγωγή τεχνών 

και η συγγραφή σε άτυπα πλαίσια χωρίς την παρουσία θεραπευτή μπορεί να έχει και 

θεραπευτικά οφέλη, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να τα εκτιμήσει κανείς. Τα άτομα με 

ψυχικές ασθένειες γενικά επωφελούνται από δημιουργικές προσεγγίσεις που 

εκμεταλλεύονται τα δικά τους ιδιοσυγκρασιακά οράματα της πραγματικότητας και της ζωής, 

αντί να τα απορρίπτουν ως ασυμβίβαστες ή ξέφρενες εικόνες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

το Resende (2008), η ευπάθεια στη σχιζοφρένεια παρουσιάζει ορισμένα δημιουργικά οφέλη 

που προκύπτουν από τα αντιληπτικά, γνωστικά και προσωπικά χαρακτηριστικά της. Τα 

άτομα στο θετικό φάσμα της σχιζοφρένειας είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην 

εκκεντρική συμπεριφορά, την διαισθητική και μαγική σκέψη και είναι πιο ανοιχτά σε 

εμπειρίες με χαμηλό επίπεδο παρεμπόδισης. Προτείνουμε ότι οι δημιουργικές θεραπείες 

μπορούν να ενισχύσουν με θετικό τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά, δίνοντας μια αισθητική και 

καλλιτεχνική διαμόρφωση στις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα οράματα αυτών των ανθρώπων 

και την επικύρωσή τους με περιορισμένο τρόπο. 

Ο Nyssen(2016) διεξήγαγε μια συστηματική ανασκόπηση για να αναλύσει την 

αποτελεσματικότητα της συναισθηματικής αποκάλυψης θεραπευτικών παρεμβάσεων γραφής 

σε ασθενείς σε μακροχρόνιες δύσκολες καταστάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές περιελάμβαναν 

διάφορες μορφές γραφής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής γραφής και της ποίησης, 

αλλά τα τελικά αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν για κάθε παρέμβαση. Οι συγγραφείς 

διαπίστωσαν ότι για την ατομική θεραπευτική γραφή, οι κύριοι μηχανισμοί και τα πλαίσια 

ήταν δύσκολο να διευκρινιστούν και δεν ήταν σαφές ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο οι 

συμμετέχοντες θα ήθελαν να το κάνουν ή τι θα αντλούσαν από αυτό. Για τη θεραπευτική 

γραφή που έγινε στην ομάδα, δεν βρέθηκε μια τυποποιημένη παρέμβαση, αντίθετα, οι 

συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς χρόνους με την 

ομάδα και τη γραπτή δραστηριότητα. 

Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η δημιουργική συγγραφή αναφέρεται συνήθως στην 

παραγωγή πρωτότυπων συνθέσεων που επικεντρώνουν την αυτο-έκφραση και, ως εκ τούτου, 

πλησιάζει στο γράψιμο της λογοτεχνίας. Η έκφραση απλών συναισθημάτων οδηγεί ιδανικά 

στη μεταγραφή αυτών των αισθήσεων μέσα από ένα πρωτότυπο ύφος. Η δημιουργική γραφή 

θα έδινε έτσι μια συμβολική ή αισθητική έννοια των συναισθημάτων ή των ιδεών αντί της 

απλής περιγραφής τους. Ο King (2013) ανέπτυξε εργαστήριο δημιουργικής γραφής αλλά είχε 

παρόμοιες οδηγίες με πειράματα εκφραστικής γραφής: οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν στην αφήγηση μιας ιστορίας από τη ζωή τους και να σχολιάζουν την ίδια 

στιγμή. Αυτό που διέφερε εδώ ήταν οι διδακτικές και διαδραστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους γραφής. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπευτική αξία 

της δημιουργικής γραφής μπορεί να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο όταν επικεντρωθεί 

στις διαδικασίες και τις τεχνικές της γραφής, και όχι μόνο στην αυτο-έκφραση. Εν πάση 

περιπτώσει, ανεξάρτητα από τις οδηγίες, η συγγραφή μιας αφήγησης ζωής, συνεπάγεται ήδη 

μια σιωπηρή μετατροπή των πληροφοριών σε μια ουσιαστική διάρθρωση. Έτσι, υπάρχει ήδη 
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μια αρχή της δημιουργικής διαδικασίας, ακόμη και αν δεν είναι προσανατολισμένη σε μια 

πρωτότυπη σύνθεση. 

Ως εκ τούτου, η έννοια της δημιουργικής γραφής εξακολουθεί να μην είναι καλά 

καθορισμένη στο θεραπευτικό περιβάλλον και μερικές φορές διαφορετικές γραπτές 

δραστηριότητες (αφήγηση, πεζογραφία, ποίηση) περιλαμβάνονται στην ίδια προσέγγιση 

δημιουργικής γραφής και δεν διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα, οι Fair, Connor, Albright, 

Wise και Jones (2012) περιέγραψαν και αξιολόγησαν το Teens Out Loud, μια δημιουργική 

ομάδα γραφής για τους έφηβους με HIV, που συμπεριέλαβαν δραστηριότητες όπως η 

αντίδραση στην ποίηση, η ελεύθερη γραφή και η γραφή ιστοριών. Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι οι δημιουργικές ομάδες γραφής μπορούν να προωθήσουν την προσωπική 

ανάπτυξη και τη μειωμένη απομόνωση των νέων που ζουν με τον ιό HIV. Όμως, οι 

διαφορετικές μέθοδοι, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη από κάθε δραστηριότητα γραφής δεν 

περιγράφηκαν ή αξιολογήθηκαν. 

Υπάρχει επίσης έλλειψη μελετών που αξιολογούν τα οφέλη της δημιουργικής λογοτεχνικής 

γραφής εκτός από την ποίηση. Όσον αφορά την ποίηση, χρησιμοποιήθηκε κυρίως με άτομα 

με σοβαρή ψυχική ασθένεια και τα οφέλη αποκατάστασης είναι καλά τεκμηριωμένα 

(Houlding & Holland, 1988, Mazza & Hayton, 2013, Tamura, 2001), αλλά έχει 

χρησιμοποιηθεί και με μη κλινικές περιπτώσεις ανθρώπων (Croom, 2015). Σε κάθε 

περίπτωση, τα άτομα διεγείρονται να μεταφράζουν σε συμβολικά κείμενα τα δικά τους 

συναισθήματα και εμπειρίες που είναι πιο δύσκολα να εκφράζονται στην τρέχουσα λεκτική 

γλώσσα. 

Σε μια έρευνα σχετικά με την ποίηση που διεξήγαγε ο Heime (2011), αποδείχθηκε ότι αυτός ο 

τύπος θεραπείας είναι καλά καθιερωμένος και τεκμηριωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Επίσης, οι Mazza και Hayton (2013) διαπίστωσαν ότι η ποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη 

στην κλινική πρακτική, αν και ελάχιστα υπάρχουν όσον αφορά την εμπειρική υποστήριξη για 

τη χρήση της. Διαπίστωσαν επίσης ότι η ορολογία παρέμεινε πρόβλημα, εξετάζοντας την 

ερευνητική και πρακτική βάση της ποίησης, και ότι η βιβλιογραφία δεν έδειχνε συστηματική 

διερεύνηση της χρήσης μεθόδων θεραπείας ποίησης σε σχέση με την επαγγελματική 

πειθαρχία, τον θεωρητικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά του πελάτη, το πρόβλημα ή 

τη διαταραχή, τον τρόπο θεραπείας και το στάδιο θεραπείας. 

Οι Ruddy και Milnes (2005) πρότειναν ότι η θεραπεία μέσω της τέχνης επιτρέπει την 

εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του ασθενούς με έναν μη απειλητικό τρόπο και το έργο 

τέχνης αποτελεί ένα εργαλείο για να μειωθεί η ένταση στη σχέση μεταξύ του θεραπευτή και 

του ασθενούς. Η ποίηση είναι μια καλλιτεχνική μορφή-μεταξύ άλλων-που μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη στη θεραπευτική προσέγγιση σε διαταραγμένους ασθενείς, δεδομένης της 

δυσκολίας τους σε έντονες αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τον Miller (1978), κατά τη 

διάρκεια συνεδριών θεραπείας ποίησης οι ασθενείς συχνά χρησιμοποιούν μεταφορές για να 

περιγράψουν τα προβλήματά τους, και η κατανόηση και η χρήση του συμβολισμού των 

ασθενών μπορεί να ενισχύσει τη θεραπευτική σχέση. Στη μελέτη του, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η συζήτηση ποιημάτων βοηθά τους ασθενείς να εντοπίζουν τις καλλιτεχνικές 

και δημιουργικές πτυχές των προσωπικοτήτων τους, ενισχύοντας έτσι τη λειτουργία του  
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«εγώ» τους. Εκτός αυτού, η ποίηση περικόπτει τις άμυνες του ψυχωτικού προσώπου. Ο 

Houlding και η Netherland (1988) ανέλυσαν επίσης μια ομάδα γραφής ποίησης σε 

ψυχιατρικούς νοσηλευτές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι χρήσιμο να περιέχει, να 

οργανώνει και να εκφράζει πολυποίκιλο υλικό. Η διάδοση των γραπτών ποιημάτων επιτρέπει 

μια μορφή επαφής με τους συναδέλφους τους και υποδεικνύει στους κλινικούς ιατρούς 

δυνατότητες θεραπείας. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ομαδικής ποίησης στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των σχιζοφρενικών ασθενών δοκιμάστηκε πρόσφατα στο Ιράν από 

τους Fallahi Koshknab (2016) σε μια εμπειρική μελέτη και αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς που 

συμμετείχαν σε θεραπεία ποίησης, που διενεργήθηκε δύο φορές την εβδομάδα για 6 

εβδομάδες,  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε αυτές τις δεξιότητες, σε σύγκριση με τους 

ασθενείς της ομάδας ελέγχου. 

Επιπλέον, μια ιδιαίτερη ιαπωνική μορφή συγγραφικής ποιητικής γραφής, θεωρείται ιδιαίτερα 

χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται σε άτομα με σχιζοφρένεια (Tamura, 2001), που έχουν 

περισσότερες δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας των λέξεων σε ένα πλαίσιο και στην 

επικοινωνία τους. Μέσα από την τέχνη του renku, όμως, μαθαίνουν πιο εύκολα τις 

συνηθισμένες έννοιες των λέξεων και των ενώσεών τους (Tamura, 2001). Καθώς η θεραπεία 

με renku προχωράει, ο τρόπος σύνδεσης του ασθενούς πιθανόν να αλλάξει από απλές λέξεις 

σε συνθετικές εξελίξεις και σε μεταφορικές επεκτάσεις (Tamura & Asano, Tamura, 2001). Τα 

οφέλη της θεραπείας της ποίησης σε επέμβαση κρίσης έχουν αναφερθεί από τον Schwietert 

(2004), ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η ποίηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός κυριολεκτικού 

δοχείου όπου μπορούν να τοποθετηθούν τα διάφορα κομμάτια συναισθημάτων και, τελικά, 

να επανασυνδεθούν. Πρόσφατα, ο Croom (2015) υποστήριξε τον ισχυρισμό ότι η ποίηση 

μπορεί να συμβάλει θετικά σε μεγαλύτερη ψυχολογική ευημερία επηρεάζοντας θετικά τα 

συναισθήματά των ανθρώπων, τις κοινωνικές τους σχέσεις, την αίσθηση του νόμου ή του 

σκοπού στη ζωή, και τα προσωπικά τους επιτεύγματα. Ωστόσο, εκτός από την ποίηση, δεν 

βρήκαμε μελέτες που να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα οφέλη άλλων μορφών 

δημιουργικής λογοτεχνικής γραφής. 
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Ζ. Μια μελέτη περίπτωσης ψυχολόγου μετατρέπεται σε λογοτεχνία – Irving Yalom: 

«Όταν έκλαψε ο Νίτσε» 

Ο Irvin D.Yalom έγραψε το  Όταν έκλαψε ο Νίτσε, -When Nietzsche Wept (1992)- ως 

μυθιστόρημα με σκοπό να διδάξει στον αναγνώστη τη γέννηση της ψυχανάλυσης και να 

δείξει πώς ήταν προϊόν θεωριών και ιδεών της εποχής του, παρά μια θεωρία που αναπτύχθηκε 

από ένα ενιαίο μυαλό. Ο Γιάλομ είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ και έχει πολυετή εμπειρία τόσο στη διδασκαλία της ψυχολογίας όσο και στην 

ψυχοθεραπεία. Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα σχετικά με το θέμα όπως Ο Δήμιος του 

Έρωτα και άλλες ιστορίες ψυχοθεραπείας -Εxecuter of Love (1989)-,  και το Στο Ντιβάνι,  

Lying On The Couch (1996), όπου χρησιμοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του για να 

δημιουργήσει μια αφήγηση γύρω από την ψυχανάλυση και την ψυχοθεραπεία. Όπως 

αναφέρεται στο εξώφυλλο του The Yalom Reader (1998), "στη μυθοπλασία του, ο Yalom 

χρησιμοποιεί τον φακό της ψυχοθεραπείας για να διερευνήσει την ανθρώπινη φύση και μας 

δείχνει ότι η γραμμή μεταξύ αληθινού και φανταστικού δεν είναι πάντα εύκολη για να τη 

διακρίνει κανείς ". 

Με το Όταν έκλαψε ο Νίτσε, ο Yalom αρχίζει να αναμειγνύει πραγματικά γεγονότα και 

ιστορικά στοιχεία με μυθοπλασία, δημιουργώντας αποτελεσματικά ένα έργο εναλλακτικής 

ιστορίας. Υποστηρίζεται ότι στο μυθιστόρημά του, ο Yalom χρησιμοποιεί το είδος της 

εναλλακτικής ιστορίας μυθοπλασίας για να δείξει τις συγγένειες των ιδεολογικών και 

φιλοσοφικών θέσεων των κύριων χαρακτήρων και έτσι μας δίνει και ένα είδος βιβλίου 

zeitgeist (ταξιδιώτης του χρόνου) στο οποίο μας εξηγεί πως προέκυψε η ψυχανάλυση ως 

θεωρία και ως θεραπεία. Η εναλλακτική ιστορία, σαν είδος, είναι εξ ορισμού "ένα είδος 

φαντασίας στο οποίο ο συγγραφέας σκέφτεται πώς η πορεία της ιστορίας θα μπορούσε να 

μεταβληθεί αν ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είχε διαφορετικό αποτέλεσμα" (Collins), και 

αυτό ακριβώς κάνει τον Yalom να προβληματισθεί και να δημιουργήσει όσον αφορά την 

εξέλιξη της ιστορίας της ψυχανάλυσης. Ο Saul McLeod ισχυρίζεται ότι ο Φρόιντ είναι ο 

πατέρας της ψυχανάλυσης και ανέπτυξε τη θεραπεία για να θεραπεύσει τις ψυχικές ασθένειες 

και θεμελίωσε τη θεωρία για να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, μια απόδειξη που ο 

Yalom αντικρούει παρουσιάζοντας στο μυθιστόρημά του ότι η ψυχανάλυση μπορεί να 

ανατεθεί σε περισσότερους από έναν πατέρα και δεν προέρχεται από το νου ενός ανθρώπου. 

Σημείο εκκίνησης αποτελεί το ερώτημα "τι  θα γινόταν εάν;" και στο μυθιστόρημά του ο 

Yalom τοποθετεί τα ιστορικά στοιχεία του Sigmund Freud, Dr. Josef Breuer και Friedrich 

Nietzsche στη δημιουργία της ψυχανάλυσης και παρουσιάζει ένα σενάριο όπου οι Nietzsche 

και Breuer, και όχι ο Φρόιντ είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ψυχανάλυση και την 

ανάπτυξή της. Το πρώτο ερώτημα  που θέτει ο Γιάλομ στο μυθιστόρημα είναι: Τι θα γινόταν 

αν η Λου Σαλόμε, αφού μελέτησε τη θεραπεία του Breuer και του Φρόιντ για την ασθενή 

τους Άννα. O, είχε επικοινωνήσει με τον πρώτο και είχε παροτρύνει τον Breuer να ξεκινήσει 

να δουλεύει με τον Nietzsche με σκοπό να θεραπεύσει την απόγνωση του; Διαβάζοντας το 

μυθιστόρημα του Αντρε Ζιντ «Οι περιπέτειες του Λευκάδιου» και ενώ προσπαθούσε να 

κυοφορήσει την ιστορία του ένα ρητό γίνεται το κέντρο της σκέψης του: «Η μυθοπλασία είναι 

ιστορία που θα μπορούσε να έχει συμβεί και η ιστορία που έχει συμβεί». Ο Γιάλομ θέλει να 

γράψει μυθοπλασία η οποία είχε την πιθανότητα να συμβεί. 
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Το μυθιστόρημα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του έτους 1882, μια εποχή κατά την οποία 

όλοι οι χαρακτήρες του βιβλίου ζούσαν και δραστηριοποιούνταν στους ίδιους πνευματικούς 

κύκλους και συνεπώς ο Yalom χρησιμοποιεί ιστορικά ακριβείς σχέσεις και ρυθμίσεις για να 

παρουσιάσει, σε δραματοποιημένη μορφή, πώς εξελίχθηκε η ψυχανάλυση, διατηρώντας την, 

ταυτόχρονα, πιστή στις αρχικές θεωρίες των χαρακτήρων του. Στο σενάριο που δημιουργεί ο 

Yalom, ο Freud είναι νέος φοιτητής ιατρικής και ο Breuer είναι ο μέντορας του και ένας 

εξέχων γιατρός στη Βιέννη. Ο Νίτσε είναι στην αρχή της φιλοσοφικής του καριέρας και δεν 

έχει ακόμη αναγνωριστεί. Έχει κακή υγεία, σοβαρές ημικρανίες και κατάθλιψη. Η Lou 

Salome, που αποτελεί την αιτία της απόγνωσής του, είναι πεπεισμένη για τις ικανότητές  του 

και είναι σίγουρη για τη μελλοντική του προσφορά στον κόσμο και, ως εκ τούτου, θέλει να 

εξασφαλίσει την ανάκαμψή του.  

Η επιλογή των χαρακτήρων του Γιάλομ βασίζεται σε ένα συνδυασμό ιστορικά υφισταμένων 

σχέσεων αλλά φανταστικών σχέσεων. Πρώτον, η Lou Salome, έζησε εκείνη την εποχή και 

ήταν στην πραγματικότητα ρομαντικά εμπλεκόμενη με τον Νίτσε. Επίσης, ο τρόπος που 

απεικονίζεται η σχέση μεταξύ Freud και Breuer στο μυθιστόρημα είναι παρόμοιος με την 

πραγματική σχέση που είχαν οι δύο. Είχαν μια μακρόχρονη φιλία και συνεργασία, όπου ο 

παλαιότερος, διάσημος ιατρός Josef Breuer ήταν καθοδηγητής του Freud. Με βάση τα 

ευρήματα του πραγματικού Josef Breuer σχετικά με την ελεύθερη συσχέτιση, που προέκυψαν 

από τη θεραπεία της ασθενούς του Bertha Pappenheim - που πήρε το ψευδώνυμο Anna O. - 

οι δύο φίλοι και συνάδελφοι δημοσίευσαν το βιβλίο Μελέτες για την υστερία το 1895. Την 

εποχή εκείνη ο Josef Breuer "ήταν αναγνωρισμένος γιατρός, ενώ ο Sigmund Freud ήταν 

απλώς ο μόνος ιατρός" (Breuer & Freud, ix). Έτσι ακριβώς περιγράφεται η σχέση στο 

μυθιστόρημα. 

Αρχικά θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή αυτών των συνιστωσών της ψυχανάλυσης που είναι 

ενεργές στο μυθιστόρημα, προκειμένου να αποκτήσει ο αναγνώστης μια κατανόηση των 

συνδέσεων που θα αναπτυχθούν αργότερα σε επιχειρήματα. Όπως εκφράζει ο Saul McLeod, 

"η ψυχανάλυση χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της κατάθλιψης και των διαταραχών 

άγχους". Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχαναλυτική Ένωση (APSA), η ψυχανάλυση 

βασίζεται στη θεωρία ότι πολλοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και 

τα συναισθήματά μας είναι κρυμμένοι στο ασυνείδητο μυαλό και έτσι δεν τους γνωρίζουμε. 

Εξετάζοντας τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η 

ψυχανάλυση μας διδάσκει για τις ασυνείδητες ψυχολογικές δυνάμεις μέσα μας-έξω από την 

καθημερινή συνειδητοποίηση. Η APSA αναφέρει πώς «οι ασυνείδητοι παράγοντες έχουν τη 

δυνατότητα να προκαλέσουν δυστυχία, η οποία με τη σειρά της εκφράζεται με ένα εύρος 

διακριτών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενοχλητικών χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, της δυσκολίας στη συσχέτιση με άλλους ή των διαταραχών της αυτοεκτίμησης 

ή της γενικής διάθεσης» (Για την ψυχανάλυση ). Επιπλέον, η APSA αναφέρει ότι «η 

ψυχανάλυση ως θεραπεία, έχει ως στόχο να ανακαλύψει βασικά ζητήματα, να εντοπίσει τους 

ανασυνειδημένους παράγοντες στην προέλευσή τους και να δείξει πώς έχουν εξελιχθεί και 

αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών και στη συνέχεια βοηθά τα άτομα να ξεπεράσουν τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη ζωή »(Σχετικά με την Ψυχανάλυση).  
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Με την ενσωμάτωση πολλών πρωτότυπων ιδεών όπως οι θεωρίες του Freud για το 

ασυνείδητο μυαλό, το έργο του Breuer και του Freud για την υστερία και την ομιλία, καθώς 

και τη θεωρία του Nietzsche για αιώνια επιστροφή, ο Yalom ξεδιπλώνει μια ιστορία που 

στηρίζεται σε ιστορικά ακριβή γεγονότα και θεωρίες/ "Δεδομένης της πολύ απίθανης ιστορίας 

του πεδίου της ψυχοθεραπείας, όλα τα γεγονότα αυτού του βιβλίου θα μπορούσαν να έχουν 

συμβεί, αν η ιστορία είχε περιστραφεί μόνο ελαφρά στον άξονά της", αναφέρει ο ίδιος. Παρόλο 

που ο Φρόυντ είναι δημοφιλής και συνήθως θεωρείται ως το σημείο προέλευσης της 

ψυχανάλυσης, ο Γιάλομ φτάνει εκεί που θέλει συμπεριλαμβάνοντας και τις ιδέες των άλλων.  

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι ιδέες των φανταστικών χαρακτήρων του Γιάλομ με εκείνες των 

ιστορικών μορφών και εξετάζεται πώς ο Γιάλομ δείχνει, με τη συγχώνευσή τους, ότι όλοι 

μαζί συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης. Το μυθιστόρημα αυτό άλλωστε είναι το 

κατεξοχήν κλασσικό παράδειγμα όπου η μυθοπλασία συναντά τον επιστημονικό λόγο της 

ψυχανάλυσης αλλά και την υπαρξιακή φιλοσοφία (δημιουργική γραφή). Συνεπώς, η 

συσχέτιση του «αληθινού» με το «μυθοπλαστικό» κρίνεται απαραίτητη. 

Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο χρησιμοποιώντας τις πρωτότυπες ιδέες, ο Yalom δείχνει 

στον αναγνώστη πώς η ψυχανάλυση μπορεί να ανατεθεί όχι μόνο στην ανακάλυψη του 

ασυνείδητου μυαλού του Freud, η οποία θα επεξεργαστεί αργότερα σε αυτό το δοκίμιο, αλλά 

και στις φιλοσοφικές ιδέες του Nietzsche και στην έρευνα του Breuer . 

Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές, ο προαναφερόμενος χαρακτήρας της Bertha Pappenheim 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του γιατί ο Yalom διερευνά το σενάριο της 

συνάντησης Breuer και Nietzsche. Στο σενάριο του Yalom, είναι το αντικείμενο της εμμονής 

του Breuer και της αιτίας της απελπισίας του. Λόγω της προηγούμενης εργασίας του Breuer 

με την Bertha Pappenheim, η Salome επιλέγει να έλθει σε επαφή με το Breuer από όλους τους 

γιατρούς στην Αυστρία. Η Salome έχει ακούσει για το έργο του σχετικά με την υστερία και 

την ψυχανάλυση και είναι πεπεισμένη ότι κάτι τέτοιο θα έχει αποτέλεσμα στον Nietzsche. 

Αυτό δείχνει πώς ο Yalom χρησιμοποιεί την έρευνα του Breuer για την Ελεύθερη Ένωση 

(Μελέτες της Υστερίας) ως σημείο σύνδεσης για να ενώσει τις ιδέες του Nietzsche, του Breuer 

και του Freud και που αργότερα οδηγεί στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης. Δημιουργώντας το 

σενάριο ότι ο Νίτσε είναι ο ασθενής, ο Yalom εφαρμόζει τις φιλοσοφικές ιδέες του Nietzsche 

στην ψυχανάλυση και δείχνει πώς καταφέρνουν να θεραπεύσουν την απελπισία. Ο Yalom 

χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες του για να δείξει, αντί να πει στον αναγνώστη για τα θεμέλια 

της ψυχανάλυσης και με αυτόν τον τρόπο παρέχει μια προοπτική της εικονικής εμπιστοσύνης 

στην ανάπτυξη της ψυχοθεραπείας. 

Πριν αναπτυχθεί η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία ως θεραπευτική αγωγή, η απελπισία δεν 

θεωρήθηκε ως κάτι που θα μπορούσε να προσεγγίσει κανείς με μια θεραπεία ομιλίας. Aυτό 

πιστεύουν και οι χαρακτήρες πριν εφαρμόσουν τις θεωρίες τους για να βρουν μια θεραπεία 

για την απελπισία. Η ιστορία ξεκινάει στη Βενετία, όπου ο Breuer περνάει τις διακοπές του, 

όταν λαμβάνει μια σημείωση από την Lou Salome ζητώντας μια συνάντηση. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησής τους, η Lou Salome προτρέπει τον Breuer να προσπαθήσει να 

αντιμετωπίσει το φίλο της και τον πρώην εραστή της, τον φιλόσοφο Nietzsche, με την ίδια 

μέθοδο της ομιλίας που έχει χρησιμοποιήσει ο Breuer στην προηγούμενή του έρευνα. Στο 
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μυθιστόρημα  ο Nietzsche πάσχει από απελπισία μόλις η Lou Salome τερματίζει τη σχέση 

τους αφήνοντας το Nietzsche για έναν άλλο άντρα, το φίλο του Paul Ree. Η Salome φοβάται 

ότι η νοητική κατάσταση του Nietzsche και οι σοβαρές ημικρανίες μπορεί να τον οδηγήσουν 

σε αυτοκτονία και ως εκ τούτου είναι απελπισμένη να βρει βοήθεια. Ο Breuer είναι πολύ 

διστακτικός στο αίτημα της και αρχικώς δεν βλέπει πώς μπορεί να θεραπεύσει κάποιον που 

υποφέρει από την απόγνωση του νου. Ο Breuer αμφισβητεί την ικανότητά του να βοηθήσει 

τον Nietzsche, γιατί η ψυχανάλυση δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη και δεν υπήρχε θεραπευτική 

αγωγή που να περιλαμβάνει συζητήσεις γιατρούς-ασθενούς. 

Η ακόλουθη συζήτηση μεταξύ των χαρακτήρων Breuer και Salome, απεικονίζει τη στάση 

απέναντι στην απελπισία ως ιατρικό σύμπτωμα: "Ας υποθέσουμε ότι ο Doctor Breuer 

θεωρούσε την απόγνωση ως σύμπτωμα. Δεν θα μπορούσατε να το προσεγγίσετε με τον ίδιο 

τρόπο; '' Η απόγνωση δεν αποτελεί ιατρικό σύμπτωμα, Fraulein. είναι ασαφής, ασαφής. Κάθε 

ένα από τα συμπτώματα της Άννας Ο. αφορούσε μερικά ξεχωριστά μέρη του σώματός της ... » 

(Yalom, 10). Αυτό το απόσπασμα είναι σημαντικό για την κατανόηση του σταδίου πριν 

αναπτυχθεί η ψυχανάλυση και δείχνει ότι οι θεωρίες και οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν από 

τους χαρακτήρες του Γιάλομ ήταν πρωτοποριακές εκείνη την εποχή. 

Ο Yalom χρησιμοποιεί τη μορφή συνομιλιών ψυχοθεραπείας μεταξύ του Nietzsche και 

Breuer, όπου ο Nietzsche αναλαμβάνει το ρόλο του θεραπευτή και εφαρμόζει τις φιλοσοφικές 

του ιδέες στην απόγνωση του Breuer. Επιπλέον, ο Yalom χρησιμοποιεί την αφήγηση γύρω 

από τις συνεδρίες για να συγχωνεύσει τα μυαλά του Nietzsche και Breuer, προκειμένου να 

δείξει πώς οι ιδέες τους θα μπορούσαν με σχετικό τρόπο να συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

ψυχανάλυσης. Αφού πείστηκε μετά τη συζήτηση με τη Σαλόμε στη Βιέννη, ο Breuer 

συμφωνεί να αναλάβει τον Nietzsche ως ασθενή του και να διερευνήσει την πιθανότητα 

χρήσης της ψυχαναλυτικής συζήτησης ως θεραπεία της απόγνωσής του. Ο Yalom δημιουργεί 

ένα μυστικό σχέδιο μεταξύ Breuer και Salome για να ενσωματώσει τις θεωρίες του Nietzsche 

στην ιστορία. Με το μυστικό σχέδιο που επινόησε για να θεραπεύσει την απελπισία του 

Nietzsche  αναζητώντας και εντοπίζοντας την αρχική της αιτία, ο Γιάλομ εισάγει τα βασικά 

της ψυχανάλυσης: «τη θεωρία της συνειδητής σκέψης και των κινήτρων των ασυνείδητων και 

την αναγνώριση και κατανόηση του βασικού ζητήματος» (McLeod). 

Η Salome είναι σίγουρη ότι ο Nietzsche δεν θα συμφωνήσει σε μια τέτοια ομιλία, καθώς ποτέ 

δεν μιλάει για προσωπικά συναισθήματα. Αντ 'αυτού, η Salome και ο Breuer οργανώνουν το 

σχέδιο να  πείσουν τον Nietzsche να συμμετάσχει σε ψυχαναλύσεις, αλλά με σκοπό να 

βοηθήσει τον Breuer με την απελπισία του, εφαρμόζοντας τις φιλοσοφικές του ιδέες. Σε 

αντάλλαγμα ο Breuer θα παρακολουθεί την υγεία του. Ο Nietzsche που υποφέρει άσχημα από 

τις ημικρανίες του συμφωνεί να εγγραφεί στην κλινική Lautzer προκειμένου ο Breuer να 

παρακολουθήσει την υγεία του, ενώ σε αντάλλαγμα βοηθά τον Breuer με την εμμονή του για 

την πρώην ασθενή Bertha Pappenheim. Καθώς η ιστορία του Yalom ξεκινάει και αρχίζουν οι 

συνεδρίες, το μυστικό σχέδιο διαδραματίζεται διαφορετικά από ό, τι είχε σκεφτεί ο Breuer 

και η Salome. Αντί ο Νίτσε να αρχίσει να ανοίγεται μετά τις ομολογίες του Breuer, οι ρόλοι 

του γιατρού και του ασθενούς αντιστρέφονται καθώς ο Breuer βιώνει μεγάλη ανακούφιση 

αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές του σκέψεις στον Νίτσε. Ο Yalom δημιουργεί ένα σενάριο 

όπου «ο Nietzsche εφαρμόζει τις φιλοσοφικές του θεωρίες με αφορμή την αγωνία του Breuer 
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και έτσι δημιουργεί μια αφήγηση που απεικονίζει μια φιλοσοφική ψυχανάλυση του είδους και 

βάζει τον Nietzsche στο ρόλο του θεραπευτή, που αναλύει τον Breuer» (Schuster 133). Με τον 

τρόπο αυτό, ο Yalom δείχνει πώς οι θεωρίες του Nietzsche και του Breuer, όταν 

συγχωνεύονται, δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που κάνει η ψυχανάλυση - παρέχει 

απελευθέρωση κατά της απελπισίας. Έτσι για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται οι συμβολή και 

άλλων επιστημών και επιστημόνων πέραν του Φρουντ στην ανάπτυξη της ψυχοθεραπείας. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ Nietzsche και Breuer, υπάρχει μια παράλληλη 

αφήγηση που τρέχει σε όλο το μυθιστόρημα. Τη χρησιμοποιεί ο Yalom για να ενώσει τις 

ιδέες του Nietzsche και του Freud. Σε αυτό το μέρος της ιστορίας, ο Yalom εισάγει πολλές 

από τις ιστορικές θεωρίες του Freud, οι οποίες θα συζητηθούν σε βάθος αργότερα σε αυτό το 

δοκίμιο. Ο Yalom χρησιμοποιεί επίσης την παράλληλη αφήγηση για να αναλύσει τις αρχικές 

θεωρίες του Nietzsche μέσω της οπτικής του Φρόιντ και έτσι τις συνδέει με την ψυχανάλυση. 

Εδώ, ο Yalom καταφέρνει να δραματοποιήσει το πρώτο ίχνος της ψυχανάλυσης ως θεωρία. 

Το κάνει αφήνοντας τον Breuer να πει στον Freud τι εντοπίζει διαβάζοντας το βιβλίο του 

Nietzsche Ανθρώπινο, Πάρα πολύ Ανθρώπινο. Οι αρχικές σκέψεις του Nietzsche στο βιβλίο, 

που ο Breuer προσπαθεί να εξηγήσει στον Freud, αντιστοιχούν στην ψυχανάλυση αφού ο 

θεμελιώδης στόχος της ψυχανάλυσης είναι να «σπάσει τις δικές μας άμυνες για να 

πραγματοποιήσουμε βασικές αλλαγές στη δομή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μας» 

(Tyson 18). Με τη χρήση αυτής της παράλληλης αφήγησης, ο Yalom δείχνει στον αναγνώστη 

πώς συνεργάζονται οι ιδέες του Freud και του Nietzsche και αποδεικνύοντας έτσι ότι η 

ψυχανάλυση ήταν σίγουρα εμπνευσμένη και από τους δύο. 

Ο Γιαλόμ χρησιμοποιεί το θέμα της απόγνωσης στο μυθιστόρημά του για να δείξει πώς οι 

διαφορετικές θεωρίες εκείνης της εποχής, που διατυπώνονται από τους χαρακτήρες του, 

ενώνονται και έτσι τελικά οδήγούν σε μια θεραπεία για την απελπισία. Ο αναγνώστης 

γνωρίζει από την αρχή του μυθιστορήματος ότι η πηγή της απελπισίας του Nietzsche έγκειται 

στην ανεπιτυχή αγάπη και εγκατάλειψη από τη Salome. Αυτό, ωστόσο, είναι πέρα από τη 

διορατικότητα του Νίτσε, ή τουλάχιστον δεν είναι πρόθυμος να το αναγνωρίσει. Σκοπός του 

Breuer είναι ο  Nietzsche να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί την απελπισία του με την 

ελπίδα ότι έτσι θα  θεραπευτεί. Ο Breuer είναι δυσαρεστημένος στο γάμο του και αισθάνεται 

πιο παγιδευμένος από τις ευθύνες προς την οικογένειά του καθημερινά καθώς το ελεύθερο 

μυαλό του διαφεύγει στην παλιά ασθενή του Bertha Pappenheim. Κατά τη διάρκεια των 

ψυχοθεραπειών, οι δύο πρωταγωνιστές Breuer και Nietzsche φθάνουν στο συμπέρασμα ότι 

για να θεραπεύσουν την αγωνία του Breuer, αυτοί ή ο ίδιος ο Breuer πρέπει να βρουν την 

πηγή της, την οποία ο Nietzsche θεωρεί ότι είναι η εμμονή για την Bertha Pappenheim. Κατά 

τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Nietzsche, ο Breuer θυμάται την προσέγγιση που 

χρησιμοποίησε για τον πρώην ασθενή Bertha Pappenheim όπως περιγράφεται στο ακόλουθο 

απόσπασμα: 

Και ο Breuer συνέχισε να περιγράφει πώς είχε διαγράψει όχι μόνο κάθε ένα από τα 

συμπτώματα της Bertha εντοπίζοντας την αρχική αιτία του αλλά, τέλος, κάθε μέρος της 

ασθένειάς της όταν την βοήθησε να ανακαλύψει και να ξαναζήσει τη βασική αιτία της - τη 

φρίκη του θανάτου του πατέρα της. (Yalom 160) 
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Ο Nietzsche ενδιαφέρεται για την προσέγγιση που υιοθέτησε ο Breuer στη θεραπεία του για 

την Bertha Pappenheim και τον οδηγεί προς την ιδέα ότι με τον εντοπισμό της πηγής της 

απελπισίας μπορεί κανείς να βρει τη διέξοδο από την απόγνωση: "Μου αρέσει η πιθανότητα 

να βοηθηθείς από τη δική σου ανακάλυψη. Γιατί κάποιος δεν μπορεί ποτέ να βοηθήσει τον 

άλλο. Πρέπει να βρει κανείς τη δύναμη να βοηθήσει τον εαυτό του. Ίσως εσείς, όπως και η 

Άννα Ο., να ανακαλύψετε την αρχική αιτία κάθε ψυχολογικού σας προβλήματος "(Yalom 160). 

Αυτό το απόσπασμα είναι σημαντικό για το μυθιστόρημα επειδή είναι εκεί που οι χαρακτήρες 

συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι πρέπει να εφαρμόσουν την ίδια προσέγγιση που 

χρησιμοποίησε ο Breuer με την Bertha Pappenheim στον εαυτό τους και εδώ είναι το πρώτο 

ίχνος που μας δίνει ο Yalom, δηλαδή ότι εφαρμόζοντας τις θεωρίες του Nietzsche μπορεί 

κανείς να θεραπεύσει με επιτυχία την απελπισία. Ο Nietzsche  υποδηλώνει ότι ο Breuer 

πρέπει να εντοπίσει την αιτία της εμμονής του, που του προκαλεί άγχος και απόγνωση. 

Σύμφωνα με την ψυχανάλυση, "μέχρι να βρούμε έναν τρόπο να γνωρίζουμε και να 

αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας τα αληθινά αίτια των καταπιεσμένων τραυμάτων και φόβων 

μας, τα κρεμάμε μέσα σε συγκεκαλυμμένους, αυτοκαταστροφικούς μανιερισμούς" (Tyson 13). 

Για άλλη μια φορά, ο Yalom καταφέρνει να μεταφέρει την ιστορία στον φανταστικό του 

κόσμο όταν χρησιμοποιεί την υπόθεση της Bertha Pappenheim και τα ευρήματα από το 

βιβλίο Σπουδές για την Υστερία, το οποίο με ρεαλιστικό τρόπο εφαρμόζει στους χαρακτήρες 

του για να προχωρήσει η ιστορία και να δείξει πώς οι πρωτότυπες ιδέες των χαρακτήρων του 

είναι σχετικές με την ψυχανάλυση και πώς θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη. 

Στο βιβλίο Outline of Psychoanalysis (1940) , ο Freud ισχυρίζεται ότι πρέπει να εντοπιστεί η 

πηγή του προβλήματος που συχνά βρίσκεται στο ασυνείδητό, και αφού εντοπιστεί να 

θεραπέυτεί, μέθοδος που φαίνεται να χρησιμοποιούν οι χαρακτήρες του Yalom για να 

θεραπεύσουν την απελπισία. Ο ιστορικός χαρακτήρας του Freud "παρήγαγε μια πολυεπίπεδη 

άποψη του ανθρώπινου μυαλού" (McLeod), γεγονός που ασφαλώς ισχύει και για τον 

χαρακτήρα του Γιάλομ, τον Φρόιντ. Όπως μας πληροφορεί ο Billig, ο ιστορικός Freud 

αναφέρεται στην «ψυχανάλυση ως ψυχολογία βάθους, δεδομένου ότι σκοπός του είναι να 

μελετήσει αυτές τις διαδικασίες στην ψυχική ζωή, οι οποίες αποσύρονται από τη συνείδηση» 

(12). Αυτή η ιδέα παρουσιάζεται στο ακόλουθο απόσπασμα από το μυθιστόρημα όπου ο 

Φρόιντ υποστηρίζει την υπόθεσή του για ένα συλλογικό ασυνείδητο μυαλό: 

Συμφωνώ, φαίνεται γελοίο - αλλά εξετάστε τα αποδεικτικά στοιχεία για αυτό, δείτε όλους τους 

επιστήμονες και μαθηματικούς που έχουν αναφέρει την επίλυση σημαντικών προβλημάτων στα 

όνειρα! Και, Josef, δεν υπάρχει ανταγωνιστική εξήγηση. Ανεξάρτητα από το πόσο γελοίο 

φαίνεται, πρέπει να υπάρχει μια συλλογική ασυνείδητη νοημοσύνη. Είμαι σίγουρος-. (Yalom 

40) 

Ο ιστορικός Freud αναγνώρισε τη σημασία της ασυνείδητης πνευματικής δραστηριότητας 

(Beystehner) και με αυτό κατά νου, μπορεί κανείς να δει πώς ο Yalom συμπεριλαμβάνει τις 

πραγματικές πεπειθήσεις του Freud για ένα συλλογικό ασυνείδητο. Παρουσιάζοντας την ιδέα 

μέσα από την αφήγησή του, ο Γιάλομ χρησιμοποιεί στρατηγικά μια εναλλακτική ιδέα για να 

δώσει μια εικόνα για τη συλλογιστική του Φρόιντ και μια προκαταρκτική αντίληψη για την 
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έννοια του ασυνείδητου μυαλού, που είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

ψυχανάλυσης στην ιστορία, και θέτει επίσης τη θεωρία σε πνευματικό και ιστορικό πλαίσιο. 

Αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Breuer εκφράζει την ανησυχία του για τον 

Freud και τις προκλητικές δηλώσεις του, τις οποίες πιστεύω ότι κάνει ο Yalom για να 

απεικονίσει το μυαλό του Freud σε σχέση με τους συνομηλίκους του. Επιπλέον, εξυπηρετεί 

έναν παιδαγωγικό σκοπό να χρησιμοποιήσει έναν «Σωκρατικό διάλογο» όπου ο Yalom 

δείχνει στον αναγνώστη πώς δημιουργείται το επιχείρημα αμφισβητώντας την ιδέα και 

χρησιμοποιεί τη λογική για να καταλήξει σταδιακά στο συμπέρασμα. Με αυτό τον τρόπο 

ανάμειξης της αρχικής θεωρίας του Φρόιντ, με τη φαντασία και τη θέση της ιδέας στο 

ιστορικό πλαίσιο, ο Γιάλομ διδάσκει στον αναγνώστη ένα από τα βασικά συστατικά της 

ψυχανάλυσης. Αναλύοντας την αρχική θεωρία ενός ασυνείδητου μυαλού και εκείνου που 

απεικονίζεται στο μυθιστόρημα, μπορεί κανείς να δει τις συγγένειες μεταξύ των δύο, που 

υποστηρίζει περαιτέρω την ιδέα του Γιάλομ ότι η θεωρία του Φρόυντ για το ασυνείδητο 

μυαλό ήταν μία από τις συνεισφέρουσες ιδέες στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης. 

Στην παράλληλη αφήγηση μεταξύ Breuer και Freud που χρησιμοποιεί ο Yalom για να 

αναλύσει τις θεωρίες του Nietzsche μέσω της προοπτικής τους, τους επιτρέπει να επιτύχουν 

μια σημαντική ανακάλυψη αφού συζητήσουν μία από τις επιθέσεις ημικρανίας του Nietzsche, 

γεγονός που τους οδηγεί να είναι ακόμα πιο πεπεισμένοι για την ύπαρξη ενός ασυνείδητου 

μυαλού και το ρόλο του στη θεραπεία της απελπισίας. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι 

σημαντικό, καθώς εξηγεί στον αναγνώστη πώς προέκυψε η συλλογιστική γύρω από την 

ομιλία, την αποκάλυψη του ασυνείδητου και γιατί αυτό έχει νόημα στην ανάπτυξη της 

ψυχανάλυσης: 

Ξέρεις ποιον θα προτιμούσα ως ασθενή; Αυτόν τον άλλο - εκείνο που ζήτησε βοήθεια " 

«Εννοείτε την ασυνείδητη συνείδηση που παγιδεύεται μέσα στον ασθενή σας». [...] «Ναι, θα 

ήταν πολύ πιο απλό να συνεργαστούμε μαζί του. Ξέρεις Sig, ίσως αυτός να είναι ο στόχος της 

θεραπείας - να απελευθερώσει αυτή την κρυμμένη συνείδηση, για να του επιτρέψει να ζητήσει 

βοήθεια στο φως της ημέρας. (Yalom 152) 

Ο Breuer συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος βαθιά μέσα στο Nietzsche τον οποίο δεν 

έχει συναντήσει και πείθεται πάλι ότι ο Freud πρέπει να είναι σωστός στο θέμα του 

ασυνείδητου μυαλού. Ο συλλογισμός του χαρακτήρα αντιστοιχεί στο αρχικό έργο του Freud. 

Οι ιδέες που ανακοινώνονται βασίζονται σε γεγονότα και συνεπώς υποστηρίζουν την ιδέα 

του Γιάλομ ότι αυτή ήταν μία από τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν εκείνη τη στιγμή. Κατά τη 

γνώμη μου, ο Yalom ενσωματώνει την ανακάλυψη ενός ασυνείδητου μυαλού με 

δραματοποιημένο τρόπο δημιουργικής γραφής και τονίζει τη σημασία του στο μυθιστόρημα, 

προκειμένου να παράσχει στον αναγνώστη μια κατανόηση για την περαιτέρω διαδικασία και 

ανάπτυξη της ψυχανάλυσης. 

Επιτρέποντας στους χαρακτήρες να φτάσουν στην ιδέα ότι πρέπει να ψάξουν μέσα τους για 

να εντοπίσουν την αιτία της απελπισίας τους, η ιστορία κινείται προς τα εμπρός και δείχνει 

πως η θεωρία του ασυνείδητου μυαλού που αναπτύσσεται από το Φρόιντ σε αυτό το σημείο 

της ιστορίας έπαιξε ρόλο τη γέννηση της ψυχανάλυσης. 
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Ένα σημαντικό συστατικό της ψυχανάλυσης και η μορφή της ως θεραπείας είναι η ελεύθερη 

συσχέτιση, την οποία χρησιμοποιεί ο Yalom μέσω των χαρακτήρων του για να διερευνήσει το 

ασυνείδητο μυαλό. Η πράξη της ελεύθερης συσχέτισης αντιστοιχεί στην ψυχανάλυση και 

περισσότερο στην ψυχοθεραπεία, ένα είδος θεραπείας που εμπνέεται από την έρευνα του νου 

με εστίαση στο ασυνείδητο. Ο Yalom αναφέρει την ελεύθερη ένωση ως "καθάρισμα 

καμινάδας", η οποία συνδέεται με την Bertha Pappenheim με την οποία η Breuer ανέπτυξε 

για πρώτη φορά τη μέθοδο. Όπως ανέφερα προηγουμένως σε αυτό το δοκίμιο, ο λόγος για 

τον οποίο η Salome προσεγγίζει τον Breuer για βοήθεια στο μυθιστόρημα είναι λόγω του 

έργου του και του Freud για την υστερία και την υπόθεση της Berta Pappenheim. Ο Γιάλομ 

τοποθετεί τον «καθαρισμό καμινάδας» ή την ελεύθερη συσχέτιση στο κέντρο της ανάπτυξης 

της ψυχανάλυσης, όπως οι πρωταγωνιστές το χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών τους για να εντοπίσουν την αρχική αιτία απελπισίας μέσα τους. Το μυθιστόρημα 

κινείται από ένα πρόωρο στάδιο ελεύθερης ένωσης, στην πρώιμη δουλειά του Breuer στην 

Bertha Pappenheim, για να το εφαρμόσει αργότερα, ώστε ο αναγνώστης να βιώσει το 

αποτέλεσμα του. Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από μια συνομιλία μεταξύ Breuer και 

Nietzsche, όπου ο Nietzsche προτείνει ότι ο Breuer θα πρέπει να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο 

που χρησιμοποίησε για Bertha για τον εαυτό του. 

Ίσως πρέπει να μάθετε να μιλάτε σαφέστερα στον εαυτό σας. Τις τελευταίες μέρες, 

συνειδητοποίησα ότι η φιλοσοφική θεραπεία συνίσταται στην εκμάθηση της ακρόασης της 

εσωτερικής φωνής σας. Δεν μου είπες ότι η ασθενής σου, Μπέρτα, θεραπεύτηκε με το να μιλάει 

για κάθε πτυχή της σκέψης της; Ποιος ήταν ο όρος που περιγράψατε αυτό; «Καθάρισμα της 

καμινάδας». Στην πραγματικότητα εφευρέθηκε ο όρος από την έννοια να σκουπίσει την 

καμινάδα της που σήμαινε να αποσυνδεθεί από τον εαυτό της έτσι ώστε να μπορεί να αερίσει το 

μυαλό της, να καθαρίσει το μυαλό της από όλες τις ενοχλητικές σκέψεις. (Yalom 186) 

Η θεωρία πίσω από την ελεύθερη συσχέτιση δεν είναι μυθιστοριογραφία ή δημιουργική 

γραφή αλλά βασίζεται σε γεγονότα που παρουσιάζονται σε αφηγηματική μορφή και όπως 

αναφέρουν οι Milton, Polmear και Fabricius "Ο Josef Breuer είπε στον Sigmund Freud ότι ο 

ίδιος και η Άννα O. είχαν ανακαλύψει την αξία της κάθαρσης. Η Άννα Ο. θα κερδίσει την 

ανακούφιση και την προσωρινή σταθερότητα με το να ξεφορτωθεί όλες τις σκέψεις της και τις 

πρόσφατες αναμνήσεις σχετικά με την προέλευση ενός συμπτώματος, αυτό που αποκαλούσε 

«αφηγηματική θεραπεία» ή «κάθαρση καμινάδας» (43). Με βάση αυτή την πηγή, είναι 

προφανές ότι η έννοια της «Κάθαρσης της Καμινάδας» είναι μια ακριβής αναφορά του 

πραγματικού έργου του Josef Breuer για την υστερία και ως εκ τούτου υποστηρίζει την 

εκδοχή του Yalom για το πώς εξελίχθηκε η ψυχανάλυση από τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν 

εκείνη την εποχή. Μπορεί κανείς να συνδέσει τις αρχικές ιδέες του Breuer και του Freud 

σχετικά με την ελεύθερη ένωση (από το βιβλίο Μελέτες για την Υστερία και το κεφάλαιο 

σχετικά με το έργο του Breuer για την Άννα. O) με εκείνες που παρουσιάστηκαν στο 

μυθιστόρημα, που ενισχύει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι ο Yalom μετατρέπει βασικά 

συστατικά της ψυχανάλυσης σε φανταστική μορφή και με αυτόν τον τρόπο δείχνει στον 

αναγνώστη πώς η θεωρία της ελεύθερης συσχέτισης συμβάλλει στη γέννηση της 

ψυχανάλυσης. Στο Freud's Outline of Psychoanalysis, η ελεύθερη συσχέτιση ορίζεται με τον 

ακόλουθο τρόπο: 
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Στην ελεύθερη συσχέτιση ο ασθενής αναφέρει χωρίς λογοκρισία ό, τι περνά μέσα από το μυαλό 

του. Δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις. Δεν έχει σημασία αν οι σκέψεις είναι επώδυνες, 

ενοχλητικές, ασήμαντες ή σημαντικές. Όλα πρέπει να ειπωθούν. Εάν γίνει αυτό, προκύπτουν 

αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα που επιτυγχάνονται υπό την ύπνωση. (Freud xii) 

Ο Friedrich Nietzsche δημοσίευσε το The Gay Science (1882) όπου παρουσιάζει τη θεωρία 

της αιώνιας επανάληψης η οποία αναφέρεται και ως  αιώνια επιστροφή. Η θεωρία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Γιάλομ και στην εναλλακτική εκδοχή της 

γέννησης της ψυχανάλυσης, όπως θα φανεί. Ο Yalom εφαρμόζει τη θεωρία της αιώνιας 

επιστροφής για να θεραπεύσει την απόγνωση του χαρακτήρα του και δείχνει πώς θα 

μπορούσε αυτή να λειτουργήσει σε μια αφηγηματική ψυχολογική προσέγγιση. Η θεωρία είναι 

σχετική με την ψυχανάλυση και σκοπός της είναι να ανακαλύψει βασικά ζητήματα, να 

εντοπίσει τους ανασυνδυασμένους παράγοντες στην προέλευσή τους και να απελευθερώσει 

τον άνθρωπο  από την απελπισία. Σύμφωνα με τον Habab «η αιώνια επανάληψη ήταν ένας 

τρόπος να επιβληθεί η προσοχή στη ζωή ακριβώς όπως είναι, χωρίς εναλλακτική λύση, ούτε και 

τίποτα από την άλλη πλευρά της ζωής, με μια αιώνια καινοτομία. Αν μπορούσαμε να πούμε 

«Ναι» στην αιώνια επανάληψη - την ατελείωτη επανάληψη της ζωής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

- θα μπορούσαμε πραγματικά να πούμε «Ναι» στη ζωή όπως είναι". Με άλλα λόγια, η θεωρία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψάξει κανείς βαθιά στον εαυτό του, να αντιληφθεί τι τον 

ευχαριστεί και τι όχι στη ζωή του, για να φτάσει σε μια κατάσταση μεγαλύτερης ευτυχίας. Ο 

Yalom τοποθετεί τη θεωρία της αιώνιας επιστροφής σε μια ιστορική κατάσταση και της δίνει 

το καθήκον να θεραπεύσει την απελπισία δημιουργώντας μια ψυχοθεραπεία βασισμένη στις 

ιδέες του Nietzsche μαζί με τον Breuer και τον Freud. Καθώς οι εργασίες του Breuer και του 

Nietzsche κατά τη διάρκεια των συνόδων τους αρχίζουν να επετυχαίνουν το στόχο τους για 

να θεραπεύσουν την απελπισία, ο Yalom ενσωματώνει τη θεωρία του Nietzsche για «αιώνια 

επιστροφή» στην αφήγηση και του δίνει ένα σημαντικό ρόλο ως ένας άλλος καταλύτης που 

τελικά φέρνει στον Breuer κάποια σαφήνεια σχετικά με τις επιλογές του στη ζωή. Ο Γιαλόμ 

περιλαμβάνει την αιώνια επιστροφή στην ψυχανάλυση με τη μορφή ενός πειράματος σκέψης. 

Κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες τους συνεδρίες στο μυθιστόρημα, ο Nietzsche 

αποφασίζει ότι ο Breuer είναι αρκετά ώριμος για να χειριστεί τη θεωρία του για την αιώνια 

επιστροφή και διεξάγει ένα πειραματικό σκέλος στο Breuer, το οποίο πιστεύει ότι θα θέσει 

τον Breuer ελεύθερο από την απελπισία του: 

Josef, προσπαθήστε να καθαρίσετε το μυαλό σας. Φανταστείτε αυτό το πείραμα σκέψης! Τι θα 

γίνει αν κάποιος δαίμονας θα σας έλεγε ότι αυτή η ζωή -όπως τη ζείτε τώρα και την έχετε ζήσει 

στο παρελθόν- θα πρέπει να τη ζήσετε για άλλη μια φορά και αμέτρητες φορές περισσότερο. Και 

δεν θα υπάρχει κάτι καινούργιο σε αυτό, αλλά κάθε πόνος και κάθε χαρά και κάθε πράγμα 

ασυγχώρητα μικρό ή μεγάλο στη ζωή σας θα επιστρέψει σε σας, όλα με την ίδια διαδοχή και 

ακολουθία ... (Yalom 249) 

Αυτό το απόσπασμα αποτελεί σημείο καμπής για τον Breuer όταν ο Nietzsche τον αναγκάζει 

να ελέγξει τη ζωή του και τις επιλογές που έκανε. Ενώ το κάνει, ο Breuer συνειδητοποιεί ότι 

ο ίδιος δεν ήταν υπεύθυνος για τη ζωή του, που τον αφήνει με μια αίσθηση δυσαρέσκειας και 

δυστυχίας λόγω του πού οι επιλογές του τον έχουν οδηγήσει. Το άγχος τον αναγκάζει να 



Σ ε λ ί δ α  | 40 

 

ξανασκεφτεί όλη του τη ζωή και η συνέπεια είναι, που θα συζητηθεί αργότερα, ότι τελικά 

είναι απελπισμένος. 

Για να καταδείξει πώς η φιλοσοφία του Nietzsche για την αιώνια επιστροφή μπορεί να 

εφαρμοστεί στην ψυχανάλυση και στο στόχο της θεραπείας της απελπισίας, ο Yalom εισάγει 

τη θεωρία ως πειράματα σκέψης που ο Νίτσε εκτελεί στο Breuer. Ο Νίτσε εξηγεί τη θεωρία 

με τον ακόλουθο τρόπο: «Φανταστείτε ότι η ύπαρξη στράφηκε ανάποδα πάλι και πάλι, και 

εσείς μαζί της, σαν κλεψύδρα με σκόνη» (194). Στο μυθιστόρημα, ο Breuer αισθάνεται άγχος 

επειδή δεν ζει τη ζωή του με τρόπο που θα ήθελε να ξαναζήσει το παρελθόν του ή να κάνει 

τις ίδιες επιλογές ξανά και ξανά για όλη την αιωνιότητα, που είναι η ιδέα της αιώνιας 

επιστροφής. Η ιδέα της αιώνιας επιστροφής, ότι όλα όσα έγιναν και θα γίνουν θα 

επιστρέψουν, αιώνια και ταυτόσημα είναι αυτά στα οποία ο βασικός Friedrich Nietzsche 

βασίζει μεγάλο μέρος του έργου του και είναι από τις πιο σημαντικές σκέψεις του δυτικού 

φιλοσοφικού κόσμου (Chapelle 17). Βασιζόμενοι σε αυτή την πηγή, πιστεύω ότι ο Yalom 

χρησιμοποιεί αυτό το πείραμα ως το αποκορύφωμα της προσπάθειας του Breuer και 

Nietzsche να θεραπεύσουν την απελπισία αφού είναι μια τέτοια επαναστατική θεωρία και ο 

Yalom δείχνει ότι είναι χρήσιμη για να θεραπεύσει την απελπισία και ως εκ τούτου είναι 

σχετική με την ψυχανάλυση. Η θεωρία της αιώνιας επιστροφής λαμβάνεται από το 

πρωτότυπο έργο του Nietzsche, που σημαίνει ότι η ιδέα δεν προέρχεται από τη φαντασία του 

Yalom, αλλά δείχνει πώς ο Yalom εκτελεί για άλλη μια φορά μια πρωτότυπη ιδέα σε 

φανταστική μορφή για να διδάξει στον αναγνώστη περίπλοκες θεωρίες και να δείξει 

αναγνώστη ότι ήταν μία από τις σημαντικές θεωρίες εκείνης της εποχής και πώς συνδέεται με 

την ψυχανάλυση και την ψυχοθεραπεία. 

Η θεωρία της αιώνιας επιστροφής θα μπορούσε να λειτουργήσει όταν εφαρμοστεί στην 

ψυχοθεραπεία όπως δείχνει το πείραμα σκέψης και έτσι ο Yalom υποθέτει, σε φανταστική 

μορφή, πώς θα μπορούσε να συνέβαλε στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης. Ο Nietzsche 

καταφέρνει να βρει την καταγωγή της απόγνωσης του Breuer χρησιμοποιώντας το πείραμα 

και ο αναγνώστης βλέπει πώς Breuer απελευθερώνεται από την αγωνία του. Στο επόμενο 

απόσπασμα, ο Yalom επιτρέπει στους αναγνώστες να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της 

φανταστικής εξέλιξης των χαρακτήρων του χρησιμοποιώντας την έννοια της αιώνιας 

επιστροφής: 

Αυτές οι ερωτήσεις - ξέρετε την απάντηση! Όχι, δεν έχω επιλέξει! Όχι, δεν έχω ζήσει τη ζωή 

που ήθελα! Έχω ζήσει τη ζωή που με ανέθεσε. Εγώ - το πραγματικό εγώ- έχουν εγκλωβιστεί στη 

ζωή μου. " 

«Και αυτό, Josef είναι, είμαι πεπεισμένος, είναι  η κύρια πηγή του Angst σας. (Yalom 248) 

Η ιστορία του Γιάλομ συνεχίζει και αφήνει τους χαρακτήρες να συνδέουν τις θεωρίες τους 

για την εύρεση της προέλευσης της απελπισίας καθώς και της αιώνιας επιστροφής και δείχνει 

πως είναι μερικά βασικά συστατικά της ψυχανάλυσης και τα συνδέει με την ανακάλυψη στην 

ανάκαμψη της Μπρούερ με τον ακόλουθο τρόπο: 

«Πιστεύω», Breuer, απάντησε, «ότι ο πιο ισχυρός παράγοντας ήταν ο εντοπισμός του σωστού 

εχθρού. Μόλις κατάλαβα ότι πρέπει να παλέψω με τον πραγματικό εχθρό - χρόνος, γήρανση, 
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θάνατος - τότε κατάφερα να το συνειδητοποιήσω. Η Mathilde δεν είναι ούτε αντίπαλος ούτε 

σωτήρας, αλλά απλώς ένας συντροφικός ταξιδιώτης που περνάει μέσα από τον κύκλο της ζωής. 

Κάπως αυτό το απλό βήμα απελευθέρωσε όλη μου την αγάπη γι 'αυτήν. Σήμερα Friedrich 

αγαπώ την ιδέα της επανάληψης της ζωής μου αιώνια. Τέλος, αισθάνομαι ότι μπορώ να πω 

"Ναι, έχω επιλέξει τη ζωή μου. Και επέλεξα καλά. (Yalom 282) 

Ο Breuer έχει εντοπίσει τώρα τα βασικά ζητήματα για την αγωνία του και το απόσπασμα 

δείχνει πώς ο Breuer, με τη βοήθεια της έννοιας της αιώνιας επιστροφής, έχει επανεξετάσει 

τη ζωή του και ταυτοποίησε τα βασικά του θέματα και με τον τρόπο αυτό συνειδητοποίησε 

ότι τα προβλήματά του και η αγωνία δεν ήταν η Mathilde αλλά σχετίζονταν με το φόβο της 

γήρανσης και του θανάτου. Το πείραμα της αιώνιας επιστροφής ανάγκασε τον Breuer να 

αναλύσει τη ζωή του και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να πει ναι στη ζωή του. Με τη 

βοήθεια του Nietzsche, ο Breuer φτάνει σε ένα σημείο όπου αγαπάει την ιδέα να ζήσει τη ζωή 

του, με όλες τις αποφάσεις που έκανε στο παρελθόν και τη σημερινή στιγμή, ξανά και ξανά 

για όλη την αιωνιότητα. Με το να μπορεί να πει ναι στη ζωή του και να εντοπίζει τα βασικά 

του θέματα, ο Breuer τελικά είναι απαλλαγμένος από την απελπισία. Με άλλα λόγια, ο 

Γιάλομ παρουσιάζει μια εναλλακτική εκδοχή για το πώς συνέβησαν τα πρώτα βήματα της 

ψυχανάλυσης και πώς οι θεωρίες που κυκλοφορούσαν μαζί συνέβαλαν στη γέννηση της 

ψυχανάλυσης. 

Αν και η κύρια εστίαση στο μυθιστόρημα ήταν η υποστήριξη του Nietzsche για τον Breuer, 

εφαρμόζοντας τις φιλοσοφικές του ιδέες, ο Nietzsche φτάνει επίσης σε μια νέα αντίληψη που 

τελικά τον βοηθάει με την απόγνωση του. Ο Nietzsche στοιχειώνεται από το φόβο του να 

πεθάνει μόνος του και τελικά φθάνει μια στιγμή όταν μιλάει τους φόβους του: 

Όχι, όχι θλίψη! Αντίθετα, όταν σας μίλησα λίγα λεπτά ότι φοβάμαι να πεθάνω μόνος μου, 

ένιωσα μια ισχυρή έκρηξη. Όχι τόσο αυτά που είπα, αλλά ότι το είπα, ότι τελικά μοιράστηκα 

τελικά αυτό που ένιωσα " 

«Πες μου περισσότερα για αυτό το συναίσθημα» 

Κίνηση. Μια ιερή στιγμή! Γι 'αυτό φώναξα. Γι 'αυτό τώρα κλαίω. Δεν το έχω κάνει ποτέ πριν. 

Κοίταξέ με ! Δεν μπορώ να σταματήσω τα δάκρυα '' 

 «Είναι περίεργο, αλλά ακριβώς την στιγμή που εγώ, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αποκαλύπτω 

τη μοναξιά μου σε όλο το βάθος της, σε όλη της την απόγνωση - τη συγκεκριμένη στιγμή, η 

μοναξιά λιώνει! Τη στιγμή που σου είπα ότι δεν είχα αγγίξει ποτέ ήταν η στιγμή που για πρώτη 

φορά επέτρεψα στον εαυτό μου να αγγίξω. Μια εξαιρετική στιγμή, σαν να έσπασε ξαφνικά 

κάποιος τεράστιος, εσωτερικός πάγος. (Yalom 299-300) 

Καθώς η πηγή της απελπισίας εξέρχεται στο φως, ακριβώς όπως επιδιώκεται η επίτευξη της 

ψυχανάλυσης, η ίδια η απόγνωση διαλύεται. Ο Γιάλομ καταδεικνύει πώς ο ίδιος ο Νίτσε 

συμπεραίνει ότι όταν ανοίγει για πρώτη φορά και μιλάει τα λόγια της μοναξιάς του, ο φόβος 

γι 'αυτό εξατμίζεται. Ο αναγνώστης καταλήγει τελικά να δει το αποτέλεσμα της ομιλίας που 

επεξεργάζεται ο Γιάλομ, αναπτύσσοντας την ιστορία, τοποθετώντας τις αρχικές θεωρίες που 
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κυκλοφορούν σε αυτό, για να δείξουν πώς επηρέασαν από κοινού την ανάπτυξη της 

ψυχανάλυσης. 

Συμπερασματικά, σε αυτό το δοκίμιο έχω παρουσιάσει πώς ο Γιάλομ χρησιμοποιεί το είδος 

της δημιουργικής γραφής για να δείξει τις συγγένειες των ιδεολογικών και φιλοσοφικών 

θέσεων των κύριων χαρακτήρων και έτσι να περιγράψει ένα είδος zeitgeist από το οποίο 

προέκυψε η ψυχανάλυση. Απαντώ στο ερώτημα τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Josef Breuer 

και οι φιλόσοφοι Friedrich Nietzsche και Sigmund Freud είχαν τεθεί σε ένα σενάριο όπου οι 

αντίστοιχες ιδέες τους εκείνης της εποχής συγχωνεύθηκαν και ενσωματώθηκαν μεταξύ τους. 

Στο μυθιστόρημα, ο Γιάλομ δημιουργεί μια ιστορία στην οποία το σενάριο αυτό τους οδηγεί 

να ανακαλύψουν μια θεραπεία για την απελπισία και μαζί φτάνουν στο στόχο της 

ψυχανάλυσης, δηλαδή να θεραπεύσουν την αγωνία με την ανακάλυψη και αποκάλυψη της 

πηγή της απελπισίας. Με τον τρόπο αυτό, ο Yalom παρουσιάζει την εναλλακτική του μορφή 

για το πώς γεννήθηκε η ψυχανάλυση και δείχνει πώς προέκυψε η ψυχανάλυση από τις 

θεωρίες που κυκλοφορούν εκείνη την εποχή. Αντί να μιλήσει με επιστημονικούς 

ψυχοθεραπευτικούς όρους για την έννοια της ψυχανάλυσης, το έκανε με δημιουργική γραφή 

και συγχώνευση ιστορικών και φανταστικών στοιχείων. Ο Γιάλομ αναγνωρίζει τον Φρόιντ 

και την πρωτοποριακή θεωρία του ασυνείδητου μυαλού ως μία από τις σημαντικές 

συνεισφορές στην ψυχανάλυση, ωστόσο δείχνει ότι η ψυχανάλυση ήταν περισσότερο ένα 

προϊόν της εποχής του και οι ιδέες που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή, από το έργο ενός 

μόνο μυαλού. 

Αναμειγνύοντας και συγχωνεύοντας τις διαφορετικές θεωρίες που δραστηριοποιούνται στο 

μυθιστόρημα και συνδέοντάς τις με την ψυχανάλυση, ο Yalom καταφέρνει να δείξει πώς 

είναι πράγματι σχετικές και εφαρμόσιμες στην ψυχοθεραπεία που προέκυψε κατά τη διάρκεια 

του χρόνου και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει το πνεύμα εκείνης της εποχής. Επιπλέον, 

επισημαίνω τις συγγένειες μεταξύ των αρχικών θεωριών του ασυνείδητου μυαλού, της 

χρήσης της ελεύθερης συσχέτισης και της αιώνιας επιστροφής και εκείνων που προωθούνται 

από τους χαρακτήρες στο μυθιστόρημα. Δείχνω πώς η εναλλακτική εκδοχή του Yalom για τη 

γέννηση της ψυχανάλυσης υποστηρίζει την αντίληψη ότι είχε περισσότερους από έναν 

πατέρα και προέκυψε ως αποτέλεσμα της πνευματικής ατμόσφαιρας στη Βιέννη κατά τα τέλη 

του 19ου αιώνα. 

Τοποθετώντας τις θεωρίες και τις ιδέες σε μια αφήγηση, το μυθιστόρημα λέει στον 

αναγνώστη κάτι για αυτό το σημείο στην ιστορία και προσπαθεί με επιτυχία να εκπαιδεύσει 

τον αναγνώστη σε αυτό το άλλο περίπλοκο θέμα. Όπως το θέτει ο συγγραφέας, «καλεί τον 

αναγνώστη να είναι παρών στη φανταστική σύλληψη και τη γέννηση της υπαρξιακής θεραπείας, 

όπως την γνωρίζουμε σήμερα» (Yalom 374). Ο Yalom χρησιμοποιεί την τεχνική της 

απεικόνισης και όχι της αφήγησης για να επιτύχει το στόχο του να εκπαιδεύει τον αναγνώστη 

για την ψυχανάλυση και τα θεμέλιά του. 

Με τη μορφή συνεντεύξεων μεταξύ των πρωταγωνιστών,  σαν να είναι παράθεση από 

ψυχολογικές συνεδρίες περιστατικών του, ο Yalom δραματολογεί τα πρώτα ίχνη της 

ψυχανάλυσης και εφαρμόζει τις φιλοσοφικές ιδέες του Νίτσε στη ψυχανάλυση και 
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καταφέρνει να δείξει ότι σχετίζονται με την ψυχανάλυση και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να 

συνέβαλαν στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

Εισαγωγή – Λίγα Λόγια: 

Το διήγημα που ακολουθεί γράφτηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας 

με θέμα «Η Δημιουργική Γραφή στο Ντιβάνι του I. Yalom -Οι αφηγήσεις θεραπευτών γεννούν 

λογοτεχνία -Περίπτωση Yalom». Στηρίζεται σε μία Μελέτη Περίπτωσης Ασθενούς που μου 

παραχώρησε κάποια επιστήμονας που εκτιμώ πολύ. Με τις κατάλληλες πρακτικές μεταμφίεσης 

γίνεται προσπάθεια να διαφυλαχτεί  η ανωνυμία της θεραπευόμενης. Για τον ίδιο λόγο, τα 

χαρακτηριστικά του συντρόφου της είναι όλα επινοημένα. Η αλλαγή έγινε φυσικά και στο ίδιο το 

όνομά της. Επέλεξα το όνομα Λυδία μιας και είναι εύχρηστο, ιδιαίτερο και ταιριάζει πολύ και στο 

κοινωνικό- θρησκευτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η ιστορία μας. Η Λυδία είναι μία κοπέλα 

πρόσφατα χωρισμένη,  που επισκέπτεται τον ψυχοθεραπευτή ύστερα από κρίσεις πανικού που 

έπαθε και την οδήγησαν στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας γίνεται αντιληπτό ότι το 

θέμα της Λυδίας δεν είναι άλλο, από τη σχέση της με τη μητέρα της, που την οδήγησε σε αδυναμία 

και απροθυμία ανάληψης ευθυνών και λήψης αποφάσεων. Ένα μοτίβο που ακολουθούσε σε όλη 

της τη ζωή.  

Ακολουθώντας τον τρόπο αφήγησης του Yalom, o αφηγητής μας είναι ομοδιηγητικός, εξωδιηγητικός 

με εσωτερική εστίαση, ενώ η εκδοχή της θεραπευόμενης εκφέρεται με αναφερόμενο λόγο. Ο 

αφηγητής υποκρίνεται ότι μας παραχωρεί επακριβώς τα λόγια της, χρησιμοποιώντας την τέχνη της 

«μίμησης» κάνοντας το κείμενο απόλυτα πιο δραματικό. Φυσικά, μιας και μιλάμε για 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία είναι απαραίτητη -και πλέον λογική- η χρήση αναχρονιών, εσωτερικών 

πλήρων αναλήψεων οι οποίες έχουν σαν βασικό στόχο την παρουσίαση του ιστορικού της ηρωίδας 

μας. Αφού δίνεται το ιστορικό και παρουσιάζεται το βασικό πλαίσιο και τα πρόσωπα της ιστορίας 

(έκθεση- exposition) στο πρώτο κομμάτι του διηγήματος (1) , ακολουθεί το «σημείο πλοκής», το 

γεγονός δηλαδή που υποκινεί τη δράση (inciting incident) στο δεύτερο κομμάτι (2) , που εδώ δεν 

είναι άλλο από την πρώτη αμφισβήτηση της Λυδίας προς την «παντογνωσία» της μητέρας της. 

Ακολουθεί αυξανόμενη δράση (rising action) με δύο επεισόδια, δύο ξεχωριστές επισκέψεις της 

Λυδίας στον γιατρό, που βγάζουν τα προβλήματα ολοένα και περισσότερο στην επιφάνεια (3). Μετά 

την κορύφωση (climax) όπου έχουμε πλήρη συνειδητοποίηση του θέματος από τη Λυδία  (4), 

ακολουθεί η φθίνουσα δράση (falling action) και η λύση (resolution)- (5 & 6) αλλά και το τέλος της 

ιστορίας, όπου ο θεραπευτής-αφηγητής μας δείχνει την παρούσα κατάσταση της Λυδίας (7). 
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Διήγημα: 

Κουλουράκια Kανέλας 

(Διήγημα που γράφτηκε με βάση Μελέτη Περίπτωσης ασθενούς που εμφάνισε κρίσεις πανικού- 

κατάθλιψη) 

 

“... It is easier,far easier, to obey another than to command oneself.” 

1. ― Irvin D. Yalom, When Nietzsche Wept  

Τα κουλουράκια της κυρά Χρύσας: Ζάχαρη, σπορέλαιο, βανίλια, αλεύρι, αυγό και κανέλα. 

«Να τα πας στον άνθρωπο να τον ευχαριστήσουμε που μας βοηθάει να γίνεις καλά. Και την 

Παρασκευή θα τα φτιάξουμε δίχως λάδι.» 

 «Της έχω πει ότι σας αρέσει η κανέλα. Γι’ αυτό τα φτιάχνει. Είναι μυρωδάτα και νόστιμα. 

Έτσι λέει η μητέρα. Το ξέρατε ότι η κανέλα είναι αντιοξειδωτική;»  

Η Λυδία στέκεται μπροστά μου, πάντα με αυτό το πράσινο τάπερ στο χέρι. Η μυρωδιά της 

κανέλας λες και  ξεχύνεται από εκεί μέσα και κατακλύζει όλο το γραφείο μου. Σαν γιος 

μητέρας Κωνσταντινουπολίτισσας έμαθα η κανέλα να είναι η αγαπημένη μου. Βρισκόταν 

παντού. Σε γλυκά μα και στην κατσαρόλα. Ιδιαίτερη γεύση και ακόμα πιο ιδιαίτερη μυρωδιά. 

Σε ταξιδεύει. Από την Κεϋλάνη μέχρι την Κίνα. Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την 

Αραβία. Σε αντίθεση με την Λυδία. Αυτή το πολύ-πολύ να σε ταξιδέψει μέχρι τα Πατήσια: 

από το δυαράκι που μένει με τους γονείς της μέχρι και τον Άγιο Μάρκο, την ενορία της 

γειτονιάς τους.  

Η ίδια λέει ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Θυμάται με περηφάνια την ηλικία των 25 χρόνων της.  

Τελείωνε την Θεολογική εκείνη τη χρονιά. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 

παρακολουθούσε παραδοσιακούς χορούς στο Λύκειο Ελληνίδων. Της άρεσε να χορεύει. 

Αγαπούσε πολύ το βιολί.  Περίμενε πώς και πώς να γίνει κανένας γάμος. Τα πόδια της 

ανήσυχα κουνιούνταν ρυθμικά κάτω από το τραπέζι, μέχρι να της γνέψει η κυρία Χρύσα να 

σηκωθούν. Εκείνη την εποχή, έκανε παρέα με δύο συμφοιτήτριές της. Τις συμπαθούσε πολύ 

η μητέρα της. Ήταν κορίτσια από σπίτι. Ήταν και οι δύο αρραβωνιασμένες. Περίμεναν να 

τελειώσει η σχολή να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ενώπιον Θεού.Μπορούσε με τις ώρες 

να τις ακούει να μιλάνε για τους άντρες τους και φαντασιωνόταν τη στιγμή που θα βρει 

κάποιον να την αγαπάει και να την προσέχει, όπως έκαναν και οι σύζυγοι των κοριτσιών. 

Κάποιες φορές συζητούσαν -κρυφά- για το σεξ. Συγκέντρωνε πληροφορίες με ευλαβική 

προσοχή. Ήθελε τόσο πολύ να το δοκιμάσει.  

«Τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε με τα κορίτσια εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Η ενορία μας 

διοργάνωνε προσκυνήματα κάθε τόσο και εμείς δηλώναμε πάντα συμμετοχή από τις πρώτες. 

Σε μια τέτοια εκδρομή γνώρισα και τον Αναστάση.» 

 Στη δεύτερη συνεδρία μου είχε φέρει μια φωτογραφία από εκείνη την εκδρομή. Την 

κρατούσε σφιχτά στα χέρια της: Ένας άντρας, αντικειμενικά όμορφος, ψηλός αν και λίγο 
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παραπάνω αδύνατος κατά τη δική μου άποψη. Αυστηρό ύφος και κατάμαυρα μαλλιά. Και η 

Λυδία δίπλα του, χαμογελαστή και σχεδόν εντυπωσιακή. Ακόμα και κρυμμένη πίσω από τις 

τεράστιες φούστες και τα φαρδιά ζιβάγκο της είναι μία όμορφη γυναίκα. Κορμί ψηλό, στητό, 

αν και βλέποντας τη φωτογραφία, είναι εμφανές ότι τα χρόνια που ήταν με τον Αναστάση 

είχε χάσει αρκετά κιλά. Τα μαύρα γυαλιστερά μαλλιά της, όπως και τα ψηλά της πόδια δεν 

γίνεται βέβαια να μην τραβούσαν τα βλέμματα.  

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Το κρεβάτι μου μού φαίνεται τόσο άδειο. Γιατί με 

άφησε; Γιατί; Χωρίσαμε και περιμένω από εκείνο το βράδυ ένα του τηλέφωνο. H απουσία 

του με σκοτώνει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι με άλλη γυναίκα. Γιατί με αποφεύγει; Με 

αγαπούσε. Είμαι τόσο μόνη. Μόνο τη μητέρα μου έχω. Πάντα μόνο αυτήν είχα. Πίστευε 

πάντα ότι είναι ο ιδανικός για μένα. Δε γίνεται να έκανε λάθος κι αυτή.» 

«Γιατί πιστεύεις ότι ήταν ο ιδανικός;» 

«Ήταν! Είναι καλλιτέχνης, μουσικός. Έκανε διδακτορικό στη Βυζαντινή μουσική, διδάσκει 

σε ωδεία και τις Κυριακές είναι δεξιός ψάλτης στον Άγιο Μάρκο. Η μητέρα μου τον 

συμπάθησε από την πρώτη μέρα. Ήξερε και τους γονείς του, ανήκουμε στην ίδια ενορία. 

Καλή οικογένεια. Με τρόπους και αρχές. Αρραβωνιαστήκαμε λίγους μήνες μετά.» 

Εκείνη τη νύχτα η Λυδία πετούσε στα σύννεφα. Είχε έρθει η μεγάλη ώρα! Η μητέρα της σαν 

να ‘ταν η πρώτη φορά που την κοιτούσε διαφορετικά. 

«Πρώτη φορά με κοιτούσε με τόση περηφάνια…» 

«Πως σε έκανε να νιώσεις αυτό το βλέμμα;» 

 «Χαρούμενη. Και η μαμά ήταν χαρούμενη. Επειδή θα παντρευόμουν επιτέλους. Ήμουν η 

τελευταία που είχε μείνει, στη γειτονιά, στο σόι.» 

«Πόσα χρόνια μείνατε αρραβωνιασμένοι με τον Αναστάση;» 

«Δύο στο σύνολο. Θα παντρευόμασταν! Μα εγώ φταίω που δεν έγινε. Δεν δούλευα. Ε, δεν 

είχαμε και αρκετά λεφτά για γάμο. Ίσως δεν ήμουν και σωστή νοικοκυρά. Ποτέ δεν έμαθα να 

μαγειρεύω τόσο καλά όσο η μαμά μου.» 

Πάντα γεμάτη ενοχές, πάντα γεμάτη ευθύνες και πάντα όλοι ήταν καλύτεροι από αυτήν.  

«Και ο Αναστάσης συμφωνούσε στο να μη δουλεύω. Έπρεπε να φροντίζω το σπίτι. Η μαμά 

μου συνεχώς λέει ότι, από τότε που έπιασαν δουλειά οι γυναίκες, καταστράφηκαν οι 

οικογένειες.» 

«Εσύ ήθελες να δουλέψεις;» 

«Εγώ ήθελα να παντρευτώ τον Αναστάση!» 

Ο γάμος είχε γίνει αυτοσκοπός στη ζωή της. Και φυσικά ο σκοπός δεν είχε τεθεί από την ίδια. 

Η τάση της να υποτιμά και να επικρίνει συνεχώς τον εαυτό της ήταν εμφανής κάθε λεπτό. 
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«Πως ήταν η ζωή σου με τον Αναστάση;» 

«Η καλύτερη! Εγώ δεν είμαι μάλλον απλά φτιαγμένη για τα καλύτερα…» 

«Πες μου παραπάνω για τις κοινές σας στιγμές.» 

«Ο Αναστάσης δούλευε, ώρες ατελείωτες. Στο σπίτι και στο ωδείο. Δεν έπρεπε να τον 

ενοχλώ. Η δουλειά του ήταν τόσο σημαντική. Το μόνο που ήθελε από εμένα ήταν ένα καθαρό 

σπίτι και ένα πιάτο καλομαγειρεμένο φαγητό . Μου παρείχε το σπίτι, τα χρήματα, την αγάπη 

του κι εγώ  δεν ήμουν ικανή ούτε ένα μουσακά να φτιάξω. Τα Σαββατοκύριακα είχε 

περισσότερο χρόνο. Κάθε Κυριακή, μετά την εκκλησία,  πηγαίναμε με τη μαμά και τον 

μπαμπά μου στην Πάρνηθα για φαγητό…» 

Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχα ξανακούσει να αναφέρεται ο πατέρας της. Θαρρείς πως δεν 

ζούσε. Μια διάφανη φιγούρα στη ζωή της. Σε αντίθεση με τη μητέρα της που με το μεγάλο 

της όγκο,  καταλάμβανε κάθε γωνιά της ζωής της Λυδίας. Πέρασαν πολλές συνεδρίες για να 

αποβάλλω τα αρνητικά μου συναισθήματα για την κυρία Χρύσα.  Μεγάλωσα κι εγώ με μία 

μητέρα παρεμβατική, καχύποπτη και τρομερά ισχυρογνώμων, μια μάνα για την οποία 

χρειάστηκα πεντακόσιες ώρες ψυχανάλυσης με τον πρώτο μου επόπτη, για να καταφέρω να 

θέσω τα όριά μου και να απεγκλωβιστώ από την δυσλειτουργική οικογένεια που αυτή η 

γυναίκα δημιουργούσε. Ακόμα και τώρα, όταν δουλεύω με ανθρώπους που σχετίζονται με 

τέτοιους γονείς, νιώθω ότι ασχολούμαι πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλους. Είναι αυτό 

που λέμε αντιμεταβίβαση, όταν ο θεραπευτής περνάει τις σκέψεις για τα δικά του 

προβλήματα στο θέμα του ασθενούς. Υποσχέθηκα σε μένα πως θα  προσπαθούσα να 

κρατήσω τα όρια και να δουλέψω πραγματικά και μόνο υπέρ της. Μα η αλήθεια είναι πως η 

ανάγκη μου να απεγκλωβίσω την Λυδία έγινε πρωταρχική. Το πρόβλημά της έγινε δικό μου. 

Έπρεπε σίγουρα να οπλιστώ με υπομονή. Χρειάστηκαν πολλές ώρες δουλειάς -με τον εαυτό 

μου κυρίως- για να μπορέσω να ακούσω την Λυδία να λέει πως η μητέρα της έχει δίκιο, πως 

μόνο αυτή της λέει την αλήθεια, πως εκείνη θέλει το καλό της, ότι σπάνια κάνει λάθος και, 

φυσικά, ότι η μαμά της ξέρει ποιο είναι το σωστό και για την ίδια. Για οποιοδήποτε θέμα και 

αν συζητούσαμε, γνώριζα πολύ καλά την άποψη της μαμάς της… ποτέ της Λυδίας. Και 

πάντα αυτές οι έννοιες του σωστού και του λάθους. Ακόμα και στις σεξουαλικές συζητήσεις, 

οι απόψεις της μαμάς κυριαρχούσαν. Η Λυδία έδειξε στην αρχή έναν συντηρητισμό γύρω 

από τη σεξουαλική της ζωή, κάτι το οποίο προφανώς οφειλόταν στα στερεότυπα της 

θρησκευτικής της πίστης, αλλά και στην κυρία Χρύσα.  

«Πώς ήταν το σεξ με τον Αναστάση;», τη ρώτησα ένα πρωινό.  

Τα μάτια της γούρλωσαν, ξεροκατάπιε και κατέβασε το κεφάλι.  

«Για εσάς τους ψυχολόγους όλα ερμηνεύονται στο σεξ. Το ξέρω αυτό. Η μαμά μου ήταν 

σίγουρη ότι θα με ρωτούσατε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορώ να συζητήσω κάτι τέτοιο μαζί 

σας. Ποτέ δεν θα μιλούσα για όλα αυτά με έναν άντρα. Ακόμα και αν αυτός είναι γιατρός. » 

«Συζητάς όλα όσα λέμε εδώ μέσα με τη μητέρα σου;» 
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«Σχεδόν όλα, νομίζω. Εσείς δεν συζητάτε με κάποιον όλα όσα λέτε καθημερινά με τους 

ασθενείς σας;» 

«Ξέρεις Λυδία, οι συνεδρίες μας εδώ μέσα καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο. Να είσαι 

σίγουρη και ήσυχη ότι δεν μιλάω σε κανέναν για όλα όσα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν 

το κάνω κυρίως λόγω του απορρήτου, το κάνω γιατί σε σέβομαι, γιατί εκτιμάω την 

εμπιστοσύνη που μου δείχνεις και μοιράζεσαι τα σημαντικά γεγονότα της ζωής σου μαζί μου. 

Μιλάμε ο ένας στον άλλον. Απέναντί σου δεν είμαι άντρας. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει 

να σε βοηθήσει να γίνεις ευτυχισμένη ξανά. Έτσι θα αποκτήσουμε μια πραγματική σχέση—» 

«Η ζωή μου δεν έχει κάτι σημαντικό. Είναι τόσο άδεια, όσο είμαι κι εγώ η ίδια. Γι’ αυτό και  

δεν είχα ποτέ πραγματική σχέση. Η μόνη σχέση που είχα και έχω στη ζωή μου είναι η μαμά 

μου.» 

«Αλήθεια Λυδία, δεν πιστεύω ότι είσαι τόσο άδεια. Εγώ ήδη βλέπω μπροστά μου  έναν 

άνθρωπο γεμάτο συναισθήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να κερδίσει τους άλλους με 

λίγη προσπάθεια.» 

«Συναισθήματα, ναι! Φόβο και απελπισία. Ποιος θέλει έναν απελπισμένο στη ζωή του;» 

«Μίλησε μου για όσα σκέφτεσαι…» 

 «Φοβάμαι γιατρέ. Φοβάμαι. Ανησυχώ. Για τα πάντα. Το μέλλον, το παρόν. Δεν θα καταφέρω 

να παντρευτώ ποτέ. Έφτασα 33 και ο μοναδικός άνθρωπος που έμεινε δίπλα μου έφυγε 

τρέχοντας μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Είμαι ανεπαρκής! Ξέρετε γιατρέ, πολλές φορές το 

σκεφτόμουν. Ακόμα και στο κρεβάτι ήμουν ανεπαρκής.» 

«Θέλω να μου απαντήσεις μόνο αν νιώθεις άνετα με αυτό, αλλά εξήγησέ μου, που βασίζεις 

αυτό που λες για την ανεπάρκεια;» 

« Να… ξέρετε… Δεν ξέρω, αν πρέπει βέβαια να σας τα πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσείς 

ξέρετε και με βοηθάτε. Τους τελευταίους μήνες ο Αναστάσης δεν ξάπλωνε στο κρεβάτι πλάι 

μου. Δεν με ακουμπούσε όπως παλιά. Εγώ πίστευα ότι τον απωθούσα. Και γιατί όχι άλλωστε; 

Αυτός ήξερε τα πάντα για το σεξ. Είχε εμπειρία. Είχε αρκετές γυναίκες πριν από μένα. Είναι 

άντρας, είναι λογικό. Ενώ εγώ… Άργησα να πάρω  την απόφαση να κάνουμε σεξ. Όχι γιατί 

δεν ήθελα αλλά να… σεξ πριν το γάμο; Έγινα κουραστική μέχρι και σε αυτό. Ήταν 

αναμενόμενο: Αργά ή γρήγορα θα με βαριόταν. Το ήξερα, μη νομίζετε, απλά προσευχόμουν 

να μη συμβεί τόσο νωρίς. Και είναι και κάτι άλλο. Το έχω σκεφτεί. Το σκέφτομαι 

συνέχεια…» 

«Πες μου. Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω.» 

«Ο Αναστάσης Τετάρτη και Παρασκευή νήστευε. Σαράντα μέρες πριν το Πάσχα αλλά και τα 

Χριστούγεννα. Δεκαπενταύγουστο και διάφορες γιορτές. Μπορεί όλο αυτό που συνέβη.. να… 

αυτό μεταξύ μας λέω, που με άφησε, να ήταν τιμωρία από το Θεό. Πολλές φορές, είχα 

σκεφτεί πως θα ήθελα να κάνουμε σεξ, ακόμα και σε μέρες νηστείας. Μου άρεζε το σεξ μαζί 

του. Ξέρω ότι φταίω. Δεν του το είπα ποτέ, αλλά το σκέφτηκα. Αυτό και μόνο δεν αρκεί; Η 
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σκέψη είναι αμαρτία, λέει η μητέρα μου…». Η Λυδία είχε γίνει κατακόκκινη. Ήταν έτοιμη να 

κλάψει. Άλλο ένα ρητό της κυρίας Χρύσας, σκεφτόμουν εγώ. Μου είχε ήδη περάσει από το 

μυαλό να σημειώνω αυτά τα αποφθέγματα σε ένα σημειωματάριο. «Το μικρό βιβλίο με τις 

ανοησίες»13, με συγγραφέα εμένα τον ίδιο.   

«Λυδία, αλήθεια πιστεύεις πως είναι αμαρτία το να θέλεις να έρθεις σε επαφή με τον 

άνθρωπο που αγαπάς;» 

Φάνηκε εντελώς ανήμπορη να απαντήσει και απλά κατέβασε το κεφάλι. Η αλήθεια είναι πως 

δεν μπορούσα να καταλάβω πως γίνεται να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, που θεωρούν τη 

λαχτάρα αμαρτία. Όλως περιέργως βέβαια, αυτές οι σιωπές της εμένα με έκαναν να ελπίζω. 

Λες και υπήρχε κάποιο μικρό φως στο βάθος του μυαλού της.  

«Κι αν δεν ήταν αμαρτία τι αλλάζει; Εγώ φταίω, για όλα. Εγώ φταίω που με άφησε. Εγώ 

φταίω που αγάπησε άλλη. Το βράδυ που χωρίσαμε, είπε στη μαμά μου τα πάντα: πως είμαι 

σπάταλη, ακατάστατη, ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω ένα φαγητό της προκοπής. Ότι δεν 

πρόκειται να με παντρευτεί και ότι λυπάται που πέρασε τόσα χρόνια μαζί μου και με εξέθεσε, 

αλλά δεν θέλει να ζήσει δυστυχισμένος. Πόσο πολύ απογοήτευσα τη μαμά μου! Δεν ήξερα αν 

έπρεπε να την κοιτάω στα μάτια! Δεν μίλησα καθόλου. Την επόμενη μέρα πήρα τα πράγματά 

μου από το σπίτι μας και έφυγα. Η μαμά με περίμενε στο αμάξι. Κατάλαβα ότι έκλαιγε. 

Έκανα τους γονείς μου δυστυχισμένους. Κλείστηκα στο σπίτι και έβγαινα μόνο Κυριακές. 

Δύο εβδομάδες μετά, ο αδερφός μου πήρε τηλέφωνο στο σπίτι, αν και σπάνια μιλάει με τη 

μαμά μου πλέον. Είδε τον Αναστάση με μια γυναίκα τουλάχιστον δέκα χρόνια νεώτερή μου, 

ίσως κάποια φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω.» 

«Πως ένιωσες όταν το έμαθες αυτό;» 

«Διαλύθηκα. Πνίγηκα. Τότε. Γιατί τώρα είναι αλλιώς.» 

«Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα;» 

«Απλά ηρέμησα και καταλαβαίνω. Νομίζω τον καταλαβαίνω. Γιατί να θέλει να μείνει μαζί 

μου; Έχω φτάσει 33, δεν ξέρω να κάνω τίποτε. Υπάρχουν τόσες γυναίκες, νέες, όμορφες 

πετυχημένες. Τι να καθίσει να κάνει μαζί μου; Αν ήταν έτσι,  θα με είχε παντρευτεί…»  

Τη νύχτα που έμαθε για τη σχέση του Αναστάση πρέπει να εμφάνισε την πρώτη κρίση στον 

ύπνο της.  

«Ξύπνησα μέσα στον ιδρώτα, με την καρδιά μου να χτυπάει σε βαθμό που πονούσε. 

Τρόμαξα. Ήμουν σίγουρη ότι παθαίνω ανακοπή. Δεν ήθελα να ξυπνήσω τη μαμά μου. 

Αρκετά την είχα ανησυχήσει με τον παρ’ ολίγο γάμο μου. Ντρεπόμουν. Πίστευα πως θα 

πεθάνω. Αγκάλιασα τα πόδια μου και έμεινα εκεί περιμένοντας απλά να έρθει. Μου άξιζε! Ο 

Θεός με βοηθούσε για το καλό μου. Καλύτερα να πέθαινα. Έτσι κι αλλιώς, είμαι ένα τίποτα.»  

 
13 Ο συγγραφέας κάνει αναφορά στο «A little book of nonsense» του Edward Lear, βιβλίο με λίμμερικ. 
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Η πρώτη αυτή κρίση την έκανε να κλειστεί στον εαυτό της. Ακολούθησαν και άλλες 

νυχτερινές, μα και τη μέρα . Και αυτή εκεί, τις υπέμενε μοναχικά. Θαύμασα πραγματικά, γι’ 

ακόμη μια φορά, τη δύναμη που αποκτά ένας ενοχικός άνθρωπος. Θαύμασα το πόσο σιωπηλά 

αντέχουν αυτό που θεωρούν τιμωρία και λύτρωση μαζί . Η Λυδία χρησιμοποίησε τον πανικό 

που της έφερε η εγκατάλειψη, ως το καλύτερο μέσο για να αυτομαστιγωθεί. Ο φόβος όμως 

είναι άπληστος. Δεν σταμάτησε εκεί. Κυρίευσε τη ζωή της. Φοβόταν να πάει για ύπνο. 

Έβρισκε δουλειές να κάνει, που θα την απασχολούσαν ως αργά. Έτρεμε κάθε λεπτό καθώς 

πλησίαζε δύο το βράδυ. Εκείνη την ώρα την επισκεπτόταν η κρίση της, όπως άλλωστε και 

στους περισσότερους ασθενείς. Είναι η ώρα που το μυαλό ξεκουράζεται και οι κρίσεις 

εμφανίζονται μέσα από αυτόν, τον χαλαρό-όπως νομίζουμε- υποσυνείδητό μας κόσμο.  

«Ξέρετε πως είναι να πεθαίνεις κάθε βράδυ; Αυτό ζούσα. Και το δεχόμουν, σαν το χειρότερο 

εφιάλτη αλλά και το μοναδικό μου όνειρο. Ήξερα πως ήταν θέλημα Θεού. Πως μπορούσα 

εγώ να Τον αμφισβητήσω;» 

Αυτή η έκφραση με άφησε αποσβολωμένο. Έτσι είναι μια νυχτερινή κρίση πανικού; Δεν 

ξέρω αν θα μπορούσε καλύτερα να το περιγράψει. Νιώθεις σαν να βιώνεις τον θάνατο κάθε 

βράδυ. Και όμως, βιολογικά δεν κινδυνεύεις, ούτε στο ελάχιστο. Γι αυτό άλλωστε και όλοι οι 

ασθενείς, επισκέπτονται παθολόγους, καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους, γαστρεντερολόγους. 

Όλων των ειδών τις ειδικότητες. Άπειρες εξετάσεις στις οποίες οι γιατροί τους δεν τους 

βρίσκουν να πάσχουν από κάτι.  

«Σταμάτησα να κοιμάμαι, έμενα άυπνη για μέρες. Η τεράστια εξάντληση με έριχνε στο 

κρεβάτι πολλές φορές. Και τότε ξυπνούσα από ανήσυχους ύπνους και άλλα τόσα όνειρα. 

Ξέρετε τότε έβλεπα ένα τρομερό όνειρο, αλλόκοτο. Ντρέπομαι γι’ αυτό… Κάθε βράδυ, το 

ίδιο, σε επανάληψη.» 

«Πραγματικά θα με ενδιέφερε πολύ να μιλήσουμε γι αυτό το όνειρο», της είπα. Και όντως με 

ενδιέφερε. Δε λέω πως δεν με βοηθούσε με τις σκέψεις της. Θα ‘θελα όμως, τόσο πολύ, να 

συνομιλήσω με το υποσυνείδητό της. Ο μικρός της ονειρευτής, αυτό το τρελό πλασματάκι 

που υπάρχει, τρέφεται και ανδρώνεται στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι πολλές φορές ο 

καλύτερος πληροφοριοδότης. 

Ο χρόνος μας, όμως,  τελείωνε και έτσι της πρότεινα να κάνει στο σπίτι της μία ανασκόπηση 

της θεραπείας μας μέχρι εδώ και να σκεφτεί αν νιώθει πως όλο αυτό μεταξύ μας τη βοηθάει. 

Της εξήγησα πόση μεγάλη σημασία έχει για έναν γιατρό το πρώτο όνειρο που φέρνει ένας 

ασθενής και της άφησα χρόνο να σκεφτεί, αν θέλει να το μοιραστεί όλο αυτό μαζί μου ως την 

επόμενη συνεδρία μας. Κούνησε το κεφάλι δειλά. Μου έτεινε το πράσινο τάπερ, πήρα 2-3 

μπισκότα κανέλας, έβαλε το μακρύ μάλλινο παλτό της και έφυγε από το γραφείο μου.  

Πίστευα πως οι πληροφορίες που μου έδινε η Λυδία ήταν τόσο πολλές και ταυτόχρονα 

ξεκάθαρες. Εύκολη διάγνωση, ακόμα και για έναν ειδικευόμενο γιατρό. Δεν ξέρω αν ανέφερα 

ότι η Λυδία ήταν η τρίτη ασθενής μου. Κατάθλιψη και κρίσεις πανικού. Οι πρώτες 

διαγνώσεις εύκολες, ακόμα και μέσα από τα γυαλιά του πρωτάρη.  Καθένας θα αναρωτιόταν 

όμως: Γιατί οι κρίσεις πανικού σε αυτήν; Η Λυδία δεν έχει να θυμάται ακραία σκηνικά σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ζούσε μέσα στη γυάλα που της είχε φτιάξει η μητέρα της. 
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Αυτό ήταν η Λυδία: «μια κοπέλα από σπίτι, ξεκούραστη, καλομαθημένη». Έμοιαζε με μικρό 

παιδί. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει. Όλα της τα παρέχουμε.».  Έτσι ακριβώς την 

περιέγραψε η μητέρα της το απόγευμα που μου τηλεφώνησε να κλείσει ραντεβού. Γιατί η 

μητέρα της μου τηλεφώνησε. Τρομαγμένη και ταραγμένη από τους μαύρους κύκλους της και  

από τα τόσα κιλά που έχασε η κόρη της μέσα σε δύο μόνο μήνες. Η Λυδία δεν άντεχε να 

βγαίνει, ο κόσμος της προκαλούσε ζαλάδα. Μόνο στην εκκλησία επέλεγε να πηγαίνει κάθε 

Κυριακή πρωί. Εκεί που πίστευε ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτωλές της σκέψεις και θα 

γλιτώσει από όλο αυτόν τον εφιάλτη. Εκεί, μια Κυριακή, λιποθύμησε από την εξάντληση και 

ο γιατρός από την Παμμακάριστο, το γειτονικό νοσοκομείο,  όπου την μετέφεραν, 

παίρνοντας πλήρες ιστορικό και μιλώντας μαζί της, την παρέπεμψε σε μένα για μια 

αναγνωριστική συνεδρία.  

 

 2.  

Τέσσερις μέρες μετά, η Λυδία εμφανίστηκε στο γραφείο μου στο καθορισμένο μας πλέον 

ραντεβού της Πέμπτης. Το ίδιο μάλλινο παλτό, μια μαύρη μακριά φούστα και κόκκινη 

μπλούζα. Πόσο όμορφη αντίθεση έκανε το κόκκινο με τη λευκή της επιδερμίδα, σκέφτηκα. 

Τη φαντάστηκα με τα μαλλιά λυμένα και ένα κόκκινο, κατακόκκινο κραγιόν, ίσως και με 

τακούνια. Η φαντασίωση μου σταμάτησε όταν είδα ότι στα χέρια της κρατούσε το πράσινο 

τάπερ. Με τη γεύση της κανέλας στο στόμα την χαιρέτησα και κάθησε απέναντί μου. Τη 

ρώτησα πως ήταν η εβδομάδα της και μου είπε πως δεν εμφάνισε καμία κρίση. Ίσως μια δυο 

φορές ένιωσε μουδιάσματα, ίσως κρύο ιδρώτα, είχε μόνιμα παγωμένα χέρια αλλά κρίση όχι. 

Άλλωστε είχαν περάσει ήδη δύο μήνες  που έπαιρνε το αντικαταθλιπτικό που της είχα 

συνταγογραφήσει. Δεν είμαι υπέρ της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, προτιμώ άλλες 

μεθόδους, αλλά η αλήθεια είναι ότι άργησε πολύ να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό και οι 

κρίσεις της την είχαν ταλαιπωρήσει ήδη πολύ. Αν συνεχίζαμε σωστά τη δουλειά μας, θα 

μπορούσε σε λίγους μήνες να τα σταματήσει και αυτά.  

«Σκέφτηκα, ξέρετε, αυτά που μου είπατε! Για εσάς και τις επισκέψεις μου εδώ.» 

«Και για πες μου. Τι συνειδητοποίησες μετά από αυτές τις σκέψεις; Νιώθεις καλά εδώ;» 

«Μου αρέσει να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει που δεν με θεωρείτε τρελή, που δεν θεωρείτε 

χαζές τις σκέψεις μου. Και πιστεύω ότι με βοηθάτε πραγματικά. Πλέον κοιμάμαι σχεδόν κάθε 

βράδυ. Πλέον ξέρω πως ό,τι και αν συμβεί είστε εδώ για να μου εξηγήσετε τα πάντα. Κι έχετε 

δίκαιο σε όλα όσα μου λέτε. Νιώθω πολλές φορές λες και είμαι σπίτι μου. Και ξέρετε, για 

μένα, το σπίτι μου είναι όλος μου ο κόσμος. Μόνο εκεί νιώθω ασφαλής.» 

Ένιωθα τόσο καλά που τα άκουγα όλα αυτά. Ο στόχος ενός θεραπευτή είναι να δημιουργήσει 

μία σχέση ζεστή με τον θεραπευόμενο. Μια σχέση που θα λειτουργήσει ως βάση, στην οποία 

ο θεραπευόμενος θα πειραματιστεί και θα δοκιμάσει μέσα στην ασφάλεια και στο -σχεδόν 

αποστειρωμένο- περιβάλλον του γραφείου του ψυχοθεραπευτή καινούριες τεχνικές, 

καινούριες συμπεριφορές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα διαπροσωπικά του 

προβλήματα. Πρέπει ο θεραπευόμενος να νιώσει το ασταμάτητο νοιάξιμο του θεραπευτή, την 
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προσοχή του σε καθετί που λέγεται,  αλλά και την ηρεμία που προσφέρει η παρουσία ενός 

παντογνώστη «γιατρού». Και η Λυδία φαινόταν να τα είχε ανάγκη όλα αυτά. Και επίσης 

αντιλαμβανόταν ότι εδώ μέσα τα έπαιρνε. 

 Η δυσκολία ήταν όμως δικιά μου. Όλα αυτά έκρυβαν έναν κίνδυνο: Η αδυναμία της Λυδίας 

να παίρνει αποφάσεις, η αδυναμία της να κινείται ως ανεξάρτητο ον, την έκαναν να 

χρειάζεται μόνιμα ένα στήριγμα.Τόσο καιρό το στήριγμα ήταν η μητέρα της. Φοβόμουν,  

μήπως, στην προσπάθειά μου να εκθρονίσω τη  μητέρα της ,αυτή έβαζε στο θρόνο εμένα 

«Γι’ αυτό θέλω να έρχομαι εδώ. Η μαμά μου, να πω την αλήθεια…» , κατέβασε κατά πολύ 

τον τόνο της φωνής της - σαν να φοβόταν να κάνει αυτή τη σκέψη της λόγια.  Μπίνγκο, 

σκέφτηκα.  Η πρώτη αμφισβήτηση. Της έτεινα το κεφάλι να συνεχίσει. 

«Η μαμά μου δεν ξέρει για όλα αυτά. Δεν πιστεύει στις θεραπείες και στις συζητήσεις για τα 

όνειρα. Λέει ότι τα όνειρα τα φτιάχνει ο Θεός, μα τα χαλάει ο διάολος. Δε θα με άφηνε να 

έρθω, αν ήξερε ότι μιλάμε εδώ μέσα για τέτοια πράγματα.  Αλλά εγώ πιστεύω πως ,ώρες 

ώρες,  μέσα από αυτά τα όνειρα μιλάω εγώ. Στη σχολή είχαμε, ξέρετε,  ένα μάθημα επιλογής 

: «Ψυχολογία Διαπροσωπικών σχέσεων». Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο αμφιθέατρο, 

ενθουσιάστηκα. Κρεμόμουν από τα χείλη της καθηγήτριας. Στον ελεύθερο μου χρόνο, όταν 

κουραζόμουν από το διάβασμα της σχολής έκανα βόλτα στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης 

και χάζευα τα βιβλία. Τότε νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Τότε ήταν που διάβασα Freud. Για τα 

όνειρα, για το σεξ. Δεν συμφωνούσα σε πολλά, αλλά μου έκανε τόση εντύπωση ο τρόπος που 

σκεφτόταν και έγραφε αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε, αν το 

έπαιρνε ποτέ χαμπάρι η μητέρα μου.Βέβαια όλα σταμάτησαν, όταν γνώρισα τον Αναστάση. 

Δεν είχα χρόνο να ασχολούμαι πλέον. Ήμουν μια γυναίκα σε σχέση. Έπρεπε να καλλιεργήσω 

αυτά που θα με έκαναν καλή σύζυγο. Τα πτυχία δεν τρώγονται , λέει η μαμά.» Κι άλλο ένα 

απόφθεγμα για το βιβλίο μου. Παραγωγικότατη η κυρία Χρύσα. «Έπρεπε να μάθω να 

μαγειρεύω, πράγμα που δεν κατάφερα ποτέ. Να κρατάω στο σπίτι σε μόνιμη τάξη. Πόσες 

φορές προσπάθησε να μου δείξει η μαμά μου μα μάταια. Πως περίμενα εγώ να παντρευτώ; 

Διαβάζοντας για τον Freud;» 

Το τι έπρεπε να κάνει μια γυναίκα «σε σχέση» μου το είχε αναλύσει πολλές φορές. Και η 

αλήθεια είναι ότι με είχε κουράσει. Δεν ήθελα να περάσω άλλη μία συνεδρία στον ίδιο 

ακατάπαυστο ρυθμό. Το καλό είναι ότι για πρώτη φορά, άκουγα για κάποια της παρασπονδία 

σε σχέση με τη μητέρα της. Έπρεπε οπωσδήποτε να πιαστώ από αυτό. Να το ενισχύσω. 

Φυσικά δεν ήθελα να την κάνω από τώρα να αμφισβητήσει ανοιχτά τη μαμά της, δεν ήταν 

αυτός ο σκοπός μου. Ήθελα απλά να ακούσω κάτι που να πηγάζει από αυτήν. Καλό κακό δεν 

με ένοιαζε. Φτάνει να ήταν πραγματικά δικό της. Κι ένιωθα πως πλησιάζαμε… 

«Δεν μου είχες αναφέρει ξανά ότι διάβαζες Ψυχολογία. Είδες που είσαι όλο εκπλήξεις; Σου 

αρέσει να διαβάζεις;» 

«Από μικρή μου άρεζε να διαβάζω. Γι αυτό και σπούδασα. Η θεολογία είχε πολύ ενδιαφέρον, 

αν και ήταν δύσκολη πολύ, δεν μπορώ να πω. Αλλά ευχαριστιόμουν τις στιγμές που έπαιρνα 

τα βιβλία μου και κλεινόμουν στο δωμάτιό μου. Διάβαζα πολλά τότε, λόγω της σχολής. Είχα 

και μαθήματα επιλογής, σχετικά με Ψυχολογία και Φιλοσοφία.  Η μητέρα μου μιλούσε για τις 
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σπουδές μου σε κάθε οικογενειακό τραπέζι και όλοι ήταν περήφανοι που ακολουθούσα τον 

ενάρετο δρόμο. Αλλά η αλήθεια είναι, πως μέσα της δε συμφωνούσε πολύ. Το καταλάβαινα. 

Θυμάμαι της έλεγαν πάντα καλά λόγια οι καθηγητές στο σχολείο. Αλλά δεν έδειχνε να 

χαίρεται ποτέ. Η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με ωθούσε να γίνω δασκάλα 

ή ψυχολόγος. Έλεγαν ότι ήμουν ήρεμη, έξυπνη και αγαπούσα πολύ τους άλλους ανθρώπους. 

Ήταν κάτι που μου είχε μάθει η εκκλησία από μικρή. Η μαμά ούτε να το ακούσει ήθελε. «Με 

τα πολλά βιβλία θα πάρουν τα μυαλά της αέρα», απαντούσε. «Κορίτσι πράγμα. Ας τελειώσει 

με το καλό το σχολείο και με την ευλογία του Θεού θα φτιάξει μια όμορφη οικογένεια. Δεν 

της χρειάζονται αυτά». Η μαμά μου είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Παντρεύτηκε μικρή και τα 

ίδια όνειρα είχε και για μένα. Βέβαια, για καλή μου τύχη, ο πάτερ Ιωάννης, ο παπάς της 

ενορία μας, της πρότεινε τη Θεολογία. Την έπεισε πως μόνο καλό θα μου κάνει να σπουδάσω 

και έτσι επιλέξαμε αυτό. » 

«Παρ’ ολίγον συνάδελφος λοιπόν. Μαζί σου θα φοβόμουν τον ανταγωνισμό», σχολίασα και 

αυτή πρώτη φορά χαμογέλασε. Το πρόσωπό της φωτίστηκε, μα αμέσως σκοτείνιασε.  

«Ποιος θα ανταγωνιζόταν εμένα; Και ειδικά εσείς σε τι μοιάζετε με μένα; Φαίνεστε τόσο 

ολοκληρωμένος, συγκροτημένος, αυτάρκης. Δεν έχετε ανάγκη κανέναν. Έχετε τόσο πολύ 

εαυτό που δίνετε και στους άλλους. Ενώ εγώ... Είμαι λειψή… Σαν ανάπηρη. Όλη μου τη ζωή 

ζούσα από τους άλλους. Η μαμά μου με έντυνε μέχρι να πάω 12 χρονών, αυτή διάλεγε το 

φαγητό που θα φάω, η ίδια διάλεξε και τη σχολή που θα σπουδάσω. Αυτή ήξερε πώς να τα 

κάνει αυτά. Στη συνέχεια τη θέση της πήρε ο Αναστάσης. Πηγαίναμε πάντα μαζί για ψώνια. 

Ήθελα να παίρνω ρούχα που θα του αρέσουν. Δεν θα άντεχα να κοιτάζει άλλες γυναίκες πιο 

καλοντυμένες. Όλα με τη βοήθειά του τα έκανα. Πηγαίναμε μαζί και στο γυναικολόγο, μια 

φορά το χρόνο. Αυτός πήγαινε στην τράπεζα να πάρει το επίδομά μου. Αυτός μου 

συγκέντρωνε τα χαρτιά για τον  ΟΑΕΔ. Όλα αυτός.» 

«Εφόσον είχες χρόνο, μιας και δεν δούλευες, γιατί δεν τα έκανες όλα αυτά μόνη σου;» 

«Δεν μπορώ. Αλήθεια δεν μπορώ. Μια φορά πήγα στην τράπεζα και δεν ήξερα ότι έπρεπε να 

πατήσω το κουμπί για να μπω. Και έμεινα εκεί εγκλωβισμένη στην είσοδο. Έχω 

κλειστοφοβία. Άρχισα να φωνάζω και να κλαίω. Νομίζω πως όλοι γελούσαν μαζί μου. 

Βλέπετε; Δεν καταφέρνω ούτε τα απλά. Δεν έχω ταλέντα. Δεν έχω τίποτε στο οποίο να είμαι 

πραγματικά καλή. Μόνη μου απλά δεν καταφέρνω τίποτε…» 

Τον πρώτο χρόνο της θεραπείας της η Λυδία μου θύμιζε έλικα. Περιστρεφόμενη γύρω από το 

θέμα του χωρισμού της, του γάμου και της οριστικής απαξίωσης του εαυτού της έκανε δειλά 

και πολύ μικρά βήματα να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό της κόσμο.Και αν και στις 

πρώτες συνεδρίες φαινόταν να μην έχει καμία επαφή με το δικό της πλαίσιο αναφοράς, όσο 

περνούσαν οι μέρες ένιωθα πως είχε μπει στο σωστό δρόμο και κινούνταν πρόσω ολοταχώς 

προς τα εκεί. 
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3.  

Ένα απόγευμα, ενώ μπαίναμε στον δέκατο τρίτο μήνα της θεραπείας, μπήκε στο γραφείο μου 

φανερά ανήσυχη. 

«Η μητέρα μου στεναχωριέται πολύ. Η Κατερίνα η ξαδέρφη μου, απολύθηκε. Έχει τρία 

παιδιά και ο άντρας της δουλεύει σε ένα κρεοπωλείο. Όλα και όλα 600 ευρώ παίρνει. Η μαμά 

μου ήταν τυχερή που βρήκε τον μπαμπά μου. Δούλευε στη ΔΕΗ κι έτσι δεν χρειάστηκε η 

μαμά να δουλέψει ποτέ. Σήμερα όλη μέρα συζητούσαμε για την Κατερίνα. Και χθες για τον 

αδερφό μου τον Παύλο, που τσακώνεται με την γυναίκα του τη Βιβή. Προβλήματα. Συνέχεια 

συζητήσεις για προβλήματα!» 

«Πως νιώθεις εσύ για όλα αυτά; Ποια είναι η γνώμη σου;» 

«Εγώ; Καταλαβαίνω. Ξέρω ότι μαμά μου είναι πολύ ευαίσθητη. Την επηρεάζουν όλα αυτά. 

Και πάντα προσπαθεί να βοηθήσει, τον οποιονδήποτε. Πολλές φορές η παρουσία της παίζει 

μεγάλο ρόλο.Όπως τότε με τον Γεράσιμο, τον αδερφό του πατέρα μου,που μάλωνε με τον γιό 

του συνεχώς.Μεσολάβησε η μητέρα μου και τα βρήκαν. Αν και οι γονείς πάντα τα βρίσκουν 

με τα παιδιά τους. Και προφανώς κι εγώ πρέπει να ‘μαι δίπλα στη μαμά.Δεν έχει με ποιον 

άλλο να τα συζητήσει. Από την άλλη...» 

«Από την άλλη, τι; Τι σε ενοχλεί Λυδία;». Επιτέλους κάτι την ενοχλεί. Επιτέλους κάπου δεν 

φταίει αυτή. Πόσο τυχερός ένιωθα που επέλεγε να μου το πει. 

Δίστασε.  

«Δεν ξέρω αν πρέπει τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ξένα προβλήματα. Η μαμά λέει ότι δεν 

είναι ξένα. Είναι όλοι τους οικογένειά μας. Αλλά εγώ δεν ξέρω…πολλές φορές…να… νιώθω 

πολύ άσχημα.Κατασκοπεύουμε τις ζωές των άλλων,τις συζητάμε και ψάχνουμε λύσεις χωρίς 

να είναι αυτοί μπροστά, χωρίς καν να τους ρωτήσουμε οι ίδιοι τι θέλουν.Και η μαμά μου 

ζητάει να συμμετέχω κι εγώ σε όλο αυτό.Λες και...» 

«Λες και τι; Τι σκέφτεσαι;» 

«Λες και δεν έχουμε δικά μας προβλήματα να λύσουμε. Λες και δεν έχουμε δικές μας ζωές» 

Κοντοστάθηκε ένα δυο λεπτά και έπειτα με κοίταξε στα μάτια βουρκωμένη. «Ή μήπως δεν 

έχουμε;» 

Έμεινα άφωνος με το συμπέρασμά της και η ίδια συνέχισε, –κλαίγοντας αυτή τη φορά. 

«Και αν δεν μιλήσουμε γι αυτά τι άλλο μπορούμε να πούμε γιατρέ εγώ και η μαμά μου; Για 

μένα. Το κοινό μας θέμα είμαι εγώ. Η αποτυχία μου. Ο γάμος που δεν έκανα ποτέ. 

Καταλαβαίνω ότι ντρέπεται να μιλήσει γι αυτό, γι αυτό και κάνει σαν να μην έγινε ποτέ. Τους 

ντρόπιασα.  Δεν αξίζω καν να είμαι θέμα συζήτησης.» 
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Όχι πάλι ο έλικας.Τρομοκρατήθηκα. Ώρα αυτός ο έλικας να την κάνει να πετάξει. Δεν θα την 

άφηνα πάλι να κυλήσει. 

«Εσύ θέλεις να μιλήσεις για όλα αυτά Λυδία;» 

«Εγώ θέλω απλά να τα ξεχάσω. Αλλά και τι να κάνω; Εκτός από τη μαμά μου και εσάς δεν 

θα με άκουγε κανένας άλλος. Και αν δεν μιλάω καθόλου με τη μαμά μου, αν δεν την ακούω 

να μου λέει όλα αυτά που την στεναχωρούν, πώς θα περνάνε οι μέρες μου; Δεν έχω με ποιον 

άλλον να μιλήσω. Η ξαδέρφη μου έχει την οικογένειά της. Τα αδέρφια μου επίσης. Δεν 

μπορώ να κάνω καινούριους φίλους. Δεν ξέρω καν πως. Αυτό είναι. Αυτό είμαι. Μόνη. 

Χωρίς φίλους. Χωρίς ενδιαφέροντα. Πάλι καλά που υπάρχουν τα προβλήματα των άλλων για 

να ζω κι εγώ. Πάλι καλά που υπάρχετε κι εσείς.» 

Μέσα στο επόμενο λεπτό φάνηκε να μετάνιωσε που μου μίλησε. 

 «Πόσο εγωίστρια μπορώ να γίνω; Καλά να πάθω τέτοια που είμαι. Θέλω και φίλους. Δεν 

μου αξίζουν φίλοι, ούτε αληθινή αγάπη. Ούτε να ακούω τα προβλήματά τους δεν θα μπορώ. 

Μόνο η μαμά μου θα με αγαπήσει όσο ζω. Και ακόμα και γι αυτήν σκέφτομαι άσχημα.» 

Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι το να θέλεις να περνάς όμορφα είναι ανάγκη και όχι 

εγωισμός, αλλά φαινόταν να μη με άκουγε. Τα τελευταία λεπτά πέρασαν με το να υποτιμάει 

τον εαυτό της και να εξηγεί πόσο κακό έκανε στους ανθρώπους γύρω της. Θα έλεγε κανείς 

πως ήταν μια από τις πιο αποτυχημένες συνεδρίες και πως ο έλικας της έγινε γεωτρύπανο που 

την φύτεψε βαθιά μέσα στη γη. Η Λυδία έκανε μέρες να συνέλθει από όλο αυτό. Γύριζε και 

γύριζε σε αυτό στις επόμενες συνεδρίες. Κι όμως, εκείνο το απόγευμα εγώ χαμογελούσα 

κλείνοντας την πόρτα του γραφείου μου γεμάτος ελπίδα, μιας και πρώτη φορά η Λυδία 

συνάντησε το πραγματικό της πρόβλημα. Ήξερα ότι ήθελε σίγουρα καιρό να αντιληφθεί πόσο 

καθοριστική θα ήταν τελικά αυτή η συνάντηση.  

Μετά την πρώτη συνειδητοποίηση ήξερα πως έπρεπε να επαναφέρω το θέμα με το όνειρο που 

είχαμε αφήσει πίσω. 

«Νομίζεις πραγματικά πως μπορείς να μου εμπιστευτείς το όνειρό σου, τώρα που πέρασε 

κάποιος καιρός;» 

«Η αλήθεια είναι πως ήρθα με σκοπό να σας μιλήσω γι’ αυτό. Το είδα πάλι πριν δύο μέρες.» 

«Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, συνάδελφε», της απάντησα και χαμογέλασε. 

Πέρασαν μερικά λεπτά χωρίς να μιλάει.  

«Πιστεύω πως πλέον μπορείς να με εμπιστεύεσαι μετά από τόσο καιρό. Με ενδιαφέρει πολύ 

να ακούσω το όνειρό σου. Ξέρεις, νομίζω, ο ονειρευτής μας, αυτή η φωνή που γεννάει τα 

όνειρά μας, αυτός ο παράξενος σκηνοθέτης, ξέρει πολύ καλά πότε να προβάλει την ταινία 

του.» 
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«Θα σας το πω… ναι. Τρόμαξα χθες. Πάντα με τρομάζει.». Της έγνεψα το κεφάλι για να 

συνεχίσει. Ήθελα να επικεντρωθώ στο όνειρο και όχι στα συναισθήματα που της 

προκαλούσε. 

«Το όνειρο πάντα ξεκινάει με μένα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι. Γυμνή. Η μαμά μου με ντύνει 

νύφη, αλλά εγώ δεν θέλω. Της ξεφεύγω και τρέχω. Τα στέφανα μου είναι μεγάλα. Μου πέφτουν 

και φτάνουν στο λαιμό μου. Με πνίγουν. Δεν μπορώ να φωνάξω. Πέφτουν ακόμα πιο κάτω. 

Περνούν τους ώμους μου και σταματούν στη μέση. Με σφίγγουν τόσο πολύ, που η μέση μου 

γίνεται μια σταλιά. Το κορμί μου μοιάζει σαν ένα μεγάλο βιολί. Και ξαφνικά, βρίσκομαι σε ένα 

γλέντι. Γλέντι γάμου. Αναρωτιέμαι αν είναι το δικό μου. Στο γλέντι παίζει μια ορχήστρα. 

Μαέστρος είναιο Αναστάσης. Η μαμά μου παίζει βιολί. Εγώ είμαι το βιολί. Βλέπω το πρόσωπο 

μου και το σώμα μου να διακρίνονται σιγά σιγά. Το βιολί ακούγεται. Ακούω τη μελωδία. Ένας 

ήχος λυπητερός, αργόσυρτος. Ο Αναστάσης,  μόλις καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι το βιολί, 

θυμώνει τόσο πολύ που παίρνει το δοξάρι και το καρφώνει βαθιά μέσα στην κοιλιά μου. Η 

μελωδία συνεχίζει να ακούγεται κι εγώ τρέχω, τρέχω μέχρι να καταλήξω και πάλι στο κρεβάτι 

γυμνή με το δοξάρι καρφωμένο μέσα μου. Φωνάζω το όνομα της μαμάς μου…  και πάντα εκεί 

ξυπνάω. 

Μου ερχόταν να φωνάξω από τη χαρά μου, μα συγκρατήθηκα. Ένας πίνακας ζωγραφικής 

φτιαγμένος από το υποσυνείδητο της, το καλύτερο εργαλείο για να δουλέψω. Αριστούργημα! 

Ο ονειρευτής έκανε και πάλι το θαύμα του. Συγκράτησα, λοιπόν, τον ενθουσιασμό μου και 

κοίταξα να εκμεταλλευτώ με τον καλύτερο τρόπο το υλικό που μου έδινε απλόχερα η Λυδία.  

«Αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες το όνειρο μαζί μου. Με τιμά πολύ που με 

εμπιστεύτηκες και νιώθω πολύ πιο κοντά σου μετά από αυτό. Θέλω αρχικά να μου πεις εσύ 

τις σκέψεις σου για το όνειρο αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει;» 

«Νομίζω πως ξέρω πως θα ερμήνευε ο Freud το δοξάρι , είπε και κοκκίνισε ολόκληρη. Ήταν 

από τις στιγμές που την έβρισκα τόσο όμορφη.  

«Θεωρείς ότι το όνειρο είναι σεξουαλικής φύσης;» 

«Ναι. Μα είμαι στο κρεβάτι… γυμνή! Ντρέπομαι, στ’ αλήθεια.»  

«Μα δεν νομίζω πως το να είσαι στο κρεβάτι γυμνή είναι κάτι αφύσικο, ούτε χυδαίο.» 

«Δεν λέω πως είναι χυδαίο.Λέω πως απλά ντρέπομαι γι αυτό.» 

«Ωραία. Θέλω να προσπαθήσεις να μου πεις τις σκέψεις σου για το όνειρο, χωρίς να κάνεις 

σύνδεση με πράγματα που έχεις διαβάσει. Κάνε απλά ελεύθερο συνειρμό. Πιστεύω, επίσης, 

πως το όνειρο δεν έχει να κάνει με το σεξ. Μείνε μακριά από αυτό.» 

«Πραγματικά δεν ξέρω, τι να σας πω. Ίσως μόνο για το βιολί. Μου άρεζε πάντα το βιολί. Για 

τον Αναστάση ήταν το όργανο που συμπαθούσε λιγότερο. Ειδικά όταν το άκουγε σε 

πανηγύρια και γλέντια. Θεωρούσε πως είναι ένα όργανο που κλαίει. Και ο Αναστάσης δεν 

άντεχε τη γκρίνια. Γι’ αυτό πάντα φρόντιζα να προσέχω πολύ καλά τι λέω. Δεν ήθελα να τον 

χάσω.» 
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«Άρα το βιολί είσαι εσύ; Ο εαυτός σου είναι κάτι που αγαπάς.» 

«…Κάτι που όμως δεν αγαπούσε ο Αναστάσης;» 

«Πολύ πιθανόν. Ένιωθες να σε απορρίπτει συχνά;» 

«Πολλές φορές.Αλλά να πω την αλήθεια, ίσως το έχω συνηθίσει και δεν μου κάνει πια 

εντύπωση. Μου άξιζε τις περισσότερες φορές άλλωστε.» 

«Δεν το πιστεύω αυτό Λυδία. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες για να τον ευχαριστήσεις;» 

«Πιστεύω πως το έκανα. Αλλά ίσως δεν του έφτανε. Δεν έφταναν όσα έχω.» 

«Ναι, αλλά αυτό δεν είναι άδικο; Εσύ προσπαθούσες. Αυτός προσπαθούσε να σε καταλάβει; 

Στη θέση σου θα ένιωθα θυμό, αν κάποιος με απέρριπτε συνεχώς, ενώ εγώ τον είχα κάνει το 

κέντρο της ζωής μου.» Ήξερα πως δεν έπρεπε να καθοδηγώ τα συναισθήματα της ασθενούς 

μου, αλλά ήθελα πραγματικά να αντιληφθώ αν έχει μέσα της ίχνος θυμού. Η αδικία απέναντί 

της ήταν κατάφωρη. Το θέμα μου ήταν αν την έβλεπε και αυτή και πως ένιωθε γι αυτό. 

«Να θυμώσω; Μα όχι. Τότε ήταν που θα τον έχανα για τα καλά. Ποιο το νόημα του να 

θυμώνει κάποιος;» 

«Και όταν έμαθες ότι είχε δεσμό;» 

«Διαλύθηκα.Αφού το ξέρετε.» 

«Εννοώ δεν ένιωσες αδικημένη; Εσύ περνούσες τις χειρότερές σου στιγμές και ο Αναστάσης 

σε είχε ήδη αντικαταστήσει.» 

«Με μία γυναίκα νέα, όμορφη και έξυπνη. Αυτό είναι δίκαιο, όχι άδικο.» 

Δεν μπορούσα να αντέξω άλλη απαξίωση και άλλο αυτομαστίγωμα. 

«Λυδία, αν μου επιτρέπεις είσαι μία γυναίκα όμορφη,μορφωμένη, έξυπνη και λογική. Δεν 

πιστεύω ότι σου άξιζε όλο αυτό.» 

Η Λυδία έβαλε τα κλάματα. 

«Λυδία με συγχωρείς αν σε στενοχώρησα, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου.» 

«Δεν στεναχωρήθηκα γιατρέ. Μα, όμορφη; Έξυπνη; Μόνο εσείς με βλέπετε έτσι. Για τη 

μαμά και για τον Αναστάση είμαι κλαψιάρα, μίζερη, ανοργάνωτη και ανεπρόκοπη. Μια 

γυναίκα που δεν ξέρει να ντυθεί και να μαγειρέψει. Και για τη μόρφωση ποιος νοιάζεται; 

Όλοι οι άντρες αγαπούν τις φανταχτερές γυναίκες,με τα βαμμένα μαλλιά και νύχια,με τα 

κολλητά φορέματα. Ποιος θα παντρευόταν μια γυναίκα που φοράει αυτά;». Κοίταξε τα ρούχα 

της λες και αυτά ευθύνονταν για όλη της τη δυστυχία. 

«Μια γυναίκα δεν είναι μόνο ρούχα και μαλλιά. Μια γυναίκα πρέπει να ξέρει να κάνει 

υπομονή, να σκέφτεται, να ξέρει να συζητάει, να δέχεται τις διαφορετικές γνώμες, να θέλει 

να μάθει καινούρια πράγματα. Τα έχεις όλα αυτά Λυδία. Και είμαι σίγουρη ότι έμαθες πολλά 
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από τον Αναστάση. Δεν ξέρω, αν τελικά έμαθε αυτός από σένα.». Έμεινε να κοιτάει το μακρύ 

φόρεμά της. 

«Όσο για τα ρούχα», συνέχισα «αν δεν σου αρέσουν γιατί δεν τα αλλάζεις; Η Αθήνα είναι 

γεμάτη μαγαζιά για ενήλικες γυναίκες». Τόνισα τη λέξη ενήλικας.  

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστώ στη μητέρα μου με βαμμένα νύχια ή με κολλητά 

φορέματα.» 

«Γιατί θα σου άρεζε εσένα την ίδια κάτι τέτοιο;» 

«Όχι. Ίσως όμως να μπορούσα να φορέσω ένα απαλό κραγιόν, να κάνω τα μαλλιά μου 

μπούκλες, ίσως και να πάω γυμναστήριο, όπως όλες οι γυναίκες της ηλικίας μου» 

«Τα βρίσκω όλα εκπληκτικές ιδέες και θα επανέλθουμε σε αυτές σύντομα. Αλλά επειδή ο 

χρόνος μας τελειώνει», είπα κοιτάζοντας το ρολόι μου, «θα ήθελες να γυρίσουμε στο όνειρο; 

Που είχαμε μείνει;» 

«Ναι, συγγνώμη. Μου λέγατε ότι μάλλον το βιολί είναι ο εαυτός μου, κι εγώ με τα κλάματά 

μου σας διέκοψα.» 

«Δεν έμεινα στα κλάματα Λυδία. Αντιθέτως, θεωρώ πως κάναμε μια πολύ εποικοδομητική 

συζήτηση. Ο εαυτός σου, λοιπόν, παρουσιαζόταν σαν ένα βιολί που έκλαιγε. Κάτι που -όπως 

λες- δεν άρεζε στον Αναστάση. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε το σώμα σου να μοιάζει με 

βιολί;» 

«Τα στέφανα του γάμου, που μου έσφιγγαν τη μέση. Τι θέλετε να πείτε; Ότι η πιθανότητα να 

παντρευτώ με μεταμόρφωνε;» 

«Πρώτον, δεν λέω κάτι εγώ, αλλά το όνειρό σου. Εγώ προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Και 

δεύτερον, μάλλον ναι. Τα στέφανα σε μεταμορφώνουν σε γκρινιάρα. Τα στέφανα σε 

εμποδίζουν να μιλήσεις, να εκφραστείς και να φωνάξεις. Έθαψες αυτό το κομμάτι του εαυτού 

σου, που προσπαθεί να φωνάξει, με σκοπό να παντρευτείς, αλλά ο Αναστάσης μάλλον δεν τα 

αναγνώρισε και σε «πλήγωσε», ψυχικά φεύγοντας.  Αυτό και μόνο νομίζω πως παίρνει λίγη 

ευθύνη από πάνω σου. Για σκέψου το…» 

Έφυγε από το γραφείο μου βαθιά συλλογισμένη. Δεν σκέφτηκε καν να με κεράσει ένα 

κουλουράκι κανέλας, που μετά από τέτοια συνεδρία πίστευα ότι το άξιζα, σαν ένα μικρό 

βραβείο. Σαν ένα λάφυρο. Δεν ξέρω αν κέρδιζα, δεν ξέρω ποιον κέρδιζα. Ήξερα όμως ότι η 

Λυδία προχωρούσε με βήμα ταχύ. 

 

4. 

Στην επόμενη συνεδρία μπήκε τόσο διαφορετική. Την έλεγες ανήσυχη, ίσως και θυμωμένη. 

Πρώτη φορά την έβλεπα έτσι. Τη ρώτησα τι την απασχολεί. 
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«Έχασα την κάρτα του ΟΑΕΔ και η μαμά μου… ούτε νοιάστηκε να ψάξει. Λες και ξέρω εγώ 

που μπορεί ΑΥΤΗ να την έβαλε.» 

Η απάντησή της ήταν όμοια με έφηβης κοπελίτσας που ξεκινάει την επανάστασή της. 

«Ένα λεπτό. Έχει η μαμά σου κάρτα στον ΟΑΕΔ;» 

«Όχι, για την δική μου κάρτα μιλάω.» 

«Πως γίνεται να ξέρει η μαμά σου που είναι η δικιά σου κάρτα και να μην ξέρεις εσύ η ίδια 

Λυδία; Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τα πράγματα που γράφουν πάνω το όνομά 

του.» 

«Αυτή ξέρει. Όλα τα ξέρει. Έπειτα, είναι δική της δουλειά.  Έπρεπε να μου τη βρει. Ξέρει ότι 

είναι σημαντικό. Αλλά, φυσικά, γι αυτήν έχει μεγαλύτερη σημασία τι κάνει η Κατερίνα ή ο 

θείος Γεράσιμος. Ξέρω τι συμβαίνει. Μέχρι και αυτή με βαρέθηκε. Ακόμα και η ίδια μου η 

μαμά. Δεν έκανε καν τον κόπο να ανοίξει δύο τρία συρτάρια. Ένας ένας όλοι οι άνθρωποι της 

ζωής μου με βαριούνται.» 

«Μήπως δεν σε βαρέθηκε και απλά είχε να ασχοληθεί με κάτι άλλο λίγο πιο σοβαρό; Η 

μήπως η μητέρα σου θέτει τα όριά της, γιατί πιστεύει πως μπορείς να αναλάβεις κάποια 

πράγματα; Πιστεύω πως η δουλειά αυτή είναι αποκλειστικά δική σου υπόθεση.» 

Ήταν η πρώτη φορά που διαφωνούσα τόσο εμφανώς μαζί της, που υποχώρησε αμέσως. 

Χώθηκε μέσα στην μεγάλη πολυθρόνα του γραφείου μου σαν παιδάκι που το μαλώνει ο 

δάσκαλος. 

«Μα εγώ δεν ξέρω…» 

«Λυδία, δεν γίνεται μια γυναίκα που τελείωσε ένα Πανεπιστήμιο, που διάβαζε Freud να μην 

μπορεί απλά να συμμαζέψει μια κάρτα στο πορτοφόλι ή στο δωμάτιό της. Δεν είναι κάτι τόσο 

δύσκολο. Έτσι δεν είναι;» 

«Ίσως δεν είναι μα...ποτέ δεν τα έκανα εγώ αυτά. Ο Αναστάσης…» 

Την διέκοψα. «Δεν έχουμε ξαναπεί πόσο βοηθάει να χρησιμοποιείς λιγότερο -έως και 

καθόλου- λέξεις όπως «ποτέ» ή «πάντα»; Μας εγκλωβίζουν. Δεν μας βοηθάνε ούτε να 

αλλάξουμε, ούτε να εξελιχθούμε. Για κάνε μια προσπάθεια.» 

«Δεν τα έκανα εγώ αυτά, λοιπόν. Τα έκανε η μαμά μου, ο Αναστάσης. Μα όχι εγώ.» 

«Ο Αναστάσης τώρα δεν υπάρχει στη ζωή σου. Η μαμά σου προφανώς αυτή τη στιγμή δεν 

μπόρεσε. Τι σε εμποδίζει να το κάνεις εσύ;» 

Κατέβασε το κεφάλι. «Τίποτε. Ή ίσως κάτι. Εγώ, ο εαυτός μου. Λέω τόσο εύκολα δεν μπορώ.       

Φοβάμαι μην κάνω κάτι λάθος. Κι έτσι απλά δεν προσπαθώ. Από το σχολείο ακόμη, το ίδιο 

πράγμα έκανα.» 

«Και αφήνεις τους άλλους να κάνουν τις δουλειές σου για σένα;» 
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«Μάλλον. Έτσι φαίνεται. Ίσως είναι και πιο εύκολο για μένα.» 

«Δεν θέλεις να κουράζεσαι Λυδία;» 

«Όχι, δεν με ενοχλεί. Κάθε άλλο. Ίσως λίγη κούραση με βοηθούσε και στις αϋπνίες μου. Δεν 

είναι αυτό. Είναι αυτό που σας είπα.»  

 «Δεν θέλεις να αναλαμβάνεις εσύ τις ευθύνες;» 

«Δεν θέλω να φταίω για το επόμενο λάθος που θα συμβεί στη ζωή μου.» 

«Και μήπως έτσι τους αφήνεις να αποφασίζουν αυτοί για σένα; Θυμάσαι το όνειρο;» 

«Το όνειρο;» 

«Στο όνειρό σου δεν φορούσες τα στέφανα μόνη σου.» 

«Μου τα φορούσε η μητέρα μου, ναι. Τι μου λέτε; Ότι αυτή αποφάσισε να παντρευτώ;» 

«Το όνειρο, ίσως δείχνει κάτι τέτοιο.» 

«Το όνειρο ίσως κάνει λάθος. Πάντα ήθελα να παντρευτώ.» 

«Ναι η αλήθεια είναι ότι το όνειρο δείχνει την αγωνία σου να αποκατασταθείς. Στο γλέντι αν 

θυμάσαι αναρωτιέσαι αν ήσουν στο δικό σου γάμο. Αλλά νομίζω πως κάτι άλλο, σε 

συνδυασμό με το όνειρο, με κάνει να υποθέτω κάτι τέτοιο.» 

«Τι είναι αυτό το άλλο;» 

«Όταν χώρισες και ήρθες σε μένα ένιωσα πως πιο πολύ σε απασχολούσε το πόσο 

στεναχώρησες και «ντρόπιασες» τη μητέρα σου, παρά το πως ένιωθες εσύ η ίδια. Αυτό δεν 

μου δείχνει πάθος, δεν μου δείχνει έρωτα, ίσως δεν μου δείχνει καν αγάπη. Μήπως απλά 

έβαλες προτεραιότητα το θέλω της μητέρας σου και όχι το δικό σου;» 

«…Μα κάθε μητέρα θέλει το παιδί της να είναι ευτυχισμένο. Και ίσως, εγώ δεν ξέρω καν πώς 

να γίνω ευτυχισμένη. Δεν ξέρω τι είναι καλό για μένα και τι κακό. Κι η επιλογή μου γιατί 

ήταν λάθος; Δεν είναι σωστότερο να ακολουθήσω αυτό που θα μου προτείνει η μητέρα μου;» 

«Θυμάσαι τι μου είπες για τα ξαδέρφια σου: Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για τη ζωή 

των άλλων; Είναι δίκαιο γι’ αυτούς; Ξέρουμε τι πραγματικά θέλουν;» 

Φαινόταν να σκέφτεται σοβαρά. «Όχι. Η αλήθεια είναι πως ένιωθα τόσο άσχημα να 

αποφασίζουμε κάτι εν αγνοία τους. Αλλά η μαμά μου δεν το έκανε χωρίς να το ξέρω μου. 

Και σίγουρα θέλει το καλό μου. Είμαι σίγουρη γι αυτό.» 

«Κι εγώ είμαι σίγουρος. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Η Κατερίνα 

ήξερε τι πραγματικά ήθελε για τα τρία της παιδιά και τον άντρα της ή η μαμά σου; Ο αδερφός 

σου και η γυναίκα του ή εσείς; Γνωρίζεις αν είναι όντως καλύτερο για το ζευγάρι να χωρίσει; 

Μπορεί και οι δύο να είναι καλύτερα χώρια, γι αυτό και σιγά-σιγά να οδεύουν προς τα εκεί. 
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Μπορεί η μαμά σου με το να τους τα βρει, να καθυστερεί απλά την ηρεμία και την ευτυχία 

τους. Μπορεί και όχι.» 

«Ο καθένας ξέρει τι είναι καλό για τον εαυτό του», παραδέχτηκε στο τέλος. «Αλλά ίσως δεν 

ξέρουν ότι το ξέρουν. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να ισχύει για μένα.» 

«Φυσικα. Κι εγώ το πιστεύω. Γι αυτό είμαι εδώ. Να σε βοηθήσω να το βρεις. Εσύ ξέρεις τι 

θέλει η Λυδία. Τι θα την κάνει πραγματικά ευτυχισμένη. Καλύτερα από τον καθένα.» 

«Καλύτερα και από εσάς που έχετε τόσα πτυχία;» 

«Γνωρίζεις την Λυδία 33 χρόνια. Σίγουρα την ξέρεις καλύτερα από ότι εγώ που την ξέρω 

κάποιους μήνες.» 

«Και η μητέρα μου με γνωρίζει τόσα χρόνια. Ξέρω περισσότερο το καλό μου από αυτήν που 

είναι ώριμη γυναίκα;» 

«Ναι, και από αυτήν. Η μητέρα σου ξέρει τι είναι καλό γι αυτήν, ίσως τι είναι καλό για την 

κοινωνία, ίσως για την υγεία σου αλλά όχι για σένα.» 

Φαινόταν να αρνείται ότι κάποιος άλλος την ήξερε καλύτερα από τη μητέρα της. Στα μάτια 

της έβλεπα να αρνείται να αμφισβητήσει το αλάθητο της κυρίας Χρύσας. Ήταν τόσο 

τρομαγμένη. Σαν να γκρεμιζόταν ο θεμέλιος λίθος της ζωής της.  

«Θα μπορούσα να σου διηγηθώ μια ολόκληρη ιστορία. Αλλά θα διαρκούσε περισσότερο από 

τα 50 λεπτά της συνεδρίας μας. Κάποτε σου είπα πως θα σε ανταγωνιζόμουν σαν ψυχολόγο 

και μου είπες πως εμείς οι δύο δεν μοιάζουμε σε τίποτα. Θέλω να ξέρεις πως κατά βάθος 

έχουμε αρκετά κοινά.» 

Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου πρότυπο. Σε καμία περίπτωση. Μα εκείνη τη στιγμή θεώρησα 

ότι μεγαλώνοντας με μία χειριστική μητέρα σαν την κυρία Χρύσα, και όντας κι εγώ αρκετά 

υποτονικός και υπάκουος όπως η Λυδία, θα μπορούσα να λειτουργήσω σαν μία άλλη εκδοχή 

του εγώ της. Θα μπορούσα να της αποδείξω ότι αν απεγκλωβιστεί από την φυλακή της 

μητέρας της, αν αναλάβει τις ευθύνες της, αν δεν ζητάει πάντα κάποιον να την καθοδηγεί, αν 

γνωρίσει και τελικά αναγνωρίσει τον εαυτό της, θα μπορούσε να καταφέρει πολλά. Έβλεπα 

τόσες προοπτικές  πάνω της. Η Λυδία, κοντά στον μεγάλο δάσκαλο, την μητέρα της, είχε 

μάθει κάτι σημαντικό. Να ακούει. Πολλές φορές και να υπακούει. Την είχε κάνει μια καλή 

μαθήτρια. Η καχυποψία, που της είχε περάσει ο συντηρητισμός της μητέρας της,  την έκανε 

να μη δέχεται άκριτα τα πάντα και  η καλλιέργειά που είχε, λόγω σπουδών,  πολλές φορές 

οδηγούσε σε διαλείμματα τη μονοτονία που της ασκούσε η εμμονή της με τη θρησκεία και τα 

ενοχικά της συναισθήματα. Όλο αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, γέμιζε τα μάτια της με 

μια σπίθα που σε έπειθε. Ότι θα τα καταφέρει. Ίσως βέβαια όλο αυτό ήταν και ο 

ενθουσιασμός του πρωτάρη γιατρού, που νιώθει ότι θα αλλάξει τον κόσμο καθώς ξεκινάει. 

Το μόνο σίγουρο ήταν ότι θα προσπαθούσα. Και θα προσπαθούσα μιλώντας της για τον 

εαυτό μου: Της εξήγησα τι ρόλο είχε παίξει στη ζωή μου η μητέρα μου.  



Σ ε λ ί δ α  | 62 

 

«Για δέκα χρόνια είχα μια κρίση πανικού κάθε βράδυ πριν επισκεφτώ το πατρικό μου 

δύο φορές το χρόνο: Χριστούγεννα και Πάσχα.» 

Της εξήγησα τα πάντα. Πως έγινε, πως ένιωσα.Πόσο δύσκολο και οδυνηρό ήταν να 

αμφισβητήσω την προσφορά και την ύπαρξή της μητέρας μου στη ζωή μου! Ίσως μίλησα με 

λόγια σκληρά. Ίσως και όχι. Φάνηκε όμως να σοκάρεται. Άρχισε να κλαίει, καθώς της 

μιλούσα. Σταμάτησα. 

«Τι σε κάνει να κλαις;» 

«Η οικογένεια είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε. Πως γίνεται να μιλάει κανείς έτσι για τους 

γονείς του!» 

«Την μητέρα μου την αγαπούσα και την αγαπώ. Είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή 

μου, αν και είναι αλήθεια, ότι δεν κατάφερα παρά ελάχιστες φορές να δείξω την 

ευγνωμοσύνη και την αγάπη που της έχω, όσο ζούσα μαζί της. Αλλά το να δείξω τα όριά μου 

και το ποιος πραγματικά είμαι, νιώθω πως βελτίωσε στ’ αλήθεια τη σχέση μας. Δεν 

σταματάμε να αγαπάμε κάποιον, αν απλά σκεφτούμε κάτι αρνητικό γι’ αυτόν.» 

«Ίσως σταματήσουν να μας αγαπούν αυτοί όταν το ακούσουν όμως», την άκουσα να 

ψιθυρίζει. 

Η Λυδία φοβόταν την απόρριψη, τη μοναξιά, τη μη αποδοχή. Κάθε πιθανό ξέσπασμα οργής 

της, κάθε αλλαγή της πίστευε πως θα την έκανε απορριπτέα. Επέλεγε να είναι αθόρυβη και 

διάφανη. O Yalom γράφει σε ένα βιβλίο του ότι κάποιοι ασθενείς αγωνίζονται για να 

κυριαρχήσουν, άλλοι αγωνίζονται για να κερδίσουν αποδοχή και σεβασμό και άλλοι για να 

κερδίσουν την ελευθερία τους και μια απόδραση. Η Λυδία μαχόταν για όλα με τον πλέον 

παράδοξο και συνηθισμένο τρόπο. Με την αποχή. Με την ανυπαρξία. Και έμαθε μέσα της να 

μισεί τον εαυτό της, γιατί ήξερε ότι η ίδια έθαβε τον άνθρωπο που ήθελε να είναι. Το είναι 

της της θύμωνε.  Άλλοι αποφάσιζαν γι’ αυτήν, άλλοι σκέφτονταν γι’ αυτήν, άλλοι ζούσαν γι’ 

αυτήν.. Η επαφή της με τη μητέρα της συνέθλιβε τη δική της βούληση. Δεν ήθελα να 

συνεχίσω εγώ αυτό το μοντέλο. Δεν ήθελα να ανταλλάξω ρόλο με τη μητέρα της ούτε να 

γίνω ο Αναστάσης στη ζωή της. Είχαμε να πούμε τόσα και άλλα τόσα, αλλά ο χρόνος μας 

τελείωνε και ήδη είχε αρκετές πληροφορίες να επεξεργαστεί. Της πρότεινα να σκεφτεί όλα 

όσα είπαμε σπίτι της. Και θα την περίμενα με χαρά στην επόμενη συνεδρία. 

Είναι απόλυτα λογικό ότι μια πρώτη συζήτηση δεν λύνει το πρόβλημα. Η συνειδητοποίηση 

όμως το κάνει. Στις συνεδρίες που ακολούθησαν, η Λυδία παλινδρομούσε. Μία μέρα 

κατακτούσε πράγματα, αναγνώριζε τα προβλήματα, πήγαινε δύο βήματα μπροστά, 

αναζητούσε λύσεις καιτην άλλη, ερχόταν απογοητευμένη και πνιγμένη από τις καταστάσεις 

που έπρεπε να αντιμετωπίσει, θεωρώντας ξανά τον εαυτό της ανήμπορο να ορίσει οτιδήποτε. 

Τότε επανερχόντουσαν όλα τα συναισθήματα αυτοαναίρεσης και οι ενοχές της. Άλλοτε 

εύκολα, άλλοτε δύσκολα κατάφερνα να την επαναφέρω. Είναι δύσκολο ο ασθενής να 

χάνεται. Νιώθεις πως χτίζεις παλάτια στην άμμο. Από τη μία μέρα στην άλλη, από ένα απλό 

κύμα μπορεί να τα δεις να γκρεμίζονται. Αλλά σαν θεραπευτής έπρεπε να μένω και να της 

υπενθυμίζω τι καταφέραμε. Να τη ρωτάω συνεχώς «Που βρίσκεσαι εσύ σε όλο αυτό;», «Τι 
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πιστεύεις εσύ;». Κάθε φορά που έπεφτε ήμουν εκεί να την σηκώνω. Την επιβράβευα για κάθε 

ένδειξη ζωής, ακόμα και αν απλά κουνούσε τα δάχτυλα των χεριών της. 

«Θέλω να ξέρεις ότι με κάνεις πραγματικά περήφανο.», της είπα στο τέλος μιας συνεδρίας.  

Ξεκίνησες σαν ένας άνθρωπος που δυσκολευόταν να δεχθεί πως θα ξεχωρίσει στο πλήθος. 

Ήσουν για μένα σαν ένα άτομο με ελαττώματα και προτερήματα, απλά σαν όλους τους 

άλλους. Πλέον γνωρίζω ποια είναι η Λυδία. Ξέρω τι θέλει, τι της αρέσει και τι όχι, που 

διαφωνεί, που συμφωνεί και νομίζω πως μπορώ να φανταστώ που μπορεί να φτάσει». 

Τα λόγια μου φάνηκε να τη συγκινούν. Ήταν από τις μέρες που η τραμπάλα την ανέβαζε 

ψηλά: «Η αλήθεια είναι ότι βαρέθηκα να υπακούω σε όλα. Κουράστηκα να κάνω το χατίρι 

των άλλων, απλά για να με συμπαθούν. Πρέπει να δείξω στους δικούς μου ανθρώπους ότι 

κάτι άλλαξε μέσα μου. Νομίζω πως βρήκα τι θέλω. Νομίζω πως ξέρω το καλό της Λυδίας. 

Και μάλλον το ξέρω μόνο εγώ. » 

 

5. 

Πολλές φορές παίζαμε το παιχνίδι των ρόλων, αν και δν είναι από τις αγαπημένες μου 

μεθόδους. Η Λυδία πάντως ανταποκρινόταν. Την έβαζα να κάνει πρόβα τα λόγια που θα 

ήθελε να πει σε κάποιον. Αυτά που θα την έκαναν να απελευθερωθεί και να αποκτήσει υγιείς 

σχέσεις. 

Μια φορά της είχε κλέψει κάποιος το χαρτάκι για την ουρά στον ΟΑΕΔ. Τον είχε δει που το 

πήρε από το τραπεζάκι που το ακούμπησε. 

«Γιατί δεν μίλησες;» 

«Δεν ήξερα τι να πω. Δεν μου άρεσε όμως και όλο αυτό που έγινε. Δεν ήθελα βέβαια και να 

μαλώσω.» 

«Δεν χρειάζεται να μαλώσεις, απλά να μιλήσεις. Τι θα του έλεγες;» 

«Συγγνώμη κύριε, αλλά αυτό το χαρτάκι είναι δικό μου…» 

Ίσως δεν ήταν το ίδιο εύκολο μα το παιχνίδι ρόλων τη βοηθούσε και στο να χτίσει τη σχέση 

της με τη μαμά της. 

«Τι θα ήθελες να πεις στη μαμά σου; Σκέψου ότι είμαι αυτή. Μίλα μου. Δείξε την Λυδία.» 

«Μαμά, κουράστηκα να μην με υπολογίζεις στο σπίτι. Από μικρά παιδιά ακούμε όλοι τους 

δικούς σου κανόνες. Τώρα που μεγαλώσαμε, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν. Θα 

πρέπει να προσαρμοστούν σε εμάς, στα θέλω και στις ζωές μας. Δεν μπορώ να ξυπνάω τις 

ώρες που θέλεις εσύ, να φοβάμαι να μιλήσω για ό, τι με απασχολεί, θέλω ακόμα και να με 

ρωτάς τι φαγητό μπορεί να έχω όρεξη να φάω, ή πιο πρόγραμμα να δούμε στην τηλεόραση. 

Μου αρέσει η τηλεόραση. Και οι πιο κοντές φούστες. Ακόμα και τα κραγιόν.» 



Σ ε λ ί δ α  | 64 

 

Φαινόταν να είχε πάρει αυτή τη δραματοποίηση περισσότερο σαν παιχνίδι αλλά εμένα με 

ικανοποιούσε, γιατί πολύ απλά, σκέψεις χρόνων γέμιζαν τον χώρο. Κάποια στιγμή τη ρώτησα 

ποια πίστευα ότι θα είναι η αντίδραση της μαμάς της αν όντως φορούσε κραγιόν ή πιο κοντή 

φούστα. Αμέσως έχασε κάθε καλή της διάθεση. 

«Θα θυμώσει πολύ το ξέρετε, έτσι;» 

Η Λυδία όντως ζούσε χρόνια τώρα σε ένα σπίτι που δεν αναγνωριζόταν τα δικαιώματά της. Η 

οργή της, οι προτιμήσεις της, η υγιής διεκδικητικότητά της, η ανεξαρτησία και οι προσωπικές 

επιθυμίες της ήταν κάτι που η μητέρα της δεν μπορούσε ποτέ να λάβει υπ’ όψιν της. Δεν 

μπορούσε καν να ανεχτεί.  Η κατάσταση αυτή, βέβαια βόλευε την Λυδία, η οποία είχε 

παραδεχτεί ότι ήταν δύσκολο να αφήσει τη ζωή που ήδη έκανε, μιας και η μαμά της τής τα 

έκανε όλα τόσο εύκολα, με το «μικρό» αντίτιμο ότι ασκούσε έλεγχο στα πάντα στη ζωή της, 

με σκοπό να γίνουν όλα όπως θέλει αυτή. Η πολύ χειριστική κυρία Χρύσα σίγουρα θα έφερνε 

αντίρρηση, μα η Λυδία είχε πάρει απόφαση να πάρει αυτή τα ηνία της ζωής της. Ίσως όμως -

όπως είχε πει κι αυτή- δεν το ήξερε ακόμα. Άλλωστε η απόφαση αυτή από τα λόγια στις 

πράξεις απείχε χιλιόμετρα. Το σίγουρο είναι πως η Λυδία οδηγούσε ήδη στη λεωφόρο προς 

την ανεξαρτησία της. Μια λεωφόρος την  οποία περπατούσαμε πάνω κάτω, πίσω εμπρός για 

τον επόμενο ολόκληρο χρόνο. 

Πρώτα από όλα θέσαμε τους στόχους της. Να κάνει φίλους, να διαβάσει παραπάνω, να βρει 

μια δουλειά. Το κάθε ένα ήταν και ένας ξεχωριστός Γολγοθάς που ανεβήκαμε μαζί, παρέα με 

την τραμπάλα της που άλλοτε μας ανέβαζε και άλλοτε μας κατέβαζε. Στο θέμα δουλειάς τα 

πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Η απειρία της, το ότι δεν είχε δουλέψει ποτέ ξανά, ξυπνούσε 

συνεχώς τα αισθήματα ανικανότητάς της. Γι’ ακόμα μια φορά, ο φόβος της βγήκε πιο 

μπροστά από αυτήν. Όλοι ήταν πιο ικανοί από την Λυδία. Όλες οι δουλειές ήταν δύσκολες γι’ 

αυτήν. 

«Ποιος ο λόγος να προσλάβουν εμένα; Είμαι πλέον μεγάλη. Υπάρχουν τόσα νέα παιδιά εκεί 

έξω. Παίζουν τους υπολογιστές στα δάχτυλα. Εγώ δεν ξέρω καν να τους ανοίγω. Όλα πλέον 

εκεί έξω γίνονται αυτόματα. Δεν έχω προσόντα. Δεν θα τα καταφέρω.» 

Η αλήθεια είναι ότι κατανοούσα το άγχος της, να πέσει στα βαθιά νερά της αγοράς εργασίας, 

μιας τόσο πλέον απαιτητικής αγοράς, που προκαλεί άγχος ακόμα και σε πολύ πιο 

ενεργητικούς και έμπειρους ανθρώπους από ότι η Λυδία. Προσπάθησα να της δίνω 

πληροφορίες για τις κατευθύνσεις που μπορούσε να ακολουθήσει, χωρίς να την σπρώχνω εγώ 

σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά χωρίς να της δίνω και απευθείας λύσεις. Αποφάσισε 

ότι χρειάζεται επιπλέον εφόδια και ότι έπρεπε να ακολουθήσει κάποια προγράμματα 

κατάρτισης. Ξεκίνησε μαθήματα υπολογιστών κατ’ οίκον και σε λίγο καιρό πήρε την 

πιστοποίησή της. Ήταν μεγάλη βοήθεια για την αυτοπεποίθησή της. Και χαίρομαι που πήρε 

αποφάσεις εκείνη την εβδομάδα που ακολούθησε.Η ίδια ανέφερε,  ότι κάποτε είχε σκεφτεί να 

κάνει ένα μεταπτυχιακό. Χρειάστηκαν έξι ολόκληροι μήνες για να αποφασίσει , αρχικά, αν 

θα το κάνει και στη συνέχεια,πάνω σε ποιον τομέα θα κινηθεί. Φάνηκε να την κερδίζει η 

Ψυχολογία αλλά και η Παιδαγωγική. Μέσα σε μία συνεδρία κατάφερε να βρει από δέκα 

μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα και στις δύο. Οι μάχες τις οποίες δημιουργούσε 

μέσα της και στις οποίες έπεφτε με τα μούτρα ήταν εξαντλητικές. Μου έκανε πάντως φοβερή 
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εντύπωση η ικανότητά της να εντοπίζει πληροφορίες στο διαδίκτυο, τις οποίες και  

χρησιμοποιούσε σαν βάση για να δικαιολογήσει τις προτάσεις της. 

«Θα με βοηθούσατε περισσότερο, αν μου λέγατε τι θα διαλέγατε στη θέση μου. Η Ψυχολογία 

είναι τόσο ενδιαφέρουσα αλλά διάβασα πως η απορρόφηση των ψυχολόγων είναι μικρή. 

Άλλωστε πως μπορώ να βοηθήσω εγώ κάποιον; Εγώ; Εδώ τον εαυτό μου δεν μπορώ. Από 

την άλλη, δεν σας κρύβω ότι είστε εσείς το πρότυπό μου. Θα μπορούσα άραγε κάποτε να τα 

καταφέρω όπως εσείς; Αλλά εσείς είστε αλλιώς. Το ότι ζήσαμε μια παρόμοια παιδική ζωή 

δεν μας κάνει ίδιους. Από την άλλη η Παιδαγωγική έχει μεγάλη απορρόφηση στις μέρες μας 

και είναι τόσο σημαντικό να πλάθεις μικρά παιδιά. Βέβαια…» Στις ερωτήσεις που μου έκανε 

για το τι να διαλέξει, προσπαθώντας να φορτώσει σε μένα την ευθύνη των επιλογών της, 

απλά απαντούσα λέγοντάς της πως αυτή ξέρει τι είναι καλύτερο για τον εαυτό της και πως ότι 

και να γίνει εγώ θα είμαι εκεί να την στηρίξω. «Το πρώτο βήμα σε κάθε θεραπευτική αλλαγή 

είναι η ανάληψη ευθύνης.» Μόνο αν νιώσει κανείς υπεύθυνος για τη μοίρα του, θα την 

αλλάξει αληθινά. Και αυτό έπρεπε να κάνει η Λυδία. Κάθε φορά που περίμενε από εμένα 

προτάσεις και λύσεις της θύμιζα το γεγονός- που η ίδια είχε παραδεχτεί στο παρελθόν- ότι 

όλα αυτά την βόλευαν αλλά ταυτόχρονα την έκαναν αδρανή και εξαρτημένη από τις δικές 

μου σκέψεις. Της θύμιζα πάντα τον μικρό επαναστάτη εαυτό της που ήθελε να βαδίζει στα 

δικά του χνάρια και της έδειξε τη δυσαρέσκειά του με τις κρίσεις πανικού. Δεν ήταν 

διατεθειμένη να τις ξαναπεράσει. 

 

 

 

6. 

Δεν ξέρω αν πήρα ρόλο μέντορα στα επαγγελματικά της, σίγουρα όμως μεγαλύτερη ήταν η 

επίδρασή μου στον τομέα της κοινωνικοποίησής της, όπου ήμουν απόλυτα πεπεισμένος πως 

η συμμετοχή της σε μία ομάδα ψυχοθεραπείας, σε μια ομάδα προσωπικής ανάπτυξης θα τη 

βοηθούσε. Η Λυδία θα έπρεπε να ενισχύσει την ικανότητά της να εγκαθιστά σχέσεις με τους 

ανθρώπους, μιας και οι μόνες μακρόχρονες σχέσεις που είχε ήταν η μητέρα της, ο Αναστάσης 

και εγώ. Αυτό θα της χρειαζόταν τόσο στην προσπάθειά της να μορφωθεί όσο και στην 

προσπάθειά της να δουλέψει. Η ομάδα θεραπείας-σαν μικρογραφία της κοινωνίας- θα την 

έφερνε σε επαφή με διάφορων ειδών ανθρώπους. Θα βλέπαμε μαζί πως η ίδια αντιδρά στον 

καθένα από αυτούς και θα πειραματιζόμασταν στο πως πρέπει να κινηθεί για να τους 

κερδίσει. Η αλήθεια είναι πως, όχι προς έκπληξη μου, η Λυδία στην ομάδα τα πήγε πολύ 

καλά. Τα μέλη τη δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση. Ήταν γλυκιά, ευγενική μα φυσικά στην 

αρχή σχεδόν διάφανη. Προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι το μόνο που είχε να κάνει στην 

ομάδα είναι να είναι ειλικρινής με τα συναισθήματά της και να μην φοβάται να μιλήσει.  Η 

βελτίωσή της εκεί μέσα ακολούθησε γρήγορους ρυθμούς. Θυμάμαι μπήκε καταχαρούμενη 

μετά την δεύτερη ομαδική συνάντηση: 
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«Είμαι τόσο ευτυχής που πάω εκεί. Θέλω τόσο πολύ να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε ότι  μοιάζω 

με όλες αυτές τις γυναίκες; Εγώ πάντα πίστευα ότι οι γυναίκες που έβλεπα γύρω μου ήταν 

σίγουρες, δυναμικές, ότι δεν φοβούνται. Ότι γυρνάνε στο σπίτι τους, όπου τους περιμένει ο 

άντρας τους, μαγειρεύουν ένα εκπληκτικό φαγητό και τρώνε υπό το φως των κεριών. Ότι 

κάνουν μπούκλες τα μαλλιά τους, ντύνονται όμορφα καθημερινά… μα όχι. Όλες οι γυναίκες 

εκεί πέρα είναι σαν κι εμένα. Πόνεσαν από κάποιον χωρισμό, απολύθηκαν από τη δουλειά ή 

και δεν μπόρεσαν να δουλέψουν ποτέ. Δεν τους αρέσει το σώμα τους και μισούν τα ρούχα 

τους. Κι όμως εγώ κάποιες από αυτές τις βρήκα συμπαθητικές, κάποιες τις θαύμασα και σε 

κάποιες θα ήθελα να μοιάσω. Όταν τους το είπα αυτό, η Κορίνα, μια κοπέλα 25 χρονών ήρθε 

και με αγκάλιασε. Νομίζω πως έχω μία φίλη» 

Το έχω ξαναπεί. Η Λυδία μου θύμιζε παιδί. Ένα παιδί που σπάζοντας τη γυάλα της μητέρας 

του άρχισε να ανθίζει. Άρχισε να ανακαλύπτει τον κόσμο, με την ομορφιά και την ασχήμια 

του.  

«Λυδία μου, εμείς δημιουργούμε τα συναισθήματα των άλλων για εμάς. Έχοντας γνωρίσει 

τον εαυτό σου, έχοντας συνομιλήσει μαζί του, πλέον ξέρεις τι μπορείς να δώσεις στους 

άλλους. Έχεις γίνει πιο ανοιχτή και προσιτή. Χαίρομαι πολύ για την πρώτη σου φίλη και 

είμαι σίγουρη πως θα ακολουθήσουν και άλλες.» 

Δε λέω ότι η πορεία της στην ομάδα είναι σπαρμένη με ροδοπέταλα. Όταν στην ομάδα 

εμβαθύνουν σε θέματα όπως η οικογένεια, η θρησκεία, το σεξ η Λυδία πολλές φορές χάνεται. 

Οι συζητήσεις αυτές απασχολούν αρκετές συνεδρίες μας. Ακόμα είναι καχύποπτη και 

φοβάται μην εκτεθεί. Το θέμα είναι πλέον ότι - μετά από τρία χρόνια ψυχοθεραπείας- 

γνωρίζει η ίδια και επιλέγει πότε να χαθεί. Είναι μία άμυνα που δεν εξαλείφεται εύκολα. Η 

Λυδία γνωρίζει σιγά-σιγά τον εαυτό της. Και η αλήθεια είναι πως τα πάνε καλά. Τον έχει 

αποδεχτεί και δεν τον απαξιώνει τόσο. Εξάλλου έχει μάθει από την κυρία Χρύσα να αγαπάει 

και να προστατεύει καθετί αδύναμο. Γιατί και η μητέρα της αυτό έκανε. Μια γυναίκα 

αμόρφωτη, μεγαλωμένη από τη ζωή, τρομαγμένη από όσα συναντούσε καθημερινά, 

προσπαθώντας να προφυλάξει την κόρη της την έκλεισε στο γυάλινο κλουβί της. Ήθελε μια 

καλή ζωή για το παιδί της, μα δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι απλά δεν την άφηνε να ζήσει. 

Η αντίδραση της μαμάς στην «επανάσταση» της Λυδίας ήταν πολύ καλύτερη από το 

αναμενόμενο. Αρχικά φοβισμένη από τα θέματα υγείας της, η κυρία Χρύσα αποφάσισε να πει 

«ναι» σε όλα τα «καπρίτσια» της κόρης της. Η Λυδία το εξέλαβε αυτό σαν αποδοχή, σαν την 

πρώτη της μεγάλη νίκη και συνέχισε να απαιτεί χώρο στην ίδια της τη ζωή. Η κυρία Χρύσα 

απελευθερωνόταν από τα «βάρη» που φορτωνόταν η Λυδία και αυτό μάλλον την ξεκούραζε. 

Είχε ήδη μεγαλώσει «με τη βοήθεια του Θεού και του άντρα της» τρία παιδιά. Ήταν 

εξαντλημένη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την γέννηση του πρώτου της εγγονού βοήθησαν 

στην ανεξαρτητοποίηση της Λυδίας.  

 

7. 
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Η Λυδία σήμερα, είναι ένα ελεύθερο άτομο. Έχει γνώμη, την οποία και εκφράζει. Δεν 

διστάζει να διαφωνήσει μαζί μου. Η εξαρτητική προσωπικότητά της έχει αποτινάξει τους 

ζυγούς και πλέον επιλέγει ποιον θα ακούσει. Συνειδητά, όχι γιατί δεν έχει η ίδια φωνή. Είναι 

πρωτοετής φοιτήτρια σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Αρκετές φορές φοράει ένα απαλό κόκκινο κραγιόν και πριν ένα μήνα έκοψε τα 

μαλλιά της καρέ. Την επόμενη εβδομάδα θα πάει σε μία εκδρομή που οργανώνει ο Άγιος 

Μάρκος στα Μετέωρα. Φαντασιώνεται πως σε αυτήν την εκδρομή γνωρίζει τον άντρα της 

ζωής της και γελάμε. Μου υποσχέθηκε ότι θα παντρευτεί σίγουρα, εφόσον τελειώσει το 

μεταπτυχιακό. 

Τις προάλλες φεύγοντας από το γραφείο μου, ξέχασε το πράσινο τάπερ. Γύρισε μέσα σε 10 

λεπτά να το πάρει. 

«Η κυρία Χρύσα αγαπάει πολύ τα τάπερ της.» Το άνοιξε και είχε μέσα ένα τελευταίο 

κουλουράκι. «Ξέρετε κάτι; Βαρέθηκα την κανέλα. Την επόμενη φορά θα φτιάξω κέικ. Κέικ 

πορτοκαλιού». 

«Λυδία, ξέρεις πως δεν χρειάζεται να φέρνεις κάτι κάθε φορά που έρχεσαι έτσι δεν είναι; 

Πληρώνεις έτσι κι αλλιώς την κάθε συνεδρία». 

«Η μαμά λέει πως τα λεφτά δεν μπορούν να πουν ευχαριστώ. Και με τα κουλουράκια της 

αυτό λέει κάθε φορά. «Ευχαριστώ». Δεν θέλω να της στερήσω αυτή τη χαρά. Ξέρω ότι της 

κάνει καλό…», είπε και μου έκλεισε το μάτι φεύγοντας. Ήταν η στιγμή που η ιδέα για το 

«Μικρό βιβλίο με τις ανοησίες» πέταξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε για πάντα από το 

μυαλό μου. 
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