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Περίληψη 

Οι ψυχιατρικές διαταραχές και τα συναισθηματικά προβλήματα αποτελούν πλέον 

καθημερινή πραγματικότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα ποσοστά κατάθλιψης 

αυξάνονται ραγδαία ενώ γύρω στο 5% του πληθυσμού έχει αυτοκτονικές τάσεις. Μία στις 3 

γυναίκες κάποια στιγμή στην ζωή της θα παρουσιάσει κατάθλιψη. Η παρούσα διπλωματική 

εργασία παρουσιάζει την Δημιουργική Γραφή ως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο έχοντας 

πολλές εφαρμογές ακόμα και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το πολύπλευρο αυτό 

αντικείμενο απασχολεί τον ακαδημαικό κόσμο ανά τους αιώνες και πλέον η θεραπευτική του 

αξία είναι γεγονός. 

 

 
Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, Θεραπευτική Γραφή, Εκφραστική Γραφή, 

Διπολική Διαταραχή. 

 

 

Abstract 
 

Psychiatric disorders and emotional problems are now a daily reality for modern man. 

Depression rates are rising sharply and around 5% of the population has suicidal tendencies. 

One in 3 women at some point in her life will experience depression. This dissertation 

presents Creative Writing as an evolving scientific field having many applications even in the 

field of mental health. This multifaced object has occupied the academic world for centuries 

and now its therapeutic value is a fact. 

 

 
Keywords: Creative Writing, Therapeutic Writing, Expressive Writing, Bipolar Disorder. 



9 
 

 



10 
 

 

Εισαγωγή 

 
Η εργασία που παρατίθεται, διαπραγματεύεται τη θεραπευτική χρήση της γραφής και 

πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες γραφής, για προσωπική ανάπτυξη 

και αποφόρτιση ψυχοπιεστικών καταστάσεων και τραυματικών εμπειριών σε δύο διπολικές 

ασθενείς. Κινητήριος μοχλός για την εκπόνησή της ήταν το προσωπικό ενδιαφέρον της 

ερευνήτριας καθώς είναι και η ίδια διπολική ασθενής, διαγνωσμένη από την εφηβική ηλικία. 

Εδώ προκύπτει κάτι πιο βαθύ και στην ουσία εμπλέκεται και η ίδια συναισθηματικά σε μία 

προσπάθεια να βοηθήσει τον εαυτό της και εμμέσως άλλους ανθρώπους με την ίδια 

ασθένεια. Αποτελεί πρόκληση για την ερευνήτρια η επιλογή του θέματος καθώς αναδύθηκαν 

στην επιφάνεια και δικά της δύσκολα κομμάτια του εσωτερικού της κόσμου από τραύματα 

του παρελθόντος. Προσπάθησε να μην είναι κάτι βαρετό τόσο για την ίδια όσο και να 

εξάπτει την περιέργεια των αναγνωστών σε ένα πρωτότυπο έργο. Η προσέγγιση αρχικά έγινε 

σε θεωρητικό επίπεδο παραθέτοντας στοιχεία ιστορικής διαδρομής της Δημιουργικής 

Γραφής και αναλύοντας τα αποτελούμενα μέρη του τίτλου ξεχωριστά. Εφόσον δόθηκαν οι 

απαραίτητοι ορισμοί (Δημιουργική Γραφή, θεραπευτική γραφή, εκφραστική γραφή, 

Διπολική Διαταραχή, στη συνέχεια συνδυάστηκε η Διπολική Διαταραχή με την 

δημιουργικότητα, την θεραπευτική γραφή και την θεραπεία μέσω ποίησης. Προτάθηκαν 

διάφορες δραστηριότητες και ασκήσεις θεραπευτικής γραφής. Περιγράφηκε το πώς μπορεί 

να λειτουργήσει η εκφραστική γραφή για την προαγωγή και την πρόληψη ψυχικών 

διαταραχών ειδικότερα στην Διπολική Διαταραχή που τα συναισθήματα κατακλύζουν το 

άτομο και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σημαντικό και ενδιαφέροντα παράγοντα αποτελεί η 

σύνδεση της Δημιουργικής Γραφής με την έννοια της δημιουργικότητας και τα ιδιαίτερα 

καλλιτεχνικά - δημιουργικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν συχνά τους διπολικούς 

ασθενείς. Η Διπολική Διαταραχή αποτελεί σοβαρή συναισθηματική διαταραχή μία από τις 

πλέον δυσκολότερες. Προς το τέλος της εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό κομμάτι με 

περιεχόμενο την μελέτη περίπτωσης σε δύο γυναίκες που είναι διπολικές ασθενείς. Η 

μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται στο παράδειγμα της εκφραστικής γράφεις που πρώτος 

εισήγαγε Ο Αμερικανός ψυχολόγος James W. Pennebaker, αρχικά σε μη κλινικό πληθυσμό 

και αργότερα σε κλινικό με πληθώρα πειραμάτων και παραλλαγών. Στην συγκεκριμένη 

εργασία επιλέχθηκε μία εκ των παραλλαγών που δοκίμασε αρχικά ο εν λόγω ερευνητής. Στη 

συνέχεια προστέθηκαν και άλλα στοιχεία συνδυαστικά από άλλες μελέτες του ίδιου. Οι 

οδηγίες δόθηκαν αυτούσιες στις συμμετέχουσες σε έναν απλό και κατανοητό κώδικα. 

Ακολούθησε η μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, αναλύοντας και προσεγγίζοντας τα 

γραπτά λεγόμενά τους από την σκοπιά του παρατηρητή έχοντας ως βάση το θεωρητικό 

υπόβαθρο της έρευνας. Τέλος, αφού αναλύθηκαν οι δύο μελέτες περίπτωσης το έργο 

ολοκληρώθηκε με την εξαγωγή γενικών και ειδικών συμπερασμάτων των περιπτώσεων και 

προβληματισμός σχετικά με το αν βοήθησε τελικά η διαδικασία της εκφραστικής γραφής 

στην διαχείριση των τραυματικών τους εμπειριών. 

 

 

 
1ο κεφάλαιο Ορισμοί 

1.1 Tι είναι η Δημιουργική Γραφή 
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Επικρατεί η εντύπωση πως η Δημιουργική Γραφή εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στους 

κύκλους των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των αγγλοσαξονικών Πανεπιστημίων στα 

τέλη του 20ου αι. π.Χ. επηρεάζοντας μετέπειτα και τα δυτικοευρωπαϊκά ιδρύματα. 

Η Δημιουργική Γραφή υφίσταται ανά τους αιώνες σε ένα εξελικτικό συνεχές. Οι 

καταβολές της αρχίζουν από τα χρόνια του Αριστοτέλη (περί ποιητικής). Εκεί ο Αριστοτέλης, 

ύστερα από μελέτη και συλλογή δημιουργικών πρακτικών, έδειξε στους τραγωδούς της 

εποχής, πώς να γράφουν σε αντιστοιχία με τις γραπτές δεξιότητες της εισαγωγής και της 

παράλειψης στοιχείων στα έργα τους ( Κωτόπουλος, 2012). 

Επίσης, η Δημιουργική Γραφή πολλά χιλιάδες χρόνια πριν συνδέεται με μία σπουδαία 

τέχνη, αυτή της ρητορικής (Pernot, 2015). 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η ρητορική επιστήμη σχετίζεται άμεσα με 

τη Δημιουργική Γραφή, εάν σκεφτεί κανείς μάλιστα πως τα κλασσικά χρόνια θεωρούνται ως 

η απαρχή της γραφή αυτής (Τζιόβας, 1987). Τον 6ο αιώνα π.Χ. η ρητορική ήταν η τέχνη του 

έντεχνου δημόσιου λόγου αποτελώντας μάλιστα προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στον 

κοινωνικό ιστό, να δρα στον πολιτικό τομέα και να συμμετέχει στα κοινά, στα δικαστήρια 

αλλά και στην εκκλησία του δήμου. Ένας ικανός ρήτορας λοιπόν είχε ως απώτερο στόχο του 

μέσω του λόγου του την πειθώ με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο μπορούσε. Με το πέρας 

των ετών η ρητορική έμελλε να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας σημειώνοντας μεγάλη 

ανάπτυξη στον κύκλο των σοφιστών. (Pernot, 2015). 

Πλήθος στοιχείων της Δημιουργικής Γραφής εντοπίζονται στο ρητορικό λόγο, ο οποίος 

αποτέλεσε ένα εργαλείο εκπαιδευτικής φύσεως αλλά και διδαχής με πολλά επίπεδα και 

διαστάσεις (Τζιόβας, 1987). Η παράμετρος της στενής σχέσης που συνδέει την ρητορική και 

την Δημιουργική Γραφή αναδεικνύει τόσο την εμφάνιση όσο και την μετέπειτα εξέλιξη της 

δεύτερης στη σημερινή εποχή (Οικονομίδου, 2000) 

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι από τις βασικές αντιλήψεις σχετικά με τις τέχνες 

αλλά και με την ίδια την αισθητική που κυριαρχούσε ήταν πως ο καλλιτέχνης και ο τεχνίτης 

είναι το ίδιο, ο δημιουργός και ο εκτελεστής εξίσου καθώς επίσης και ότι οποιαδήποτε 

μορφή τέχνης δύναται να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης (Τζιόβας, 1987). 

Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε πως κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την 

υφιστάμενη άποψη περί διδασκαλίας της λογοτεχνικής γραφής η οποία προτάσσει τις 

μοναδικές και ξεχωριστές κλίσεις που μπορεί να έχει ο καθένας στην έκφραση και στη 

γραφή (Boutet de Monvel, 1960). Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αλλά και της μετέπειτα 

εποχής, αυτή της Αναγέννησης, η γραφή και ο λόγος αντιμετωπίζονταν ως τέχνες με τη 

ρητορική μάλιστα να συνεχίζει να συνιστά ως ένα από τα αποτελεσματικά εργαλεία για 

δημόσια ομιλία αλλά και για γραπτό λόγο. Στόχος ήταν ο ακροατής ή και ο αναγνώστης να 

πειστεί. Η διδασκαλία της ρητορικής και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης συνιστούσαν 

αμφότερα τη γνώση που καλό ήταν να κατέχει το άτομο και αρμόδιοι για τα μαθήματα αυτά 

ήταν οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της εποχής. 

Συγκεκριμένα, την τεχνική, το ύφος και τη γραφή μέσω της μίμησης και της χρήσης 

παραδειγμάτων τα δίδασκαν οι ρήτορες (Morley, 2007). 

Εν κατακλείδι, βασικό, αν όχι το βασικότερο, μέσο διδασκαλίας της λογοτεχνίας ήταν η 

τέχνη της ρητορικής με στόχο τόσο την εκμάθηση της τέχνης, λογοτεχνικής και μη, όσο και 

της γραφής γενικά (Morley, 2007). Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας βασιζόταν στη μίμηση μοντέλων και ειδών, στην αναπαραγωγή τόσο στίχων όσο 

και αφηγημάτων βασιζόμενοι στα πρωτότυπα κείμενα. Απώτερος στόχος ήταν να μάθουν την 

τέχνη, να την γνωρίσουν, να την αγαπήσουν και να ασχοληθούν ενεργά με αυτήν. Ιδίως 

μάλιστα με την τέχνη της γραφής και δει της λογοτεχνικής ως την κατεξοχήν τότε γλώσσα 

Οι νέες αντιλήψεις που επικρατούσαν σχετικά με τη λογοτεχνία και την παιδαγωγική 

αξία της επηρέασαν όπως ήταν φυσικό τόσο τον τομέα της εκπαίδευσης όσο και τις μέχρι 

τότε ιδεολογίες και αντιλήψεις που επικρατούσαν για την τέχνη αυτή. Αναπτύχθηκαν 
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θεωρίες για την ψυχολογική, κοινωνική αλλά και ιστορική διάσταση της λογοτεχνίας. Οι 

αλλαγές που ακολούθησαν ήταν σημαντικές αφού πια η διδασκαλία της ιστορίας της 

λογοτεχνίας έγινε υποχρεωτική στη χώρα μάλιστα της Γαλλίας επηρεάζοντας με αυτή την 

επιλογή όλο τον τότε δυτικό κόσμο. (Boutet de Monvel, 1960). Στις αρχές του 20ου αιώνα 

περιθωριοποιείται η ρητορική ως φιλοσοφία αλλά αναδύεται πια και επίσημα ως εργαλείο 

προσέγγισης της τέχνης της λογοτεχνίας. 

Η αυτοαναφορικότητα και η μεταμυθοπλασία, σύγχρονα στοιχεία της μοντέρνας και 

μεταμοντέρνας λογοτεχνίας, είναι η πιο ουσιαστική ένδειξη για αυτή τη μεγάλη αλλαγή. 

Στην πραγματικότητα, η απουσία της φιλοσοφίας της ρητορικής αναδείχτηκε πρώτα πρώτα 

από τους ίδιους τους συγγραφείς και την ίδια τη λογοτεχνία και μετέπειτα από την κοινωνία. 

Στο Harvard University πρωτοξεκίνησαν τα μαθήματα συγγραφής τη δεκαετία του 1880 

από τον Barret Wendell αποτελώντας για εκείνα τα δεδομένα μια επανάσταση ενάντια στη 

φιλολογία, αφού έδιναν έμφαση στην πράξη, στην προσωπική οπτική γωνία και δημιουργία 

παρά στη θεωρία, στην ιστορία και στη φιλολογική συζήτηση. Ο Wendell το 1884 δίδαξε το 

πρώτο πρόγραμμα, το γνωστό «Advanced composition». Το «εκπαιδευτικό πείραμα» του 

Wendell, όπως το χαρακτηρίζουν αρκετοί, ήταν πολύ ρηξικέλευθο για την εποχή του και 

πολύ δημοφιλές ανάμεσα στους φοιτητές. Αποτελούσε ουσιαστικά έναν συνδυασμό μελέτης 

και πρακτικής εξάσκησης αρθρογραφίας, λογοτεχνικών τεχνικών, γραμματικής, ρητορικής 

και αισθητικής διάκρισης (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αρχές του 20ου, η Δημιουργική Γραφή παίρνει εν μέρει τη 

σημερινή μορφή που γνωρίζουμε. Αυτό λαμβάνει χώρα στην Αμερική στο συγκείμενο της 

προσπάθειας να αντιμετωπίζεται η τέχνη της λογοτεχνίας ως μία πια δραστηριότητα 

δημιουργική και όχι τόσο ως ένα στείρο αντικείμενο ερμηνείας και μελέτης. Ο τομέας της 

φιλολογίας έρχεται να δώσει μία νέα πνοή αφού αναζητούσε μία μέθοδο επιστημονική που 

να μελετά και να ασχολείται με τη λογοτεχνία στοχεύοντας αφενός στην εφαρμογή αφετέρου 

στη συστηματοποίηση της νέας προσλαμβάνουσας πληροφορίας που υπήρχε εντός της 

λογοτεχνίας (Morley, 2007). 

Από το 1907 έως και το 1926 στην περιοχή του Χάρβαρντ ξεκίνησε τη λειτουργία του ο 

γνωστός θεατρικός συγγραφέας George Baker που υπήρξε μάλιστα από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν ενεργά και ουσιαστικά με τα εργαστήρια γραφής. Ο George Baker ήθελε να 

προσφέρει τη βοήθειά του στους καινούργιους δραματουργούς για να αντιμετωπίζουνε και 

να διαχειρίζονται τα προβλήματα της τέχνης βασιζόμενοι σε τεχνικές του παρελθόντος. Τα 

εργαστήρια αυτά έδιναν μεγάλη προσοχή στην πράξη και όχι τόσο στη θεωρία. Εκείνα τα 

χρόνια μάλιστα σημειώθηκαν και οι πρώτες προσπάθειες να διδαχθεί η συγγραφή με οδηγίες 

σε εγχειρίδια ή με την κριτική στα χειρόγραφα κείμενα των εργαστηρίων (Βακάλη, 

Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013). Ο Baker, καθιέρωσε την Δημιουργική 

Γραφή ως επιστημονικό αντικείμενο διδασκαλίας (Τσεργάς, 2020). 

Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως σύμφωνα με άλλους μελετητές, 

η εκδοχή της Δημιουργικής Γραφής όπως την ξέρουμε τώρα εντοπίζεται περίπου το 1925 με 

1930 όταν γεννήθηκαν τα αντίστοιχα εργαστήρια. Το πρώτο από αυτά λέγεται πως ήταν στην 

Βόρεια Αμερική. Πιο αναλυτικά, το 1936 ιδρύεται το Εργαστήριο Συγγραφέων της Αϊόβα, το 

οποίο μάλιστα απέκτησε διεθνή φήμη και αποτέλεσε την απαρχή για τη δημιουργία 

παραλλαγών σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Από την 

άλλη πλευρά όμως, σύμφωνα με άλλους ερευνητές η δημιουργία των εργαστηρίων 

συνδέονται άρρηκτα με τη διδασκαλία της δραματικής τέχνης και συγκεκριμένα της 

θεατρικής γραφής, η οποία επειδή αναπαρίσταται, απαιτεί συνεργασία (Μorley 2007). 

Όσον αφορά στην πορεία της Δημιουργικής Γραφής στην Ευρώπη και ιδίως στην 

Αγγλία, τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής ξεκίνησαν το 1969 σε προπτυχιακό επίπεδο στο 

Πανεπιστήμιο του Lancaster από τον David Craig. Προφανώς η προσπάθεια αυτή συνδέεται 

άμεσα όπως καταλαβαίνουμε με τις αντίστοιχες που έγιναν στην Αμερική. Οι επιρροές από 
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το αμερικανικό παράδειγμα ήταν εμφανές στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Το 1970, 

τριάντα χρόνια περίπου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Πανεπιστήμιο East 

Anglia ξεκίνησαν μαθήματα σε μεταπτυχιακό αυτή την φορά επίπεδο από τον Malcolm 

Bradbury. Μέχρι τότε μαθήματα Δημιουργικής Γραφής διδάσκονταν στο πλαίσιο της μη 

τυπικής εκπαίδευσης, π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες στα σχολεία (Μorley 2007). 

Συμπερασματικά, η Δημιουργική Γραφή τα πρώτα χρόνια δεν ήταν λίγες οι φορές που 

δέχτηκε επικριτικά σχόλια έως και καυστικά ώσπου μάλιστα απορρίφθηκε και ως επιστήμη. 

Η μετέπειτα βέβαια ακαδημαϊκή κριτική αλλά και οι σύγχρονοι πεζογράφοι και ποιητές 

επηρεάστηκαν από την πρόοδό της. Τα τελευταία χρόνια είναι πασίδηλο πως το αντικείμενο 

αυτό διέπεται από συνεχώς αυξανόμενη εξέλιξη αν λάβει κανείς υπόψη του το μέγεθος αλλά 

και το μεγάλος εύρος τεχνικών που κάνει χρήση εντός και εκτός πανεπιστημίων. Δεν είναι 

τυχαίο επομένως που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής της εκπαιδευτικής αλλά και 

ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο για την εφαρμογή της όσο και για την παιδαγωγική της αξία 

(Μorley 2007). 

Η Δημιουργική Γραφή κάποια χρόνια πριν αποτελούσε συστατικό της λογοτεχνίας, ενώ 

έχει την δική της ξεχωριστή ανάπτυξη (Ηarper 2008). Διδάσκεται στα Πανεπιστήμια ως 

γνωστικό αντικείμενο σε Προγράμματα σπουδών, για τη λήψη βασικού πτυχίου και 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Η εξέλιξή της βασίζεται στην έρευνα που έχει διεξαχθεί ανά τα 

χρόνια (Pope, 2005). H Δημιουργική Γραφή ως επιστήμη αναπτύχθηκε σημαντικά σε Αγγλία 

και Ηνωμένες Πολιτείες. Eφαρμόστηκε ως ξεχωριστό. αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο για 

πρώτη φορά το 1939 στο Πανεπιστήμιο της IOWA με την ίδρυση του «Writer’s Workshop». 

Πρόδρομος αυτού του καθοριστικού εργαστηρίου, ήταν το εργαστήριο «47 Workshop» στο 

πανεπιστήμιο του Harvard του George Baker. (Κωτόπουλος, 2012). 

Οι διδακτορικές σπουδές δημιουργήθηκαν αρχικά στην Αμερική το 1970. Ωστόσο, η 

επιστημονική έρευνα για την ιστορική διαδρομή της Δημιουργικής Γραφής έχει περιθώρια 

εξέλιξης, διότι δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για την πορεία της μέσα στα χρόνια (Τσεργάς, 

2020). 

Η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα δεν μετράει πολλά χρόνια που άρχισε να 

ασχολείται με αυτό το ευρύ και πολυεπίπεδο επιστημονικό πεδίο (Κωτόπουλος, 2012). 

Αρχικά λειτούργησαν εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής υπό την αιγίδα του Εθνικού 

κέντρου βιβλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έπειτα διδάχτηκε σε πανεπιστημιακά ιδρύματα 

στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και αργότερα εισήχθη στα προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών αρχικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής, το 

2008 με διευθυντή τον ποιητή Μίμη Σουλιώτη στο παραπάνω Πανεπιστήμιο. Επίσης από το 

2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία του Ανοιχτού 

Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Νικολαίδου, 

2016 κ.α). 

Mέχρι σήμερα ο ορισμός της Δημιουργικής Γραφής έχει αποσαφηνιστεί αρκετά. σε 

σχέση με προηγούμενα έτη. Είναι ένας όρος με διπλή σημασία και αυτό φαίνεται στα δύο 

μέρη που εμπεριέχει. Το δημιουργικό κομμάτι σε σχέση με την γραφή. Η γραφή είναι ένας 

πιο ξεκάθαρος όρος και είναι από μόνη της μια δημιουργική διαδικασία (Νικολαΐδου, 2016). 

Η γραφή είναι το σύνολο σημείων και συμβόλων διατυπωμένο στο χαρτί, γνωστότερο ως 

σύστημα γραφής. Καταγράφει την γλώσσα οπτικά, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί. Η γραφή 

δεν είναι όμως μια απλή διαδικασία. Απαιτεί συγκέντρωση των σκέψεων σε μια λογική σειρά 

μέσω των νευρολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου ώστε μετά να μετουσιωθούν σε λέξεις 

(Knoeller, 2003:42). Η γραφή δεν γεννιέται λοιπόν στο χέρι αλλά στον εγκέφαλο. «Το χέρι 

είναι απλά ένα εκτελεστικό όργανο». Η γραφή δεν είναι μια απλή συνήθεια που μαθαίνεται. 

Αντιπροσωπεύει μια περίπλοκη νευροαναπτυξιακή διαδικασία που αφορά πολλαπλούς 

μηχανισμούς (οπτικούς, κιναισθητικούς, αυτόματης μηχανικής μνήμης, και οπτικοποίησης) και 
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συνδέεται με την εγκεφαλική κυριαρχία» (Καραπέτσας, 1993). Οι συγγραφείς Υπηρετούν έναν 

συγκεκριμένο σκοπό ανάλογα σε ποιον αναγνώστη απευθύνονται π.χ. σε μαθητές, σε 

ακαδημαϊκούς ή σε αναγνώστες λογοτεχνίας ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία. Οι γράφοντες 

βρίσκονται συνέχεια σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πώς θα αποτυπώσουν τις 

σκέψεις τους στο γραπτό. Ο στόχος είναι η καλύτερη απόδοση του κειμένου για την 

κατανόηση από τους παραλήπτες τους. Με αυτόν τον τρόπο οι συγγραφείς προσδιορίζουν 

την γραφική τους ταυτότητα (Knoeller, 2003:42) 

Η έννοια της δημιουργικότητας είναι πιο αφηρημένη, πιο γενική και πιο ολιστική. Ό,τι 

σήμερα ονομάζεται Δημιουργική Γραφή, είναι μια ιστορική προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η 

λογοτεχνία ως μια δημιουργική διαδικασία και όχι ως ένα αντικείμενο για ερμηνεία (Myers, 

1994). Οι σπουδές με αντικείμενο τη φιλολογία εστιάζουν στο παραγόμενο κείμενο. Η 

Δημιουργική Γραφή συγκεντρώνεται στη διαδικασία της γραφής (Κωτόπουλος, 2021). Ο 

D.G. Meyers (1994) υποστηρίζει πως η Δημιουργική Γραφή είχε αρχικά συλληφθεί ως ένα 

μέσο διδασκαλίας της λογοτεχνίας σε μία εσωτερική, οικεία εμπειρία και όχι ως εξωτερικό 

φαινόμενο. 

To 2008 ο D. McVey, προβληματίζεται εάν η Δημιουργική Γραφή διαχωρίζεται σε 

δημιουργική ή μη δημιουργική. Ο McVey (2008), υποστηρίζει στην έρευνά του ότι από τις 

απλές οδηγίες για την λειτουργία ενός μηχανήματος έως την πιο εσωτερική ποίηση, ο 

συγγραφέας κάνει χρήση εκείνων των πρωταρχικών υλικών, της γλώσσας, της εμπειρίας, της 

γνώσης, του φανταστικού και φαντασιακού κόσμου των ιδεών του. 

Σε αντίθεση με την πρόταση του Mc Vey o Ηarper (2008) αναφέρεται στον όρο 

Δημιουργική Γραφή όχι απλώς ως ένα επικοινωνιακό σύστημα συνεννόησης ή οδηγιών και 

απαραίτητης συνδιαλλαγής στη συμβατική καθημερινότητα, αλλά ως καλλιτεχνική 

δημιουργία της γλώσσας. Η δομή που ακολουθεί η συγγραφική τέχνη είναι ο λόγος και οι 

λέξεις. Μέσω αυτών, δημιουργούνται νέες εμπειρίες και νέες αναπαραστάσεις σε νοερό αλλά 

και σε φυσικό επίπεδο της ζωής του καλλιτέχνη (Τσέργας, 2020a). Ο συγγραφέας για την 

δημιουργία των λέξεών του «κουβαλάει» τις ιδέες του, τα βιώματά του, τις δικές του 

προσλαμβάνουσες και νοητικές εγγραφές του στον κόσμο. Ένας συγγραφέας (εκτός αν 

αναφέρεται σε αυτοβιογραφία), γράφει από τον εαυτό του και όχι για τον εαυτό του. Ο 

συγγραφέας κυνηγά την πρωτοτυπία, ορμώμενος από προγενέστερους καλλιτέχνες με το δικό 

του, μοναδικό συγγραφικό έργο. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, αφήνει το μοναδικό και ξεχωριστό αποτύπωμά του στην 

ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης. Δημιουργεί κάτι που δεν υπήρχε πριν. Η δημιουργική 

διαδικασία όπου ο συγγραφέας μεταφέρει το προσωπικό του σύμπαν σε λέξεις είναι 

υποκειμενική και μέσα από αυτή παρουσιάζεται ο μυθιστορηματικός λόγος τόσο στον 

συγγραφέα όσο και στον αναγνώστη. Σε αυτή την οδό, ο συγγραφέας συνομιλεί με   το 

γραπτό του και συγχρόνως με τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του (Baker, K. C. & 

Mazza, 2004). 

Θα ήταν ελλιπές στην προσέγγιση της Δημιουργικής Γραφής εάν δεν αναφερθεί η 

εκπαιδευτική της διάσταση. Η Δημιουργική Γραφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως βιωματική μέθοδο εκμάθησης της λογοτεχνικής γραφής (πεζό, 

διήγημα, ποίηση, μυθιστόρημα κ. α). Μπορεί να διδάξει σε παιδιά και ενήλικες λογοτεχνία 

και συγγραφή λογοτεχνικής γραφής με δημιουργικό τρόπο (Βακάλη κ.ά., 2013). Στην 

Δημιουργική Γραφή μέσω συγκεκριμένων δεξιοτήτων αξιοποίησης της γλώσσας, είναι 

εφικτό να αξιολογηθούν οι δημιουργικές σκέψεις και να συνυπάρξουν μαζί, σε μια 

ακολουθία. Έπειτα μεταφέρονται συνεκτικά στο χαρτί. Με κύριο χαρακτηριστικό την 

δημιουργικότητα και την μελέτη της εκάστοτε συγγραφικής τεχνικής, καλλιεργείται και 

εξελίσσεται η έκφραση του γραπτού λόγου (Κωτόπουλος, 2014 : 801-821). 
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Ο Arslan (2013) επισημαίνει πως εάν οι πρακτικές της γραφής επικεντρώνονται στα 

ακριβή γραμματικά φαινόμενα, στα σημεία στίξης ή στην ορθογραφία, αποτυγχάνουν να 

αποκαλύψουν την αρχική λειτουργία της γραφής, ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Οι 

δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής προσφέρουν στα άτομα ευκαιρίες να εξασκήσουν τη 

σκέψη, την ελευθερία της έκφρασης, το σχεδιασμό, τη δημιουργία ενός προϊόντος, την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, τη βελτίωση της φαντασίας, εξερευνώντας διαφορετικές 

πτυχές της ζωής τους (Göçen Gökçen, 2019). Τέλος ο Μ. Σουλιώτης υπογραμμίζει ότι το 

ταλέντο και η έμπνευση ως βάσεις της συνθετικής παραμέτρου της Δημιουργικής Γραφής 

αποτελούν στερεότυπα, αφού το ταλέντο έχει μηδαμινή συμβολή στη συγγραφή, ενώ η 

έμπνευση είναι κάτι που ο συγγραφέας δοκιμάζει από τις γύρω προσλαμβάνουσες. Τέλος ο 

Morley David (2007) υποστηρίζει πως συγγραφείς γεννιούνται και γίνονται. 

1.2 Η Θεραπευτική Γραφή 

 

Εκτός από τις εκπαιδευτικές, λογοτεχνικές δεξιότητες, οποιοσδήποτε μπορεί να βιώσει 

την εμπειρία της συγγραφής, είτε γνωρίζει τις συγγραφικές τεχνικές είτε απολαμβάνει αυτή 

την εμπειρία σε επίπεδο αυτοέκφρασης και αποφόρτισης αρνητικών συναισθημάτων. Εδώ 

προκύπτουν οι θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρει η γραφή. Ο Αριστοτέλης μίλησε 

για την έννοια της «κάθαρσης». Η κάθαρση επιτυγχάνεται με την έκφραση των πιο κρυφών 

και υποσυνείδητων μη αναγνωρισμένων σκέψεων, και αυτό που μοιραία ακολουθεί είναι η 

απελευθέρωση συναισθημάτων (Κωτόπουλος, Η. Τ., Βακάλη, Π. Α., 2021). Ένας 

ενδεδειγμένος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η θεραπευτική γραφή. 

Η θεραπευτική γραφή ξεκινά και έχει ως πλαίσιο την επιστήμη της Ψυχολογίας. Η 

βιβλιογραφική της αναζήτηση φτάνει ήδη από το 1942, όπου ο Allport συστηματικά 

αναφέρει και περιγράφει τις θεραπευτικές λειτουργίες της γραφής (Riordan, 1966). Ανά τα 

χρόνια η θεραπευτική γραφή χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως με στόχο την προαγωγή της 

υγείας τόσο σε φυσικό όσο και ψυχικό επίπεδο (Thompson, 2011). Αναπτύσσεται 

περισσότερο ως μία ξεχωριστή οντότητα θεραπευτικής διαδικασίας που είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και την 

τόνωση της ψυχικής ποιότητας στην ζωή του ατόμου. (Αντωνοπούλου, 2013:1). Ολοένα και 

πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι με συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική 

προσέγγιση εκτός του βασικού τους πτυχίου, εντάσσουν τη γραφή ως τεχνική θεραπευτικής 

παρέμβασης και την συγκαταλέγουν στις εκφραστικές – δημιουργικές θεραπείες. Σε μεγάλο 

βαθμό η θεραπευτική γραφή είναι δημιουργική, είτε προέρχεται από ομαδικά εργαστήρια, 

τάξεις, συγγραφείς, ποιητές, είτε από μεμονωμένη χρήση ατόμων (Βolton, 1998). Η 

θεραπευτική γραφή έχει συνεχή εξέλιξη η οποία διαφοροποιείται από τις συμβατικές 

ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Ίσως πλησιάζει περισσότερο τις «εναλλακτικές» θεραπείες ή 

τις «καλλιτεχνικές» θεραπείες όπως είναι για παράδειγμα η δραματατοθεραπεία, η 

μουσικοθεραπεία, η βιβλιοθεραπεία κ.α. (Αντωνοπούλου, 2013:1). 

Σε ένα λευκό χαρτί υπάρχουν ατελείωτες δυνατότητες για δημιουργία. Ο ανθρώπινος 

χρόνος δεν έχει σημασία. Όλα είναι πιθανά, οτιδήποτε μπορεί να εκφραστεί εκεί. Δεν 

υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό που έχει σημασία είναι η ειλικρινής προσέγγιση του 

συγγραφέα, υπό το φάσμα της φαντασίας του (Morley David, 2007). 

Αναφέρεται ο όρος Θεραπευτική Γραφή, όταν διάφορες τεχνικές γραφής 

χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η γραπτή θεραπεία μπορεί να οριστεί ως η 

διαδικασία κατά την οποία ο πελάτης χρησιμοποιεί τη γραφή ως μέσο έκφρασης και 

προβληματισμού για τον ίδιο, είτε αυτό προέρχεται από τον εαυτό του είτε προτείνεται από 

έναν θεραπευτή (Ruini, et al., 2021). Η θεραπευτική γραφή προέρχεται από την 

ψυχοθεραπεία διότι απαλύνει τον πόνο και διαχειρίζεται μεταξύ άλλων τραυματικές 

εμπειρίες του ατόμου (Τσεργάς, 2020b). Προσφέρεται ως μορφή αυτοβοήθειας και 
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συμπληρώνει την βασική ψυχοθεραπεία του ατόμου (Pennebaker, 2004). Δεν αξιολογείται 

από τον θεραπευτή η παραγωγή ενός λογοτεχνικού αποτελέσματος με αυστηρή ορθογραφία, 

συντακτικό και σημεία στίξης. Σημασία έχει το κείμενο να συνάδει με τα ενδιαφέροντα, τα 

προβλήματα και τις εκάστοτε ανάγκες του συγγραφέα (Τσεργάς, 2020c). 

Μία βασική διαφορά της θεραπευτικής έναντι της εκφραστικής γραφής, έγκειται στο 

γεγονός πως η πρώτη χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία 

μεταξύ «πελάτη» και θεραπευτή. Ο θεραπευτής αναλύοντας το γραπτό παρέχει 

ανατροφοδότηση στον πελάτη του και τα στοιχεία που προκύπτουν είναι αντικείμενο 

συνεργατικής δουλειάς των μελών της σχέσης προς όφελος του θεραπευόμενου. Έτσι ανήκει 

σε μια πιο συγκεκριμένη επαγγελματική συναλλαγή μεταξύ των δύο προσώπων. Σε ένα 

κλινικό πλαίσιο αποτελεί πρόκληση να χρησιμοποιηθεί η γραφή θεραπευτικά για την 

εκάστοτε διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής όπως είναι η Διπολική Διαταραχή. Το 

ζητούμενο είναι η προσωπική ανάπτυξη, η πρόοδος, η ανακούφιση των συμπτωμάτων του 

ατόμου στην ήδη εγκαθιδρυμένη ψυχοθεραπεία. Από την άλλη πλευρά, η εκφραστική γραφή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα από τον ενδιαφερόμενο, στον δικό του προσωπικό 

χρόνο και χώρο εκτός θεραπευτικού πλαισίου π.χ. στο σπίτι του. Δεν υπάρχει θεραπευτής 

ούτε κοινό, δεν δίνεται ανατροφοδότηση, ούτε παραδίδεται κάπου το γραπτό. Έχει 

παρατηρηθεί πως στην εκφραστική γραφή το αφήγημα για θετικές εμπειρίες του ατόμου, 

μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό όσο και η γραφή για τραυματικές εμπειρίες (Ruini, 

Chiara, and Cristina C. Mortara, 2021). 

Στη Μεγάλη Βρετανία η θεραπευτική γραφή λειτουργεί ως κομμάτι του εθνικού 

συστήματος υγείας. Νοσηλευτές, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές υγείας, και 

συγγραφείς, ειδικά εκπαιδευμένοι, ανοίγουν τον δρόμο στους ανθρώπους με σοβαρά 

συνήθως προβλήματα υγείας, να γράψουν για τα αισθήματα και τις σκέψεις τους. Οι 

συγκεκριμένοι ασθενείς συνήθως, δυσκολεύονται να εκφραστούν, από φόβο για την πορεία 

της ασθένειάς τους, το άγχος της νοσηλείας και την αγωνιώδη πάλη με τον θάνατο (Bolton, 

1999). Εάν προσεγγίσουν την ασθένειά τους μέσω της θεραπευτικής γραφής, μπορεί να είναι 

λυτρωτικό για τους ίδιους. Εκτός από τους ασθενείς με ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, η 

γραφή μπορεί να είναι λυτρωτική και για τον καθημερινό άνθρωπο, που παλεύει με τις δικές 

του προσωπικές δυσκολίες είτε με τις διαπροσωπικές του σχέσεις, είτε με τις επισφαλείς 

εργασιακές συνθήκες και τον βιοπορισμό, βιώνοντας μια κρίση σε πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονομικό επίπεδο κ.α. (Κωτόπουλος, Η. Τ.,  Βακάλη, Π. Α., 2021). 

1.3 Η Εκφραστική γραφή 

 

Τα όρια της «θεραπευτικής γραφής» και «εκφραστικής γραφής» δεν είναι ξεκάθαρα 

εφόσον έχουν κοινά στοιχεία και αλληλοσυνδέονται. Και στις δύο περιπτώσεις το άτομο 

εκφράζεται και επανεξετάζει καταστάσεις του παρόντος ή παρελθόντος. Στην εκφραστική 

γραφή, ανακαλούνται εμπειρίες ζωής και το υποκείμενο επαναξιολογεί αυτές τις εμπειρίες, 

παράγοντας γραφή που λειτουργεί θεραπευτικά για αυτό. Η θεραπευτική γραφή προτείνεται 

συγκεκριμένα από τον θεραπευτή με απώτερο στόχο την ψυχοθεραπεία. Οπότε η 

θεραπευτική γραφή εντάσσει τον ασθενή σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση 

της ψυχικής ασθένειάς του ή των προβλημάτων του. Οι μέθοδοι που λαμβάνουν δράση και 

στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιες. Όταν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική 

γραφή, εφαρμόζονται και σε ανθρώπους εκτός θεραπευτικού πλαισίου, ονομάζονται 

εκφραστική γραφή και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της γραφής στο επίπεδο της 

προσωπικής εξέλιξης, για εσωτερική ανακούφιση, επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων 

και εκτόνωση αυτών (Χρυσανθοπούλου, 2014: 1-3). 
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Η μέθοδος της εκφραστικής γραφής, διενεργείται όταν τα συναισθήματα και οι σκέψεις 

τραυματικών γεγονότων και καταστάσεων στρες εκφράζονται γραπτά. Αυτή η διαδικασία 

λειτουργεί στην αντιμετώπιση των τραυμάτων και των έντονων συναισθηματικών 

καταστάσεων του ατόμου (Ruini, Mortara, 2021). Είναι μια εύκολη και ξεκάθαρη 

διαδικασία. Η γραφή για πολύ προσωπικές εμπειρίες είναι αναγνωρισμένη από καιρό για τη 

σημαντική επιρροή σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η εκφραστική γραφή δεν είναι 

μια διαδικασία γραφής λογοτεχνικών κειμένων ή δημοσιογραφικών άρθρων ή ημερολογίου. 

Στην εκφραστική γραφή ο συγγραφέας λαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες γραφής που θα 

ακολουθήσει. Για παράδειγμα ιδέες για την επιλογή του επώδυνου θέματος που θα «πει», τον 

τόπο διεξαγωγής της γραφής (σπίτι, δουλειά, σε κάποιο ήσυχο σημείο στη φύση κ.α.), 

συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή ποια στιγμή της ημέρας θα αποφασίσει να γράψει σύμφωνα με 

το πρόγραμμά του (Κing, 2001). 

Σε αντίθεση με τον ελεύθερο συνειρμό όπου αφήνονται ελεύθερες οι σκέψεις και οι 

λέξεις να αναδυθούν, υπάρχει και η καθοδηγούμενη συνεδρία γραφής. Η τελευταία αποτελεί 

μια οριοθετημένη και κατευθυνόμενη διαδικασία γραφής, με έλεγχο των συναισθημάτων από 

τους εμπλεκόμενους. Αυτή η μέθοδος ωφελεί τον θεραπευόμενο να οριοθετήσει την σκέψη 

του και να καταφέρει να ελέγξει την συναισθηματική φόρτιση και το άγχος που μπορούν να 

προκύψουν από την διαδικασία της ελεύθερης καταγραφής των σκέψεων. 

1.3.1 Θεραπευτικά χαρακτηριστικά που προσφέρει η χρήση της εκφραστικής 

γραφής 

 

1) Η δημιουργία αιτιακών σχέσεων ανάμεσα στα γεγονότα της ζωής. Δηλαδή το άτομο 

διερευνά τις αιτίες και τους λόγους που προκαλείται η έντονη συναισθηματική φόρτιση ενός 

συγκεκριμένου γεγονότος και έτσι μπορεί να απενοχοποιήσει τον εαυτό του. Στην 

δημιουργία αιτιακών σχέσεων ο συμμετέχων χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις αιτίου- 

αποτελέσματος. Λέξεις όπως «επειδή», «αιτία», «αποτέλεσμα», «διότι» «γιατί» κ.τ.λ. 

Προφανώς η χρήση αυτών των όρων δεν είναι καθόλου τυχαία, πόσο μάλλον στοχευμένα 

δρα προς όφελος του ασθενούς (Pennebaker et al., 2015). 

2) Η αυξημένη ικανότητα ενδοσκόπησης 

Επιπροσθέτως η   χρήση   ενδοσκόπησης,   με   λέξεις   όπως   «θεωρώ»,   «γνωρίζω», 

«πιστεύω», «νομίζω», κ.λπ. βοηθούν να αναγνωριστούν εσωτερικά συναισθήματα και 

πεποιθήσεις του ατόμου. Σε αυτές τις συναισθηματικές και γνωστικές διαδικασίες έγινε 

ηλεκτρονική ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω ενός ηλεκτρονικού προγράμματος. Τα 

στοιχεία έδειξαν πως όταν οι ασθενείς χρησιμοποίησαν λέξεις που φανέρωναν αιτία, ή λέξεις 

εσωτερικής παρατήρησης (ενδοσκοπικές λέξεις) τόσο περισσότερα οφέλη αποκόμισαν από 

τη δραστηριότητα. Οι ασθενείς μέσω της εκφραστικής γραφής δίνουν φωνή στα 

μπλοκαρισμένα συναισθήματα και προσπαθούν να τα αποδεχτούν. Αναγνωρίζουν γνωστικά 

και συναισθηματικά γεγονότα της ζωής τους, ώστε να επιτευχθεί η συγκρότηση των 

εμπειριών τους, να αναλυθούν και να ενσωματωθούν μέσα τους σε μια καινούργια βάση. 

Μέσα από την διαδικασία της γραφής δίνεται νόημα στα γεγονότα και αποκτάται 

συνειδητοποίηση του συμβάντος (Pennebaker et al., 2003). 

3) Επιπλέον, η εκφραστική γραφή επιτρέπει μια αλλαγή στον τρόπο που οι ασθενείς 

αφηγούνται γεγονότα ζωής. Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει ότι η γραφή σε πρώτο ή τρίτο 

πρόσωπο αλλάζει τον συναισθηματικό τόνο της αφήγησης (Ruini, Mortara, 2021). 

Είναι συνηθισμένο για τους ανθρώπους που έχουν βιώσει ένα σοβαρό τραυματικό 

γεγονός αρχικά να το αφηγηθούν σε τρίτο πρόσωπο. Αργότερα, αφού ξεκινήσουν οι 

διαδικασίες επεξεργασίας και ολοκλήρωσης, μπορούν να αφηγηθούν την εμπειρία τους σε 

πρώτο πρόσωπο. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει επειδή η αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο 

επιτρέπει στον συγγραφέα να αισθάνεται πιο ασφαλής και πιο αποκομμένος από την 
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εμπειρία. Η οπτική γωνία του πρώτου προσώπου υπενθυμίζει στο άτομο ότι ήταν ο 

πρωταγωνιστής του τραύματος. Ενώ η γραφή σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι ευκολότερη 

μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Η γραφή σε πρώτο πρόσωπο ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι 

είναι πιο αποτελεσματική στη διαδικασία επεξεργασίας των συναισθημάτων (Slatcher & 

Pennebaker, 2006). 

Ένα άλλο θέμα που εξετάστηκε από τους Pennebaker και Evans (2014) αφορά τη 

διαφορά μεταξύ της γραφής και της ομιλίας για ένα τραύμα. Στην εκφραστική γραφή, ένα 

σημαντικό στοιχείο συνίσταται στο να αισθάνεται ο εμπλεκόμενος απόλυτα ειλικρινής και 

ελεύθερος να γράψει οτιδήποτε, σε ένα ασφαλές και ιδιωτικό πλαίσιο χωρίς απαραίτητα να 

μοιράζεται το περιεχόμενο με έναν ακροατή ή τον θεραπευτή. Αντίθετα, η συζήτηση για το 

τραύμα συνεπάγεται την παρουσία ενός ακροατή και η κρίσιμη πτυχή έγκειται στην 

ικανότητα του ακροατή να κατανοήσει και να αποδεχτεί την αφήγηση του ασθενούς. 

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με έναν θεραπευτή θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα αγχωτική για 

τα άτομα με υψηλά επίπεδα κοινωνικών αναστολών και άγχους όπως συνηθίζεται στους 

ασθενείς Διπολικής Διαταραχής (Allen et al., 2020). 

Οι μελέτες εκφραστικής γραφής επικεντρώθηκαν αρχικά σε μη κλινικούς πληθυσμούς 

φοιτητών. Στην πορεία η έρευνα εμπλουτίστηκε και με κλινικές ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιατρικά ασθενών όσο και των ψυχιατρικών πληθυσμών 

όπου συγκαταλέγονται και οι διπολικοί ασθενείς. Όσον αφορά τη συνολική 

αποτελεσματικότητα, μια μετά – ανάλυση εννέα μελετών που ακολούθησε της αρχικής 

μελέτης, εντόπισε σημαντική βελτίωση στην υγεία των κλινικών ασθενών. (Frisina, Pasquale 

G, Borod, Joan C, Lepore, Stephen J et al., 2004). Για τους ιατρικούς ασθενείς, η εκφραστική 

γραφή έχει συνδεθεί με την μείωση των επισκέψεων στον γιατρό που σχετίζονται με τον 

καρκίνο (Stanton, 2002), την μείωση των συμπτωμάτων στους πάσχοντες από άσθμα και της 

μείωσης της σοβαρότητας της νόσου για τους ασθενείς με ρευματοειδής αρθρίτιδα (Baikie,  

Karen A., Liesbeth, Geerligs, and Kay Wilhelm 2012). Βελτίωση του ανοσοποιητικού 

συστήματος (Booth, Roger J., Keith J. Petrie, and James W. Pennebaker 1997), μείωση της 

αρτηριακής πίεσης (Crow, 2000), καλύτερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος 

(Smyth, 1999), ακόμα και ταχύτερη επούλωση πληγών (Weinman. John, Marcel Ebrecht, 

Suzanne Scott, Jessica Walburn, and Mary Dyson (1998), ακόμα η δραστηριότητα των 

εγκεφαλικών κυμάτων έχει καλύτερη ομοιομορφία στον εγκέφαλο (Pennebaker, Susman,  

1988), ευκολότερη προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο (Pennebaker. James W, Michelle Colder, 

and Lisa K Sharp 1990), μαθητές ανέβασαν τους βαθμούς τους στο σχολείο, πιο γρήγορη 

εύρεση εργασίας ύστερα από απόλυση (Spera, Stefanie P.; Buhrfeind, Eric D.; Pennebaker, 

James W. 1994.) Τα παραπάνω δικαιολογούνται διότι οι έντονες τραυματικές καταστάσεις 

του ατόμου, μπορεί να μην έχουν εκφραστεί, να είναι ακατέργαστες και μη δουλεμένες. Έτσι 

με την γραφή βρίσκουν έναν χώρο να εκτονωθούν και να αναδομηθούν γνωστικά ( 

Pennebaker, 1989). 

Σε άλλη, ανάλογη μελέτη, ζητήθηκε από 43 μαθητές να γράψουν για 20 λεπτά την 

ημέρα για τέσσερις μέρες μια τραυματική εμπειρία. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες που 

βασίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα, οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν το μεγαλύτερο 

επίπεδο αφομοίωσης του τραυματικού γεγονότος κατά τη διάρκεια της μελέτης, είχαν στη 

συνέχεια περισσότερες επισκέψεις στο κέντρο υγείας από τους συμμετέχοντες των οποίων η 

αφομοίωση ήταν μικρότερη. Η διερευνητική εργασία πρότεινε ότι μπορεί να υπάρχουν 

αρνητικές συνέπειες στην έκθεση τραυματικών εμπειριών (Honos-Webb, 2000). Το 

διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος που εξετάστηκε δεν έδειξε να έχει κάποια 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα. (Pennebaker, Evans, 2014). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκφραστικής γραφής επεξεργασίας των τραυμάτων μπορεί το 

διπολικό άτομο να στρεσαριστεί πολύ, να αρχίσει να κλαίει, ή να μειωθεί πολύ η διάθεσή 

του. (Pennebaker, Chung, 2007). Το άτομο αναβιώνει και ανακαλεί στη μνήμη του το 
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τραυματικό γεγονός. Σε αυτήν την περίπτωση καλό θα ήταν να διερευνηθεί το ψυχολογικό 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το άτομο στον συγκεκριμένο χρόνο. Εάν περνάει μια δύσκολη 

ψυχολογική περίοδο, δεν είναι χρήσιμο να εισαχθεί σε μια τέτοια ψυχοφθόρα διαδικασία 

(Pennebaker, Evans, 2014). 

Άλλη μελέτη, διερεύνησε την πιθανότητα πως γράφοντας για τις θετικές πλευρές ενός 

τραυματικού γεγονός, μπορεί να αποφέρει τα ίδια οφέλη για την υγεία όπως και η γραφή για 

τα τραύματα. Με αυτή την οπτική οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις 

τέσσερις καταστάσεις (τραύμα μη τραύμα) και (αντιληπτά οφέλη έναντι μη αντιληπτών 

οφελών). Η διάρκεια της γραφής ήταν 20 λεπτά κάθε μέρα για τρεις ημέρες. Η πρώτη 

κατηγορία συμπεριλάμβανε την γραφή μόνο για το τραύμα. Οι κατευθυντήριες που δόθηκαν 

αφορούσαν τους συμμετέχοντες να γράψουν για το πιο τραυματικό γεγονός στη ζωή τους. Η 

δεύτερη κατηγορία αφορούσε μόνο τα αντιληπτά οφέλη. Οι παριστάμενοι έλαβαν οδηγίες να 

σκεφτούν ένα τραύμα και μετά να γράψουν μόνο για τις θετικές πτυχές αυτού του 

τραύματος. Στην τρίτη περίπτωση έγραψαν για 10 λεπτά το τραύμα και στη συνέχεια έλαβαν 

οδηγίες να επικεντρωθούν μόνο στις θετικές πτυχές του τραύματος για τα τελευταία 10 

λεπτά. Τέλος, η ομάδα ελέγχου έγραψε για ουδέτερα θέματα της καθημερινής ζωής όπως για 

παράδειγμα μια βόλτα τον σκύλο. Αμέσως μετά την γραφή εξετάστηκε η επίδραση των 

θετικών και αρνητικών συναισθημάτων των ατόμων και κατά πόσο προσωπικό και 

συναισθηματικό ήταν το περιεχόμενο της γραφής τους. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν ότι οι ομάδες που έγραψαν για τα 

τραυματικά γεγονότα της ζωής τους βίωσαν υψηλότερα επίπεδα αγωνίας μετά τη σύνταξη 

από ότι η ομάδα ελέγχου ή η ομάδα αντιληπτών οφελών. Προβλέφθηκε επίσης ότι οι 

συμμετέχοντες βρήκαν λιγότερο συναισθηματικό, λιγότερο ενοχλητικό και λιγότερο 

δύσκολο να γράψουν για τα αντιληπτά οφέλη από του τραύματος. Η ομάδα των αντιληπτών 

οφελών έδειξε μεγαλύτερη χρήση του θετικού συναισθήματος και αυξημένη χρήση λέξεων 

που υποδεικνύουν γνωστική αντίληψη για το τραύμα τους. (King, Miner, 2000). 

Επίσης χρήσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός να γράψει κάποιος για την 

ομάδα στίγματος που ανήκει. Το να ανήκεις σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται με το βάρος 

του στίγματος διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα στην ζωή κάποιου. Το στίγμα μπορεί να 

είναι ορατό ή μη ορατό. Τα διπολικά άτομα, κουβαλάνε το στίγμα της ασθένειας τους και 

δύσκολα το αποκαλύπτουν στον κοινωνικό – εργασιακό τους περίγυρο. Η αποδοχή σχετικά 

με τις ψυχικές ασθένειες και τον στιγματισμό αυτών, έχει βελτιωθεί από ότι χρόνια πριν αλλά 

δεν παύει να υπάρχει. Άνθρωποι με συγκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους όπως οι 

διπολικοί ασθενείς και οι άνθρωποι με συναισθηματικές διαταραχές γενικότερα, παλεύουν 

πρωταρχικά για να αποδεχτούν οι ίδιοι αυτό που τους συμβαίνει. Η γραφή ατόμων που 

ανήκουν σε μια τέτοια ομάδα έχει δείξει πως βοηθάει θετικά το άτομο στην απόκτηση 

αυτοπεποίθησης και αυτοαξίας. Οι άνθρωποι αυτοί ωφελήθηκαν περισσότερο εν αντιθέσει 

με αυτούς που έγραψαν για ομάδα με ουδέτερο χαρακτήρα, για παράδειγμα περιγραφή της 

ομάδας ενός πολιτιστικού συλλόγου ( Pennebaker, Seagal, 1999). 

 

 
1.3.2 Διαφορές Θεραπευτικής-εκφραστικής γραφής 

 

Συνοπτικά είναι σημαντικό να διασαφηνιστούν οι ομοιότητες και κυρίως οι διαφορές 

μεταξύ εκφραστικής και θεραπευτικής γραφής ώστε τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν να 

είναι πλήρως κατανοητά. Σύμφωνα και με τον Κυριλλίδη (2021) παρουσιάζεται το παρακάτω 

πινακάκι που εμπεριέχει συνοπτικά που συγκλίνουν και που όχι τα δύο είδη γραφής: 
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

το άτομο εκφράζεται και 

αναστοχάζεται 

το άτομο εκφράζεται και 

αναστοχάζεται 

στο πλαίσιο τόσο κάποιας 

θεραπείας όσο και της προσωπικής 
ανάπτυξης 

καθαρή μορφή θεραπείας 

πραγματώνεται αυτόνομα πραγματώνεται ετερόνομα, 

εφόσον υπαγορεύεται από κάποιον 

ειδικό ακόμη και από ειδικά 
εγχειρίδια, στο πλαίσιο θεραπείας 

αποτελεσματική  ακόμη και 

χωρίς θεραπευτή/κοινό 

έχει τη  μορφή εργασίας για  το 

σπίτι 

βασιζόμενη τόσο σε τραύματα, 
όσο και σε θετικές εμπειρίες 

διαφέρει από παρόμοιες 
θεραπείες, όπως τη βιβλιοθεραπεία 

με στόχο την απόλυτη 

απελευθέρωση, επιτρέπονται πολλά, 

όπως η αλλαγή θέματος 

μπορεί να λαμβάνει 

συγκεκριμένη μορφή, (π.χ. θεραπεία 

μέσω της ποίησης) 

η συναισθηματική έκφραση 

προηγείται της δημιουργίας ενός 

καλοδουλεμένου τελικού προϊόντος, 
δεν υπάρχει σωστό και λάθος 

κάποιες φορές υπάρχει σαφής 

ανάλυση του γραπτού και παροχή 

ανατροφοδότησης, 

τα γραπτά δεν παραδίδονται Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την 
θεραπευτική γραφή 

δεν παρέχεται ανατροφοδότηση η ανατροφοδότηση αποτελεί 

βάση για περαιτέρω μελέτη 

 

 

 

 

1.3.3 Προτάσεις για τη λειτουργία της εκφραστικής γραφής ως ένα μέσο 

προαγωγής της Ψυχικής Υγείας αλλά και της πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών 

 

Ως ψυχική υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χαρακτηρίζεται η 

κατάσταση εκείνη όπου το άτομο αισθάνεται ευεξία, αντιλαμβάνεται πλήρως τις ικανότητές 

του και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Επίσης, μπορεί να είναι και 

παραγωγικός και να εργάζεται ώστε να προσφέρει στην κοινωνία (Vassiliadou, 2008). 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει αποτελέσει εδώ και έτη ιατρικό αντικείμενο και 

συνιστά ταυτόχρονα μία σοβαρή προσπάθεια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για να 

περιοριστεί η αύξηση των ψυχιατρικών διαταραχών, όπως η Διπολική Διαταραχή 

(Παπαδημητρίου κ.ά., 2013). Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση 

των υγιών χαρακτηριστικών της εκάστοτε προσωπικότητας και εστιάζει κυρίως στην 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Κονταξάκης κ.ά., 2013). 

Όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, ορίζεται ως η διαδικασία εκείνη όπου το άτομο είναι σε θέση να ελέγχει την υγεία 
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του και να τη βελτιώνει. Αυτή η διαδικασία συνδέεται άρρηκτα με τις έννοιες της 
αυτοεκτίμησης, της αυτονομίας αλλά και του αυτοπροσδιορισμού (Vassiliadou, 2008). 

Δεδομένου ότι η πρόληψη των ψυχιατρικών διαταραχών στο σύνολό τους σχετίζεται με 

τις τρεις βαθμίδες, δηλαδή την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια, 

καταλαβαίνει κανείς ότι σκοπός της Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι κυρίως η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του κάθε ατόμου, πέρα από την προφύλαξη από την εκδήλωση της 

ασθένειας (Κονταξάκης κ.ά., 2013). 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, σε επίπεδο της δευτεροβάθμιας πρόληψης η 

συμβολή της εκφραστικής γραφής δύναται να αποδειχθεί καθοριστική. Βάσει μελετών και 

ερευνών συνδέουν την εκφραστική γραφή με τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων με 

ψυχιατρικές διαταραχές. Αναδεικνύεται μάλιστα ως μία ξεχωριστή θεραπευτική παρέμβαση 

στο χώρο της ψυχικής υγείας, η οποία μάλιστα καλείται να αναλάβει καίριο ρόλο στην 

προαγωγή και πρόληψη (Κονταξάκης κ.ά., 2013). 

Η εκφραστική δύναμη έχει μεγάλη δύναμη. Μέσω αυτής εξωτερικεύονται οι αρνητικές 

σκέψεις και οι προβληματισμοί και διευκολύνεται έτσι η περαιτέρω θεραπευτική της 

εργασία. Λειτουργεί επικουρικά μαζί με άλλες παρεμβάσεις ώστε να βοηθήσει τα άτομα με 

ψυχιατρικά προβλήματα, όπως διπολισμό, να απελευθερώσουν σκέψεις και συναισθήματα 

και να φέρουν στην επιφάνεια πια μέσω των τεχνικών της προβολής και του συμβόλου 

δυσκολίες που έχουν λειτουργώντας αυτό ως μέσο αγχολυτικό. Συγκεκριμένα, στα 

διαγνωσμένα άτομα με διπολισμό ή και κατάθλιψη, η εκφραστική γραφή εντάσσεται στο 

θεραπευτικό τους πρόγραμμα και αυτό γιατί λειτουργεί θετικά. Οδηγεί σταδιακά στη μείωση 

των καταθλιπτικών και μανιοκαταθλιπτικών συμπτωμάτων και βοηθά μακροπρόθεσμα στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων (Παπαδημητρίου κ.ά., 2013). 

Όσον αφορά στην τριτοβάθμια πρόληψη η ενασχόληση με δημιουργικές 

δραστηριότητες, όπως είναι η εκφραστική γραφή, αντιμετωπίζει ποικιλοτρόπως τις 

ψυχιατρικές διαταραχές. Μπορεί δηλαδή να εξωτερικεύσει σκέψεις και συναισθήματα, να 

εξωτερικεύσει τραυματικές εμπειρίες και βιώματα που με την ομιλία δύσκολα εκφράζονται. 

Είναι στην ουσία ένα μέσο προσέγγισης και επικοινωνίας με τους ασθενείς για τους 

επαγγελματίες υγείας. Γίνεται ένα μέσο απεγκλωβισμού από την ψυχιατρική νόσο και ένα 

μέσο κοινωνικοποίησης. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι το χαρτί και το μολύβι είναι δύο οικεία 

και προσιτά εργαλεία για όλους ώστε να καταγραφούν άμεσα και γρήγορα τα συμπτώματα ή 

όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. Άρα, η εκφραστική γραφή μπορεί αν ενταχθεί στα 

Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης στο πλαίσιο της θεραπευτικής εργασίας με τους 

ασθενείς (Κονταξάκης κ.ά., 2013). 

 

2ο κεφάλαιο γνωριμία με την Διπολική Διαταραχή (μανιοκατάθλιψη) 

2.1 Τι είναι η Διπολική Διαταραχή 

 

Η Διπολική Διαταραχή (γνωστή και ως Μανιοκατάθλιψη) είναι μια σοβαρή ψυχική 

νόσος, που χαρακτηρίζεται πρωτίστως από έντονες αλλαγές της διάθεσης και επεισόδια 

κατάθλιψης και υπομανίας / μανίας. Έχει μια εξαιρετικά υποτροπιάζουσα πορεία και ισχυρή 

κληρονομική βάση (Goodwin and Jamison, 2007). Παρά την μέχρι τώρα αποτελεσματική 

φαρμακοθεραπεία (Goodwin and Jamison, 2007) , από τη στιγμή που θα εκφραστεί η 

διαταραχή, θα ακολουθήσει μια χρόνια πορεία που θα περιλαμβάνει μια σειρά από διπολικά 

επεισόδια και εξίσου επίμονη δυσλειτουργική υποσυνδρομική συμπτωματολογία (Judd et al., 

2005). 
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Πρώτες αναφορές για τη Διπολική Διαταραχή γίνονται και από τους Αρχαίους Έλληνες. 

Η εν λόγω διαταραχή είχε παρατηρηθεί και περιγραφεί, όχι μόνο από τους πρώτους ιατρούς, 

Ιπποκράτη και Αρεταίο, αλλά και από φιλοσόφους και ποιητές. 

Ο πρώτος γενικός ιατρός που στην πραγματικότητα παρατήρησε και περιέγραψε 

λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της Διπολικής Διαταραχής είναι ο Αρεταίος από την 

Καππαδοκία (150 π.Χ), αν και όπως και ο Ιπποκράτης, έδωσε έμφαση στη ψυχολογική βάση 

της ψυχικής ασθένειας, επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων, 

κυρίως για την κατάθλιψη. Διαφοροποίησε τη βιολογική κατάθλιψη (μελαγχολία) από την 

«αντιδραστική». Εκτός από την υπόθεση που διατύπωσε σχετικά με τα αίτια της διαταραχής, 

έκανε επίσης και πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 

μελαγχολίας και μανίας, το οποίο και δίνει έμφαση στο περιεχόμενο της Διπολικής 

Διαταραχής. 

Ο Πλάτωνας, από την άλλη πλευρά, παρατήρησε και υπογράμμισε τον ρόλο των 

ψυχολογικών παραγόντων στη μανία. Στο βιβλίο «Φαίδρος» διαχώρισε τη μανία σε δύο είδη: 

η μια χαρακτηρίζεται από ψυχολογική ένταση οφειλόμενη σε σωματική αιτία (αυτό που 

σήμερα θεωρείται δυσφορική μανία), και η άλλη, που εμπνεύστηκε από το θεό Απόλλωνα, 

αναφέρεται και ως «θεϊκή» (ευφορική μανία). 

Σύγχρονες ιατρικές εκδοχές της Διπολικής Διαταραχής, από γιατρούς τον 18ο αιώνα, 

συνέχιζαν να περιγράφουν τη σύνδεση μεταξύ μελαγχολίας και μανίας, αλλά δεν 

αναγνώριζαν αυτές ως μια ενοποιημένη και μοναδική συνθήκη. 

Η περιγραφική και διαγνωστική κατανόηση του 20ου αιώνα, για τη Διπολική διαταραχή, 

βασίζεται κυρίως στο έργο του Γερμανού ψυχιάτρου Emil Kraepelin, (1919) που έκανε τη 

διάκριση μεταξύ μανιοκατάθλιψης και σχιζοφρένειας. 

O Kraepelin έκανε την παραπάνω διάκριση βασιζόμενος στην προσεχτική παρατήρηση 

της πορείας των συμπτωμάτων και την πρόγνωση των δυο παραπάνω διαταραχών. Θεώρησε 

τη σχιζοφρένεια ως μια ασθένεια με επιδεινούμενη πορεία, σε αντίθεση με τη Διπολική 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επεισόδια και μια συνολικά καλύτερη πρόγνωση. Ο 

Kraepelin ήταν, επίσης, ένας από τους πρώτους σύγχρονους γιατρούς που εξέλιξε τη μέθοδο 

«Διάγραμμα Ζωής του Διπολικού ασθενή», καθώς κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις με 

γραφήματα/διαγράμματα της κλινικής πορείας των ασθενών του. 

Παρόλ’ αυτά, η κλινική σημαντικότητα των υποσυνδρομικών συμπτωμάτων στη 

Διπολική Διαταραχή, τέθηκε για πρώτη φορά από τον ψυχαναλυτικής προσέγγισης ψυχίατρο 

Karl Abraham (1911), ο οποίος υποστήριζε ότι η μανία είναι μια άμυνα έναντι στην 

κατάθλιψη, η λεγόμενη «μανιακή άμυνα». 

Σύγχρονοι διαγνωστικοί ορισμοί των ψυχικών διαταραχών περιγράφουν τα πρωταρχικά 

συμπτώματα κάθε μίας χωρίς να κάνουν άμεσες αναφορές στην αιτία της «ασθένειας». Οι 

ερευνητικές και κλινικές πρακτικές, όπως αποδίδονται από τα διαγνωστικά εργαλεία (ICD – 

10 και DSM - IV) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής 

Εταιρείας, αναγνωρίζουν τέσσερα διαφορετικά επεισόδια της Διπολικής Διαταραχής: Μανία, 

Κατάθλιψη, Υπομανία και Μικτό επεισόδιο (Μανία και Κατάθλιψη). Προκειμένου να 

πληρούνται τα κριτήρια, κάθε επεισόδιο χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αριθμό βασικών 

συμπτωμάτων. Επιπλέον κριτήρια που αφορούν τη διάρκεια, τη λειτουργικότητα και τους 

αιτιολογικούς παράγοντες διατίθενται προκειμένου ο ερευνητής ή ο κλινικός να είναι σε 

θέση να διαγιγνώσκει με ακρίβεια την εμφάνιση ενός επεισοδίου ή την περίοδο πριν την 

εμφάνιση της Διπολικής Διαταραχής. 

2.1.1 Διαγνωστικά κριτήρια των Διπολικών επεισοδίων με βάση το DSM – IV 

Το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών από την 

Αμερικάνικη Ψυχιατρική εταιρεία (DSM - IV) ορίζει 4 διπολικά επεισόδια 
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(Μανία/Υπομανία/Κατάθλιψη/Μικτό) πληρώντας τα παρακάτω συμπτώματα/κριτήρια για 
κάθε ένα από αυτά: 

 

 
2.1.2 Κριτήρια για Μανιακό/Υπομανιακό Επεισόδιο κατά DSM – IV 

 
Α. Διακριτή περίοδος παθολογικά και επίμονα ανεβασμένης διάθεσης, διαχυτικής, ή 

ευερέθιστης διάθεσης, η οποία διαρκεί τουλάχιστον μία εβδομάδα (ή οποιασδήποτε 

διάρκειας αν είναι απαραίτητη η νοσηλεία). 

Β. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαταραχής της διάθεσης, τρία ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα συμπτώματα έχουν επιμείνει (τέσσερα αν η διάθεση είναι μόνο ευερέθιστη) και 

ήταν παρόντα σε σημαντικό βαθμό (M., Spitzer, R., Gibbon, M., Williams, J., Davies, M., 

Borus, J., Howes, M., Kane, J., Pope, H. & Rounsaville, B. (1995). 

 Επαυξημένη αυτοεκτίμηση ή αίσθημα μεγαλείου 

 Μειωμένη ανάγκη για ύπνο (π.χ. νιώθει ότι αναπαύθηκε μετά από μόνο 3 ώρες 
ύπνου) 

 Μεγαλύτερη ομιλητικότητα από ότι συνήθως, ή πίεση να συνεχίσει να μιλά 

 φυγή ιδεών ή υποκειμενική αίσθηση ότι οι σκέψεις καλπάζουν 

 απόσπαση της προσοχής (δηλαδή η προσοχή έλκεται πάρα πολύ εύκολα από 

ασήμαντα ή άσχετα εξωτερικά ερεθίσματα) 

 αύξηση της στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας (κοινωνικά, στην εργασία ή 
στο σχολείο, ή σεξουαλικά) ή ψυχοκινητική δραστηριότητα 

 υπέρμετρη εμπλοκή σε ευχάριστες δραστηριότητες που έχουν μεγάλη 

πιθανότητα για οδυνηρές συνέπειες (π.χ. διενεργεί χωρίς περιορισμούς 

υπερβολικές αγορές, σεξουαλικές αδιακρισίες, ή ανόητες επιχειρησιακές 

επενδύσεις 

Γ. Τα συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια ενός μικτού επεισοδίου 
Δ. Η διαταραχή της διάθεσης είναι αρκετά βαριά ώστε να προκαλεί έντονη έκπτωση 

στην επαγγελματική λειτουργικότητα ή στις συνήθεις κοινωνικές δραστηριότητες ή στις 

σχέσεις με τους άλλους, ή να κάνει απαραίτητη τη νοσηλεία για την πρόληψη βλάβης στον 

εαυτό ή στους άλλους, ή υπάρχουν ψυχωτικά στοιχεία 

Ε. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας (π.χ. 

ουσία κατάχρησης, φάρμακα, άλλη θεραπεία) ή γενικής σωματικής κατάστασης π.χ. 

υπερθυρεοειδισμός (M., Spitzer, R., et al. (1995). 

Σημείωση: Τα μανιακόμορφα επεισόδια, που είναι σαφές ότι προκαλούνται από 

σωματική αντικαταθλιπτική αγωγή (π.χ φάρμακα, ηλεκτροσπασμοθεραπεία, φωτοθεραπεία), 

δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη διάγνωση της Διπολικής Ι Διαταραχής. 

2.1.3 Κριτήρια για το Υπομανιακό Επεισόδιο. 

 

Εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε 

ένα υπομανιακό και σε ένα μανιακό επεισόδιο. Για να αρχίσουμε με τις ομοιότητες, τόσο το 

μανιακό όσο και το υπομανιακό επεισόδιο χαρακτηρίζονται από τα ίδια διαγνωστικά 

συμπτώματα (Α: ανεβασμένη, διαχυτική, ευερέθιστη διάθεση και Β: πληρούνται τα 3 ή 4 από 

τα 7 μανιακά συμπτώματα). Επιπλέον, ομοίως με το μανιακό επεισόδιο, η αίτια – πρόκληση 

του υπομανιακού δεν οφείλεται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή γενικής 

σωματικής κατάστασης. 

Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει το ένα επεισόδιο να διαφέρει από το άλλο είναι η 

σοβαρότητα, η διάρκεια και  η ψυχολογική οπτική που έχει κάθε άτομο για αυτήν την 
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εμπειρία. Το DSM – IV ορίζει τις τέσσερις μέρες ως το μικρότερο χρονικό διάστημα ενός 

υπομανιακού επεισοδίου και επιπλέον, διευκρινίζει ότι η διάθεση πρέπει να είναι «σαφώς 

διαφορετική από τη συνήθη μη καταθλιπτική». Αλλά τα δύο πιο σημαντικά κριτήρια (Δ και 

Ε) που αναφέρονται στην έκπτωση της λειτουργικότητας, δηλώνουν τη διαφορά ανάμεσα 

στο μανιακό και υπομανιακό επεισόδιο. Το υπομανιακό επεισόδιο συνδέεται με «σαφή 

αλλαγή της λειτουργικότητας, η οποία δεν χαρακτηρίζει το άτομο όταν είναι α- 

συμπτωματικό» (κριτήριο Γ για το υπομανιακό επεισόδιο) και «το επεισόδιο δεν είναι 

αρκετά βαρύ ώστε να προκαλεί έντονη έκπτωση στην επαγγελματική ή κοινωνική 

λειτουργικότητα, ή να κάνει απαραίτητη τη νοσηλεία, ενώ δεν υπάρχουν ψυχωσικά στοιχεία» 

(κριτήριο Δ). 

Δύο ακόμα επεισόδια που είναι παρόντα στη Διπολική Διαταραχή είναι το μείζον 

καταθλιπτικό και μικτό επεισόδιο. Τα συμπτώματα και τα διαγνωστικά κριτήρια για αυτά 

δίνονται παρακάτω. Σύμφωνα με το DSM – IV, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα συμπτώματα 

ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου είναι τα ίδια, τόσο για τη Διπολικές όσο και για τις 

Μονοπολικές διαταραχές. Τα μικτά επεισόδια, εξ’ ορισμού, είναι παρόντα στη Διπολική 

Διαταραχή, αφού πρέπει να υπάρχουν τόσο το μανιακό όσο και το καταθλιπτικό επεισόδιο. 

2.1.4 Κριτήρια για το Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο 

Α. Πέντε (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα ήταν παρόντα κατά τη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου δύο εβδομάδων και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στην 

προηγούμενη λειτουργικότητα. Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα είναι είτε (1) 

καταθλιπτική διάθεση είτε (2) απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης. 

1. Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά, όπως 

φαίνεται είτε από την υποκειμενική αναφορά (π.χ. αισθάνεται θλίψη ή κενό) είτε με την 

παρατήρηση των άλλων (π.χ. ευσυγκίνητος, -η) 

2. Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες, ή σχεδόν όλες, τις 

δραστηριότητες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά (όπως φαίνεται είτε 

από την υποκειμενική εκτίμηση είτε με την παρατήρηση των άλλων) 

3. Σημαντική απώλεια βάρους ενώ δεν είναι σε δίαιτα, ή αύξηση του βάρους (π.χ. 

μεταβολή πάνω από 5% του σωματικού βάρους σε ένα μήνα), ή ελάττωση ή αύξηση της 

όρεξης σχεδόν καθημερινά. 

4. Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν καθημερινά 

5. Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν καθημερινά (παρατηρήσιμη από τους 

άλλους, όχι απλώς από υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας ή επιβράδυνσης) 

6. κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας σχεδόν καθημερινά 

7. αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής (τα οποία είναι δυνατόν 

να είναι παραληρητικά) σχεδόν καθημερινά 

8. ελαττωμένη ικανότητα να σκεφτεί ή να συγκεντρωθεί, ή αναποφασιστικότητα, σχεδόν 

καθημερινά (είτε με την υποκειμενική εκτίμηση είτε με την παρατήρηση των άλλων) 

9) επανερχόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου), επανερχόμενος 

αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ή μία απόπειρα αυτοκτονίας, ή ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο, ή μία απόπειρα αυτοκτονίας, ή ένα συγκεκριμένο σχέδιο να 

αυτοκτονήσει. 

Β. Τα συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια ενός μικτού επεισοδίου 

Γ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της κοινωνικής, 

επαγγελματικής, ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας 

Δ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας (π.χ. 

ουσία κατάχρησης, φάρμακα) ή γενική σωματικής κατάστασης (υπερθυρεοειδισμός) 

Ε. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα με το πένθος, δηλαδή μετά την απώλεια 

αγαπημένου προσώπου τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 2 μήνες ή 
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χαρακτηρίζονται από έντονη λειτουργική έκπτωση, νοσηρή ενασχόληση με αισθήματα 

αναξιότητας, αυτοκτονικό ιδεασμό, ψυχωσικά συμπτώματα, ή ψυχοκινητική επιβράδυνση 

(M., Spitzer, R. et al (1995). 

 

 
2.1.5 Κριτήρια για το μικτό επεισόδιο 

Α. Πληρούνται τα κριτήρια και για Μανιακό Επεισόδιο και για Μείζον Καταθλιπτικό 

Επεισόδιο (εκτός από τη διάρκεια) σχεδόν κάθε μέρα για περίοδο τουλάχιστον 1 εβδομάδας. 

Β. Η διαταραχή της διάθεσης είναι αρκετά σοβαρή ώστε να προκαλέσει έντονη έκπτωση 

στην επαγγελματική λειτουργικότητα ή στις συνηθισμένες κοινωνικές δραστηριότητες ή στις 

σχέσεις με τους άλλους ή να κάνει απαραίτητη τη νοσηλεία για να προληφθεί κακό στον 

εαυτό ή στους άλλους ή υπάρχουν ψυχωτικά στοιχεία. 

Γ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της δράσης 

μιας ουσίας (π.χ. ουσία κατάχρησης, φάρμακο ή άλλη θεραπεία) ή μιας γενικής ιατρικής 

κατάστασης (π.χ. υπερθυροειδισμός)( First, M. B., France, A., & Pincus, H. A. c (2004) 

2.2 Διαγνωστικές κατηγορίες Διπολικής Διαταραχής: προσδιοριστές που περιγράφουν 

την πορεία 

Βασιζόμενο στα δυο παραπάνω επεισόδια, το DSM – IV αναγνωρίζει δυο διαγνωστικές 

κατηγορίες. Τη Διπολική Ι, η οποία και θεωρείται χαρακτηριστική εικόνα της Διαταραχής, 

και τη Διπολική ΙΙ, που εσφαλμένως θεωρείται μια λιγότερο σοβαρή έκφανση αυτής. Τα 

διαφορετικά επεισόδια εξυπηρετούν τη διάγνωση είτε για τη Διπολική Ι είτε για τη Διπολική 

ΙΙ. 

Α. Διπολική Ι 

Για να δοθεί η διάγνωση για Διπολική Ι απαιτείται η παρουσία ενός τουλάχιστον 

μανιακού επεισοδίου, που δεν οφείλεται όμως σε κάποια γενική ιατρική κατάσταση (ή άλλη 

υποβόσκουσα «σωματική αιτία») ή χρήση κάποιας ουσίας. Το μανιακό επεισόδιο πρέπει 

επίσης να μην εξηγείται καλύτερα ως Σχιζοσυναισθηματική ή Σχιζοφρενικόμορφη 

Διαταραχή. 

Παρόλ’ αυτά, ψυχωσικά συμπτώματα, όμοια με αυτά που παρατηρούνται στη 

σχιζοφρένεια, πολύ συχνά είναι παρόντα κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων (Keck et al., 

2003). Οι ασθενείς με Διπολική Ι έχουν, επίσης, πολύ συχνά σοβαρά καταθλιπτικά 

επεισόδια. Παρόλ’ αυτά, η παρουσία τους δεν είναι απαραίτητη για να δοθεί η διάγνωση της 

Διπολικής Ι (Moorhead and Young, 2003) . 

Η Διπολική ΙΙ ορίζεται από την παρουσία ενός τουλάχιστον υπομανιακού επεισοδίου και 

ενός τουλάχιστον καταθλιπτικού επεισοδίου. Οι ασθενείς με Διπολική ΙΙ κυρίως υποφέρουν 

από τα μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμπτωματολογίας αλλά 

και λόγω της δυσκολίας να διαφοροποιηθεί το υπομανιακό επεισόδιο από την «επιστροφή» 

σε μια φυσιολογική, καλή περίοδο, περιπτώσεις Διπολικής ΙΙ παίρνουν λάθος διάγνωση για 

μονοπολική κατάθλιψη (Ghaemi et al., 2001). Η αναγνώριση αυτού του προβλήματος 

οδήγησε στην ενίσχυση εργαλείων ελέγχου και πρώτης εκτίμησης για τα υπομανιακά 

επεισόδια. Παρόλ’ αυτά, η κατανόηση και η ικανότητα μέτρησης στις υπομανίες 

παραμένουν περιορισμένες (Angst et al., 2005). 

2.2.1 Άλλες υποκατηγορίες και διαγνώσεις 

Το DSM – IV παρέχει επίσης και άλλες διαγνωστικές κατηγορίες που βασίζονται στην 

κλινική πορεία της διαταραχής. Αυτές ονομάζονται προσδιοριστές μακρόχρονης πορείας. 

Υπάρχει, λοιπόν, η Διπολική με ταχεία εναλλαγή φάσεων, η οποία απαιτεί την εμφάνιση 

τεσσάρων ή περισσότερων διπολικών επεισοδίων (Μανιακό/Υπομανιακό, Μικτό) μέσα σε 

ένα χρόνο. Επίσης, υπάρχει η Διπολική με εποχιακό σχήμα, στην οποία τα επεισόδια τείνουν 



26 
 

να λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, ανεξαρτήτως ψυχολογικών 
στρεσογόνων παραμέτρων. 

Τέλος, μια πιο ήπια και συνηθισμένη μορφή της Διπολικής Διαταραχής είναι η 

κυκλοθυμία. Η εν λόγω διάγνωση δίνεται στα άτομα που βιώνουν υπομανιακά και 

καταθλιτικά συμπτώματα, σε διάρκεια δύο ετών, χωρίς όμως να πληρούνται όλα για τη 

Διπολική Διαταραχή. 

2.2.2 Η διαφορά μεταξύ μονοπολικής – Διπολικής διαταραχής, συννοσηρότητα και 

διαφοροδιάγνωση 

Αν και εννοιολογικά, η διαφορά μεταξύ μονοπολικής και Διπολικής Διαταραχής έλαβε 

για πρώτη φορά χώρα τον 19ο αιώνα από Γάλλους και Γερμανούς ιατρούς, η πρώτη απόδειξη 

για αυτήν δόθηκε μέσα από τις έρευνες των Angst (1966) και Perlis (1966). Οι έρευνες 

αυτές, επικεντρωμένες στην οικογένεια, έδειξαν ότι οι ασθενείς με Διπολική, είχαν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν έναν συγγενή με την ίδια διαταραχή. Νεότερες γενετικές 

μελέτες επιβεβαίωσαν αυτό το εύρημα και τόνισαν την κληρονομικότητα της μανίας έναντι 

της κατάθλιψης, η οποία εκτιμάται στο 85% (Maffei, C., Fossati, A., Agostoni, I., Barraco, 

A., Bagnato, M., Deborah, D., Namia, C., Novella, L. & Petrachi, M. 1997). Ωστόσο, κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μανία είναι μια διαφορετική κατάσταση από την κατάθλιψη. Η 

τελευταία μπορεί να συνυπάρχει ή μη με τη μανία (Cuellar et al., 2005). 

Μονοπολική καταθλιπτική Διαταραχή και Διπολική κατάθλιψη 

Η μονοπολική καταθλιπτική διαταραχή , από διαγνωστική πλευρά, απαιτεί την 

παρουσία ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου. Σύμφωνα με το DSM – IV και τα 

διαγνωστικά του εργαλεία, τα πιο σημαντικά συμπτώματα και η διάρκεια είναι τα ίδια με το 

διπολικό καταθλιπτικό επεισόδιο. Οι μονοπολικές διαταραχές διαχωρίζονται επίσης σε μονά 

επεισόδια και σε επαναλαμβανόμενα. Το επαναλαμβανόμενο είδος έχει επίσης συνδεθεί με 

τη Διπολική Διαταραχή, κυρίως όταν τα καταθλιπτικά επεισόδια είναι σύντομα σε διάρκεια, 

λιγότερο από δυο εβδομάδες (Angst and Dobler- Mikola, 1985) που ορίζεται από το DSM – 

IV. 

Παρόλ’ αυτά, οι έρευνες έχουν δείξει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη μονοπολική 

και Διπολική Διαταραχή. Ο Leonhard (1957) υποστήριξε ότι οι διπολικοί ασθενείς του 

παρουσίαζαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα συμπτωμάτων ανάμεσα στα επεισόδια, σε αντίθεση 

με τους μονοπολικούς που εμφάνιζαν περισσότερο στερεοτυπικά προφίλ συμπτωμάτων. 

Η ανασκόπηση των Goodwin και Jamison (2007) έδειξε ότι στο σύνολό της η Διπολική 

κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα ψυχοκινητικής επιβράδυνσης, 

έντασης/φόβου, άτυπα χαρακτηριστικά, μικτές καταθλιπτικές συναισθηματικές καταστάσεις, 

μεταβλητότητα συμπτωμάτων ανάμεσα στα επεισόδια καθώς και αστάθεια, ευερεθιστότητα, 

όψιμη αϋπνία και υπερυπνία, διαταραγμένος ύπνος και ψυχωτικά συμπτώματα. Αντιθέτως, η 

μονοπολική κατάθλιψη τείνει να έχει μεγαλύτερα επίπεδα άγχους, σωματικών ενοχλήσεων, 

ψυχοκινητική διέγερση, αρχική αϋπνία, μειωμένη όρεξη για φαγητό και μείωση βάρους. 

 

 
2.2.3 Σχιζοφρένεια και Οριακή διαταραχή προσωπικότητας 

Δύο διαταραχές που φαίνεται να σχετίζονται αλλά χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε από 

τη Διπολική Διαταραχή είναι η Σχιζοφρένεια και η Οριακή διαταραχή προσωπικότητας. 

Η διαφοροποίηση της μανιοκατάθλιψης από τη σχιζοφρένεια ήταν ένα σημαντικό 

διαγνωστικό βήμα από τον Kraepelin (1986, 1919), ο οποίος αντιλήφθηκε τη σχιζοφρένεια 

ως μια ψυχωτική ασθένεια και διαταραχή της σκέψης, με κύριο χαρακτηριστικό τη σταθερή 

έκπτωση της γνωστικής αντίληψης που οδηγείται σε χρόνια άνοια. Αντιθέτως, αντιλήφθηκε 

τη μανιοκατάθλιψη ως συναισθηματική διαταραχή με επεισόδια και διαλείπουσα ανάκαμψη. 

Αν και υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ποικίλων προφίλ συμπτωμάτων στη 
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σχιζοφρένεια (διαφορετικές σχιζοφρένειες), μερικά από τα αρχικά συμπτώματα, όπως 

παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένη συμπεριφορά (θετικά συμπτώματα) και 

έλλειψη εναισθησίας, μπορεί να εμφανιστούν συχνά κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων, 

σε τέτοιο βαθμό που οι δυο διαταραχές μπορεί να φαίνονται αρχικά αδιαφοροποίητες. 

Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη κατά την προσπάθεια να 

διαγνώσουμε κάθε διαταραχή σε ήπιες φάσεις, είναι ότι το επίπεδο της εναισθησίας στους 

διπολικούς ασθενείς φαίνεται να μειώνεται μόνο κατά την διάρκεια των μανιακών 

επεισοδίων (Ghaemi & Rosenquist, 2004). Ενώ στη σχιζοφρένεια η έλλειψη εναισθησίας 

είναι χρονιότερη και κύριο χαρακτηριστικό της. Επιπλέον, στη Διπολική Διαταραχή, κατά τη 

διάρκεια των υποσυνδρομικών φάσεων, η αναφορά των συμπτωμάτων μπορεί να 

εμφανίζεται κυρίως λόγω της κοινωνικής επιθυμητότητας, και όχι από την έλλειψη της 

εναισθησίας, όπως συμβαίνει στη σχιζοφρένεια. Η κοινωνική επιθυμητότητα, έχει φανεί να 

είναι υψηλή στους διπολικούς ασθενείς (Neale, 1988), αλλά δεν υπάρχουν οι ίδιες αναφορές 

για τη σχιζοφρένεια. 

 

2.3 Επιπολασμός και ηλικία έναρξης των Διπολικών διαταραχών στο γενικό 

πληθυσμό 
 

Ο επιπολασμός (συχνότητα) της Διπολικής Διαταραχής εκτιμάται να είναι αρκετά 

μικρός και οι Διπολικές Διαταραχές είναι πολύ πιο επίμονες από τις μείζονες καταθλιπτικές. 

Για τη Διπολική Ι υπάρχει ένα ισότιμο ποσοστό επιπολασμού τόσο για τους άνδρες όσο και 

για τις γυναίκες, σε αντίθεση με τις μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές, όπου οι γυναίκες 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά. Δεδομένου λοιπόν ότι οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά 

μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν και μεγαλύτερα 

ποσοστά επιπολασμού για τη Διπολική ΙΙ στην ίδια κατηγορία πληθυσμού (Pini, de Queiro 

et al. 2005). 

Η NCS-R έρευνα έδειξε ότι η ηλικία έναρξης για τη Διπολική Ι είναι τα 18 έτη, για τη 

Διπολική ΙΙ τα 20 έτη και για την υπο – συνδρομική Διπολική είναι τα 22 έτη. 

Εντούτοις, μια άλλη επιδημιολογική μελέτη για την πρόωρη ανάπτυξη της 

ψυχοπαθολογίας, που χρησιμοποίησε νεότερο πληθυσμό (14 – 24), η Early Development 

Stages of Psychopathology Study (EDSP; Wittchen et al., 2003) ανέδειξε μια πολύ μικρότερη 

αναφερόμενη ηλικία έναρξης. Η υπομανία είχε μέσο όρο ηλικίας έναρξης τα 14.8 χρόνια, η 

Μανία είχε τα 15.4 χρόνια και το Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο είχε τα 17.9 έτη. 

2.3.1 Συννοσηρότητα, βάρος και θνησιμότητα στη Διπολική διαταραχή 

 

Οι ασθενείς με Διπολική Διαταραχή έχει βρεθεί να είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο τόσο 

για επιπρόσθετες ψυχικές ασθένειες όσο και για σωματικές. Οι πιο συχνές συννοσηρές 

ψυχικές καταστάσεις φαίνεται να είναι το άγχος και η χρήση ουσιών, καθώς και η 

καρδιαγγειακή νόσος και η παχυσαρκία, από τις σωματικές (Merikangas, Akiskal et al. 

2007). 

Οι διαταραχές της παρόρμησης θεωρούνται μέρος του ιδεοψυχαναγκαστικού φάσματος 

και περιλαμβάνουν διαταραχές, όπως η διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή, η κλεπτομανία, η 

πυρομανία, τα τυχερά παιχνίδια και η τριχοτιλλομανία. Τα παραπάνω βέβαια είναι 

προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να λάβουν χώρα ή και να διατηρηθούν ακόμα και 

κατά τη διάρκεια των συμπτωματικών φάσεων της Διπολικής, ή ακόμα και κατά τις προ- 

συνδρομικές φάσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων, τα εν λόγω προβλήματα μπορεί να 

μην είναι τόσο σοβαρά και επομένως να μην απαιτείται άμεση κλινική παρακολούθηση 

(Kessler, Berglund et al. 2003). 
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Αν και η Διπολική Διαταραχή δεν οδηγεί άμεσα στο θάνατο, τα ποσοστά θνησιμότητας 

είναι ανησυχητικά υψηλά. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ένα αυξανόμενο κίνδυνο 

θνησιμότητας κατά 2.3 φορές μεγαλύτερο, συγκριτικά με το αντίστοιχο στον γενικό 

πληθυσμό. Επίσης, έρευνες που συνδύασαν μονοπολικούς και διπολικούς ασθενείς βρήκαν 

ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι έξι φορές μεγαλύτερος, σε σύγκριση με τον κανονικό 

πληθυσμό, καθώς και ότι ο θάνατος από μανιακή εξάντληση έχει επίσης αναφερθεί 

(Goodwin and Jamison, 2007). 

Η μεγαλύτερη έρευνα, με διπολικούς και μονοπολικούς ασθενείς, θέλησε να εξετάσει τα 

ποσοστά θνησιμότητας (Angst, F., Stassen, H. H., Clayton, P. J. &  Angst, J. 

2002). Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου από καρδιαγγειακή 

νόσο, αυτοκτονία και ατυχήματα στους διπολικούς ασθενείς, παρά στους μονοπολικούς. 

Παρόλ΄αυτά, το δείγμα που είχε δεχτεί θεραπεία παρουσίαζε μικρότερα ποσοστά 

επικινδυνότητας για θάνατο λόγω αυτοκτονίας και καρδιαγγειακής νόσου, συγκριτικά με την 

ερευνητική ομάδα που δεν δέχτηκε θεραπεία. 

Οι Goodwin και Jamison (2007) υποστηρίζουν, μέσα από άλλες έρευνες, ότι με την 

κατάλληλη θεραπεία με λίθιο, τα ποσοστά θνησιμότητας στους διπολικούς ασθενείς (κυρίως 

λόγω των αυτοκτονιών) φτάνουν να είναι ισόβαθμα με αυτά του γενικού πληθυσμού. 

2.3.2 Αιτιολογία της Διπολικής Διαταραχής 

Αν και η αιτιολογία για την πλειοψηφία των ψυχικών διαταραχών παραμένει άγνωστη, η 

Διπολική Διαταραχή, από αρκετά νωρίς, θεωρείται να έχει γενετική βάση και αιτιολογία. 

Η μεγαλύτερη έρευνα με διδύμους έγινε από τους Mc Guffin και συνεργάτες (2003) και 

εξήγαγε δεδομένα από 67 διπολικούς προγόνους (30 μονοζυγωτικούς και 37 διζυγωτικούς 

διδύμους). Οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι, που μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό, φάνηκε να 

έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά Διπολικής Διαταραχής από τους διζυγωματικούς 

διδύμους, που έχουν διαφορετικό γενετικό κώδικα. 

Η κληρονομικότητα βέβαια από τους συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου υπάρχει 

σημαντική γενετική διαφοροποίηση, είναι σημαντικά χαμηλή και υπολογίζεται περίπου στο 5 

– 10% (Craddock and Jones, 1999) . 

Παρά τα μεγάλα ποσοστά γενετικής συσχέτισης μεταξύ μανίας και κατάθλιψης, η μανία 

φαίνεται να είναι περισσότερο κληρονομική από την κατάθλιψη, με ένα αντίστοιχο ποσοστό 

κληρονομικότητας ισότιμο με τη Διπολική Διαταραχή (85%) στους μονοζυγωτικούς 

διδύμους. Το κυνήγι προς εύρεση του ενός και μοναδικού γονιδίου για τη Διπολική έχει 

πλέον εγκαταλειφθεί, καθώς οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι αυτό που 

κληρονομείται είναι πολλά γονίδια μικρής εμβέλειας – επίδρασης που αλληλεπιδρούν, όμως, 

το ένα με το άλλο (Farmer et al., 2007). 

Δομικές ανωμαλίες του εγκεφάλου στους διπολικούς ασθενείς έχουν επίσης αναφερθεί 
ως πιθανά αίτια εμφάνισης της διαταραχής. 

2.3.3 Η φυσική πορεία και η θεραπεία της Διπολικής διαταραχής 

Έχοντας την κατανόηση και τη γνώση της φυσικής πορείας της διαταραχής, γίνεται 

αντιληπτό πόσο αποτελεσματικές είναι οι διάφορες θεραπείες και οι μελέτες που εξετάζουν 

τα αποτελέσματα των συνδρόμων (Angst and Sellaro, 2000). 

Η διάρκεια των μανιακών επεισοδίων αναφέρθηκε να είναι περίπου στους 4 – 6 μήνες 

(Mendel, 1881, Wertham, 1929) ή ακόμα περισσότερο, στους 6 – 8 μήνες (Kraepelin, 1913). 

Γνωρίζοντας ότι οι μέσες τιμές μπορεί να διαστρεβλωθούν από τους ασθενείς οι οποίοι έχουν 

γρήγορες εναλλαγές της διάθεσης ή χρόνια νόσηση, μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως 

αντιπροσωπευτικές, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τον τυπικό αριθμό των επεισοδίων 

(Angst and Sellaro, 2000). 
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2.3.4 Θεραπεία Διπολικής Διαταραχής 

Η θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής είναι πρωτίστως φαρμακευτική, και παραμένει η 

πρώτη μορφή θεραπείας κυρίως για τις οξείες φάσεις της ασθένειας, την κατάθλιψη και τα 

μανιακά επεισόδια. Παρόλ’ αυτά, για την πλειοψηφία των ασθενών, η χρόνια 

φαρμακοθεραπεία λειτουργεί ως προφύλαξη ακόμα και αν τα μακροχρόνια αποτελέσματα 

υποστηρίζουν μεγάλα ποσοστά υποτροπής υπό φαρμακευτική αγωγή. 

Αυτή η αδυναμία των διαφόρων ειδών φαρμακοθεραπείας να διατηρήσουν τους 

ανθρώπους σε μια καλή κατάσταση μακροχρόνια, καθώς και τα υψηλά ποσοστά μη 

φαρμακευτικής συμμόρφωσης σε αυτόν τον πληθυσμό, έχουν οδηγήσει στην εγκαθίδρυση 

ψυχολογικών θεραπειών, οι οποίες δουλεύουν μαζί με τις θεραπείες φαρμάκων. 

Το λίθιο αποτελεί το πιο φημισμένο φάρμακο για τη θεραπεία των οξέων επεισοδίων 

μανίας και λειτουργεί προληπτικά για την εμφάνιση περαιτέρω επεισοδίων. 

Μέχρι τώρα υπάρχουν σχεδόν τέσσερις ψυχοκοινωνικές θεραπείες για τη Διπολική 

Διαταραχή. Αυτές λοιπόν περιλαμβάνουν τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία, τη 

Διαπροσωπική - Κοινωνικού Ρυθμού, την Οικογενειακή, και την Ομαδική 

Ψυχοεκπαιδευτική. Παρά τις διαφορές στους θεραπευτικούς στόχους που έχει η κάθε 

θεραπεία, όλες δίνουν έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση του ασθενή, στην τακτική 

παρακολούθηση της διάθεσης, καθώς και στην συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή. 

 

3ο Κεφάλαιο Θεραπευτική γραφή και Διπολική Διαταραχή 

3.1 Δημιουργικότητα και Διπολική Διαταραχή 

 

Με τον όρο δημιουργικότητα αναφερόμαστε στην ικανότητα του ατόμου να παράγει ένα 

πρωτότυπο έργο, να ικανοποιεί μία συγκεκριμένη ανάγκη του υπό το πρίσμα της εξέλιξης 

και της επιβίωσης αποτελώντας μία αρκετά πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική λειτουργία 

σχετιζόμενη άρρηκτα με τον ψυχισμό του ανθρώπου και τις εσωτερικές διεργασίες αυτού 

(Lubart, 1994 Boden, 2004). Η δημιουργικότητα συνιστά στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και 

διέπει κάθε άνθρωπο (Cropley, 2011). 

Σύμφωνα με τον G. P. Guilford που ήταν μάλιστα και ένας από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη της δημιουργικότητας, υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα 

διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, στις ικανότητες της σκέψης και στις ικανότητες της 

μνήμης. Οι ικανότητες σκέψης εμπεριέχουν με τη σειρά τους τις γνωστικές, τις παραγωγικές 

και τις αξιολογικές ικανότητες (Massialas & Zevin,1975). 

Πιο αναλυτικά, οι γνωστικές ικανότητες σχετίζονται άμεσα με τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα εκείνα που είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε. Οι παραγωγικές αφορούν την 

επεξεργασία και τη χρήση των πληροφοριών ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή καινούργιων. 

Οι ικανότητες αυτές χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες στη συγκλίνουσα σκέψη, η οποία 

προϋποθέτει έναν αριθμό αναλυτικών εργασιών ώστε να έχει αποτέλεσμα μια λογική λύση 

και να οδηγεί στην επιβεβαίωση της γνώσης αλλά και στην αποκλίνουσα σκέψη, η οποία 

καταλήγει σε πλουραλισμό απαντήσεων σχετικά με ένα πρόβλημα. Τέλος, οι αξιολογικές 

ικανότητες αφορούν την ικανότητα κρίσεως για την καταλληλότητα και την εγκυρότητα των 

πληροφοριών που έχουν εξαχθεί από μία σειρά συμπερασμάτων (Massialas & Zevin,1975). 

Η συγκλίνουσα σκέψη λοιπόν συνιστά μια από τις παραγωγικότερες σκέψεις που ο 

ψυχολόγος Paul Guilford (1967) όρισε μαζί με την αποκλίνουσα σκέψη στην ψυχομετρική 

μελέτη της νοημοσύνης του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκλίνουσα σκέψη είναι 

εκείνη που συμβαίνει στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και διέπεται από τις 

λειτουργίες που άπτονται της γλώσσας, της λογικής και της αφηρημένης σκέψης. Η 

συγκλίνουσα σκέψη ορίστηκε μεταγενέστερα από τον επίσης ψυχολόγο της 

δημιουργικότητας Edward de Bono (1933) ως μία κάθετη σκέψη ή αλλιώς λογική σκέψη. 
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Αυτός ο τύπος σκέψης θεωρείται συντηρητικός και επιστρέφει στις προγενέστερες γνώσεις 
και εμπειρίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Πιο αναλυτικά, η συγκλίνουσα – κριτική σκέψη στηρίζεται στην κριτική ανάλυση, στην 

αξιολόγηση αντιπροσωπεύοντας τη λογική του ατόμου. Από την άλλη πλευρά, η 

αποκλίνουσα – δημιουργική σκέψη βασίζεται στην φαντασία, στην ευρηματικότητα, στην 

εφευρετικότητα και στην δημιουργικότητα του ατόμου. Δίχως την ικανότητα αυτή δεν 

δύναται να σημειωθεί αλλαγή και πρόοδος στις εκφάνσεις της ζωής του ατόμου (Massialas & 

Zevin,1975). 

Η Διπολική Διαταραχή, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, είναι μία οντότητα νοσολογική 

η οποία με τη σειρά της περιλαμβάνει χρονικές περιόδους εναλλαγής συναισθήματος μεταξύ 

της υπερθυμίας και της υποθυμίας. Επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη σκέψη του ατόμου, τη 

συμπεριφορά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις του καθώς και τη λειτουργικότητά του 

έχοντας διαταραχές τόσο στον ύπνο όσο και στη διατροφή (Παυλίδου, 2020). 

Καθοριστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση της Διπολικής Διαταραχής διαδραματίζει η 

τέχνη και κάθε μορφής καλλιτεχνική δημιουργικότητα (Βασιλειάδου, 2009). Η θεραπευτική 

διάσταση της τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη, όπως έκδηλη επίσης είναι και η σχέση μεταξύ 

δημιουργικότητας και Διπολικής Διαταραχής (Kaufman & Elliot,   2014). Δεν είναι τυχαίο 

που σπουδαίοι καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας είχαν διαγνωσθεί με Διπολική Διαταραχή 

μεταξύ των οποίων ο ζωγράφος Vincent Van Gogh, η συγγραφέας Virginia Woolf, η 

ηθοποιός Catherine Zeta-Jones αλλά και ο μουσικός Kurt Cobain έχοντας ανεπτυγμένη την 

δημιουργικότητά τους. Μη ξεχνάμε ότι στόχος της εκάστοτε καλλιτεχνικής 

δημιουργικότητας είναι να βοηθά τα άτομα αυτά να εκφράσουν τις όποιες συναισθηματικές 

εμπειρίες έχουν, να έρθουν αντιμέτωποι με τις ψυχικές και σωματικές διαταραχές τους ώστε 

να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους. 

Για να καταστεί πιο σαφές, το 2015 διεξήχθη μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο της 

Γλασκόβης στη Σκωτία στην οποία μελέτησαν και μέτρησαν το IQ μιας μεγάλης ομάδας 

ανθρώπων (2000 στο σύνολο) ηλικίας 8 ετών, οι οποίοι στη συνέχεια εξετάστηκαν για μανιακά 

χαρακτηριστικά στην ηλικία των 22 και 23 ετών. Ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα που είχαν ήταν και το γεγονός ότι οι σοβαρές διαταραχές της διάθεσης , όπως η 

Διπολική Διαταραχή, είναι το «τίμημα» το οποίο πληρώνουν οι άνθρωποι ώστε να 

αποκτήσουν πιο προσαρμοστικά γνωρίσματα, όπως είναι η νοημοσύνη, η λεκτική ικανότητα 

αλλά κυρίως η δημιουργικότητα. Επιπροσθέτως, διαπίστωσαν πως τα δημιουργικά άτομα 

έχουν έως 25% πιο πολλές πιθανότητες από τους μη δημιουργικούς ανθρώπους να φέρουν 

γονίδια που να έχουν άμεση σχέση με τη Διπολική Διαταραχή και τη σχιζοφρένεια. 

Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα πως οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι πιο πιθανό να 

πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, όπως η Διπολική Διαταραχή ή η σχιζοφρένεια 

(NatureNeuroscience). 

Το ίδιο έτος όμως πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έρευνα. Ερευνητές, με επικεφαλής τον 

Kari Stefansson της Ισλανδικής εταιρείας γενετικής de CODE, έκαναν σχετική δημοσίευση 

στο περιοδικό νευροεπιστήμης «Nature Neuroscience». Να σημειωθεί ότι η μελέτη 

βασίστηκε σε στοιχεία από τη βάση δεδομένων της de CODE που είναι μία βιβλιοθήκη 

γενετικού υλικού η οποία προέκυψε από συλλογή δειγμάτων από τον πληθυσμό της 

Ισλανδίας (Nature Neuroscience). 

Ειδικότερα, συσχέτισαν γενετικά και ιατρικά δεδομένα από 86.000 Ισλανδούς 

διαπιστώνοντας πως όσοι ασχολούνται με τις τέχνες και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα 

είχαν κατά μέσο όρο 17% πιο μεγάλη πιθανότητα να διαθέτουν στο γονιδίωμά τους γονίδια 

τα οποία να αυξάνουν τον κίνδυνο για σχιζοφρένεια και Διπολική Διαταραχή. Η έρευνα 

ξεκίνησε και βασίστηκε πάνω στα γονίδια ατόμων που έχουν Διπολική Διαταραχή ή έστω 

σχιζοφρένεια. Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι υγιείς Ισλανδοί καλλιτέχνες μπορούν πιο συχνά 

να φέρουν το γονίδιο αυτό (Nature Neuroscience). 

https://www.nature.com/neuro/
https://www.nature.com/neuro/
https://www.nature.com/neuro/
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Σε μία δεύτερη φάση και στηριζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα, οι ερευνητές 

πραγματοποίησαν κάτι ανάλογο σε μικρότερο αριθμητικά σύνολο ατόμων στην Ολλανδία 

και στη Σουηδία. Και εδώ όμως διαπίστωσαν την άμεση συσχέτιση Διπολικής Διαταραχής 

και δημιουργικότητας και μάλιστα σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό. Άτομα λιγότερο 

δημιουργικά, όπως πωλητές, χειρώνακτες, εργάτες, αγρότες, οικοδόμοι, κτηνοτρόφοι, έχουν 

μικρότερο ποσοστό να έχουν γονίδια αυξημένου κινδύνου για ψυχική πάθηση συγκριτικά με 

όσους είναι καλλιτέχνες. 

Βέβαια για τους μελετητές όλων αυτών των ερευνών τα αποτελέσματα δεν αποτελούν 

έκπληξη, όπως άλλωστε και οι ίδιοι κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει. Σύμφωνα με τον 

επικεφαλής Kari Stefansson, για να είναι κανείς δημιουργικός πρέπει να σκέφτεται και να 

λειτουργεί διαφορετικά από το μέσο άνθρωπο και κάτι τέτοιο έρχεται να επιβεβαιωθεί και 

από τα αποτελέσματα των ερευνητών. 

Είναι πασίδηλο ότι για τα άτομα με συναισθηματικές διαταραχές, όπως είναι και η 

Διπολική Διαταραχή, η τέχνη επιδρά θετικά στο άτομο δεδομένου ότι αποτελεί ένα εξαίρετο 

τρόπο έκφρασης και κατ’ επέκταση εκτόνωσης των συγκρουσιακών καταστάσεων που 

βιώνουν τα διπολικά άτομα, που ταλανίζονται από διαρκές άγχος και ένταση (Kaufman & 

Elliot, 2014). Έτσι, μέσω της δημιουργικότητας δύνανται να βρουν διέξοδο, όχι μόνο οι 

σκέψεις τους, η δημιουργική φαντασία τους και οι προβληματισμοί τους, αλλά κι εκείνα τα 

συναισθήματα που τους προκαλούν ψυχολογική ανισορροπία και δυσχεραίνουν την ομαλή 

αντιμετώπιση των απαιτήσεων της καθημερινότητάς τους (Craft, 2011). Έχει αποδειχθεί 

άλλωστε ότι ένα σύνολο διαφορετικών τύπων εκφραστικότητας και δημιουργικότητας έχουν 

θετικό αντίκτυπο στη ψυχοπαθολογία των διπολικών ατόμων (Βασιλειάδου, 2009). 

3.1.1 Θεραπευτική γραφή και Διπολική Διαταραχή 

 
Η Εκφραστική και η Θεραπευτική Γραφή είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με το 

γνωστικό αντικείμενο της Δημιουργικής, με τη μία να αντλεί στοιχεία από την άλλη και να 

αλληλοσυμπληρώνονται, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους, στην προκειμένη 

περίπτωση στους διπολικούς, πολύτιμα εργαλεία γραφής (Αντωνοπούλου, 2013). 

Η χρήση της θεραπευτικής γραφής, ή εκφραστική γραφή όπως συνηθίζεται αλλιώς, στο 

πλαίσιο μίας σειράς θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι όλο και πιο συχνή τα τελευταία 

χρόνια. Απώτερος στόχος αυτής είναι να διερευνηθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα των 

ατόμων που διακατέχονται από συναισθηματικές διαταραχές, όπως η Διπολική Διαταραχή, 

να επιτύχουν την προσωπική αλλαγή αλλά και να μετριάσουν, αν όχι να αντιμετωπίσουν, τις 

σωματικές και ψυχικές διαταραχές (Αντωνοπούλου, 2013). 

Η θεραπευτική γραφή και οι δημιουργικές δραστηριότητες δύνανται να μειώσουν την 

ψυχοπαθολογία και να αυξήσουν την ευεξία προκαλώντας χαρά και ευφορία στα άτομα 

(Forgeardetal, 2014). Το άτομο που πάσχει από Διπολική Διαταραχή ή οποιαδήποτε άλλη 

ψυχική διαταραχή επιτυγχάνει να διασπαστεί η προσοχή του από οτιδήποτε αρνητικό μέσω 

της ενασχόλησής του με τη θεραπευτική γραφή ανακουφίζοντάς το από τα συμπτώματα της 

κατάθλιψης (Nolen-Hoeksema, 1991). 

Η επαφή με τη γραφή αυτή, ιδίως σε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να 

συμβάλλει στην προαγωγή θετικών συναισθημάτων, τα οποία με τη σειρά τους ενισχύουν τη 

ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου κατά την έκθεσή του σε στρεσογόνες καταστάσεις 

(Leckey, 2011). Τα άτομα που εκτελούν εργασίες της θεραπευτικής γραφής φαίνεται πως 

μειώνουν αισθητά την κατάθλιψη και βελτιώνουν την ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται 

τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που δέχονται καθώς επίσης και την αντίληψη που έχουν 

για τον εαυτό τους. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να αναφέρει κανείς πως η γραφή αυτή 

συνιστά ένα θεραπευτικό και συνάμα μετασχηματιστικό εργαλείο για το άτομο (Martinetal, 

2015). 
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Η δημιουργικότητα αναδεικνύει την εκφραστική γραφή και τη θεραπευτική χρήση αυτής 

σε ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών τους είναι υπό έλεγχο 

(Shally – Jensen, 2013). Η εξέλιξη μάλιστα των ψυχικών ασθενειών βαριάς μορφής αλλά και 

των ατόμων που έχουν μεγάλο ποσοστό προδιάθεσης για εμφάνιση Διπολικής ή και 

σχιζοφρενικής διαταραχής μπορεί και να ανατραπεί μέσω της εν λόγω γραφής και τα άτομα 

αυτά να γίνουν πολύ πιο δημιουργικά, εκφραστικά και λειτουργικά (Shally – Jensen, 2013). 

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί εδώ πως η θεραπευτική γραφή αυξάνει κατά πολύ τη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των ατόμων που ήδη υποφέρουν από κάποια 

ψυχική διαταραχή όπως και η Διπολική. Οι σκέψεις και οι ιδέες των διπολικών ατόμων 

χαρακτηρίζονται μάλιστα ως καινοτόμες και ρηξικέλευθες. Δεν είναι τυχαία άλλωστε και η 

σύνδεση μεταξύ Διπολικής Διαταραχής και δημιουργικότητας, όπως αναλύθηκε και 

παραπάνω. Εν κατακλείδι, η σχιζοφρένεια και η Διπολική Διαταραχή προδιαθέτουν το άτομο 

να ικανοποιήσει την ανάγκη του για ελευθερία στην έκφραση δίχως όρια και κανόνες 

(Αντωνοπούλου, 2013). 

Η θεραπευτική γραφή δύναται να κατευθύνει τα διπολικά άτομα προς τις αισιόδοξες 

σκέψεις αφού τα ωθεί να ανασυγκροτήσουν την προβληματική τους κατάσταση και να 

ανακαλύψουν μόνοι τους ένα νέο, διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους (Parker 

- Pope, 2015). Ειδικότερα, το άτομο είναι σε θέση να ανασύρει στην επιφάνεια και 

δημιουργικά επεξεργάζοντας το ασυνείδητο υλικό, να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

που το φυλακίζουν στην καθημερινότητα και να εφεύρει νέα που δεν έχει ακόμα φανταστεί 

ότι υπάρχουν, μέσα από τη διεύρυνση των ορίων της μέχρι τώρα πραγματικότητάς του 

(Αντωνοπούλου, 2013). 

Επιπροσθέτως, τα διπολικά άτομα εμπλέκονται στη δημιουργική θεραπευτική γραφή 

πολύ πιο ενεργά συγκριτικά με άλλες παραδοσιακές θεραπείες. Η χρήση της θεραπευτικής 

γραφής προάγει ανάμεσα στα άλλα που έχουν προαναφερθεί τη συμμετοχή του ατόμου σε 

ένα πιο προστατευτικό συγκείμενο. Η γραφή αυτή παρέχει στο διπολικό άτομο την 

επιθυμητή πρόσβαση στα απρόσιτα μονοπάτια της ψυχής του και το βοηθά στο να δώσει 

νόημα στο τί συμβαίνει στη ζωή του. Μη λησμονούμε άλλωστε ότι τα άτομα που πάσχουν 

από σχιζοφρένεια ή Διπολική Διαταραχή είναι αρκετές οι φορές που δεν μπορούν ούτε να 

ελέγξουν τον εαυτό τους ούτε όμως και τις σκέψεις του (Αντωνοπούλου, 2013). 

Η θεραπευτική γραφή έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει και στην έκφραση 

συναισθημάτων για τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα. Για όσους μάλιστα έχουν οριακή 

διαταραχή προσωπικότητας, η γραφή μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να 

διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματα και να καθίστανται ικανοί στο να ελέγχουν την 

συμπεριφορά τους. (Παυλίδου, 2020). 

Στη Μεγάλη Βρετανία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η θεραπευτική γραφή 

εφαρμόζεται σε Νοσοκομειακό επίπεδο. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό καθοδηγεί τους 

ανθρώπους με προβλήματα υγείας ώστε να καταγράψουν τα αισθήματα και τις σκέψεις που 

έχουν (Bolton, 1999). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το συγκείμενο, η θεραπευτική γραφή 

βοηθά τους ασθενείς, ιδίως με Διπολική Διαταραχή, να έχουν την αίσθηση του ελέγχου του 

εαυτού τους που πολλές φορές χάνουν λόγω της «απρόσμενης» συναισθηματικής τους 

κατάστασης. Η συνεργασία και το μοίρασμα των επώδυνων συμπτωμάτων τους, τους βοηθά 

να έχουν καλύτερη πρόγνωση για την ασθένειά τους. 

Τέλος, η γραφή που μοιράζεται με άλλους συνανθρώπους μπορεί να δώσει μια αίσθηση 

κοινωνικής υποστήριξης. Τα διπολικά άτομα να αναφερθεί εδώ ότι συχνά απομονώνονται 

και είναι αρκετά εσωστρεφή άτομα με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα κοινωνικά. Καλό 

είναι να μοιράζεται η γραφή ώστε να πάρει τη θετική ανατροφοδότηση ο άνθρωπος ή να έχει 

άλλους να τον ενημερώσουν ότι έχουν περάσει και αυτοί παρόμοιες περιστάσεις (Παυλίδου, 

2020). 
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3.1.2 Θεραπεία μέσω ποίησης (Μαzza…) και Διπολική Διαταραχή 

 

Η ποίηση σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ήταν και είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την ιατρική και την θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί λογοτέχνες 

κατέφυγαν στην ποίηση. Η ποίηση αποτελεί θα έλεγε κανείς ένα καταφύγιο για τις 

ευαίσθητες ψυχές, ειδικά δε αυτές με ψυχικές διαταραχές. Για πολλούς μάλιστα η κατάθλιψη 

που είχαν ήταν και ο λόγος, το κίνητρο για να εμπνευστούν και να γράψουν και αυτό γιατί τα 

αλληγορικά και συμβολικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο ποίημα μπορούν και κρύβουν 

τόσο εύκολα δυσκολίες, φόβους, ενδόμυχες σκέψεις (Chavis, 2011). Οι Hynes και Hynes - 

Berry (1986) περιέγραψαν μάλιστα τη θεραπεία μέσω της ποίησης ως μια προσπάθεια «να 

βρει κανείς τον εαυτό του μέσα από τις λέξεις σε… μια πνευματική προσωπική διαδικασία». 

Η Debbie Mc Culliss (2011) αναφέρει χαρακτηριστικά πως η θεραπεία μέσω της 

ποίησης συμπεριλαμβάνει και τη Δημιουργική Γραφή ως μια δημιουργική θεραπευτική 

διαδικασία. Η συγγραφή ποιημάτων αποκαλύπτει τις πρωτογενείς διαδικασίες καθώς και το 

ασυνείδητο υλικό. Οι ιδιότητες της γραφής από την άλλη επιτρέπουν τη σύνθεση εμπειριών 

εμβαθύνοντας στην κατανόηση του σχετικού υλικού (Mc Culliss 2011, όπ. αναφ. στο 

Malynκ. συν., 2019). 

Είναι έκδηλο και λογικό λοιπόν ότι η ποίηση τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται 

αρκετά συχνά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικούς 

κύκλους εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε άτομα που χρίζουν ειδικής μεταχείρισης καθώς 

επίσης και σε συνεδριάσεις ψυχοθεραπείας αναδεικνύοντας τη θεραπευτική χρήση αλλά 

κυρίως τη δύναμη αυτής (Chavis, 2011). Η ποίηση κάθε μορφής προσφέρει τον τρόπο και τα 

μέσα ώστε να αποσαφηνίσει ο καθένας μας ό, τι τον βασανίζει και να το εκφράσει. Εδώ και 

30 χρόνια περίπου η ποίηση έχει αναγνωριστεί ως θεραπευτική μέθοδος και για αυτό το λόγο 

ακριβώς εφαρμόζεται σε ένα ευρώ φάσμα ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και τα διπολικά, 

σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους περιβάλλοντα (Chavis, 2011). 

Μέσω της Δημιουργικής Γραφής το διπολικό άτομο έχει την δυνατότητα να προβάλλει 

τις δύσκολες και επίπονες καταστάσεις που έχει βιώσει ή και βιώνει μέσω της λογοτεχνίας 

και συγκεκριμένα μέσω ενός ποιήματος. Μετά την εξωτερίκευση των συναισθημάτων του 

και των σκέψεών του μέσω της ποίησης, προκύπτει και δημιουργείται μία νέα σχέση με τον 

εαυτό του αφού οι σκέψεις έχουν μετατραπεί σε κάτι νέο με τη βοήθεια της γραφής. Μπορεί 

έτσι να αναπτύξει και να ενισχύσει την ψυχική του ανθεκτικότητα, να βελτιώσει τη γνωστική 

του λειτουργία, να προφυλάσσεται και να αξιολογεί κινδύνους (Alfrey, 2020). 

O Nikolas Mazza (2013) έχει ιδρύσει το επιστημονικό περιοδικό Journal of Poetry 

Therapy και έχει δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μοντέλο, το λεγόμενο «θεραπεία μέσω 

ποίησης». Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε ένα τριμερές κυρίαρχο μοντέλο για την ποίηση ως 

μορφή θεραπείας το οποίο χρησιμοποιείται στις έρευνες που έχουν λάβει χρόνια τα τελευταία 

χρόνια. Το μοντέλο αυτό συναντάται ως "RES" που είναι ακρωνύμιο των λέξεων Receptive 

(= δεκτικός), Expressive (= εκφραστικός) και Symbolic (= συμβολικός) αναφερόμενες στις 

πτυχές της ποίησης όταν χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους. Το πολυδιάστατο αυτό 

μοντέλο θεραπείας μέσω ποίησης μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί σε διάφορα πλαίσια και σε 

ποικίλες ομάδες πληθυσμού (Alfrey, 2020). 

Το προαναφερθέν μοντέλο χρησιμοποιείται κυρίως ως αφορμή σε ομαδικές συζητήσεις 

ή και   συνεδρίες, όπου ο   πάσχων παρουσιάζει το ποίημά του στην ομάδα (R). Εν συνεχεία, 

η ομάδα συζητά και εκφράζει τις απόψεις της για το ποίημά του (Ε) και στο τέλος 

αναλύονται τα συμβολικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε αυτό (S) (Alfrey, 2020). 

Βασιζόμενος στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, ο Mazza (2013) ανέπτυξε την ποιητική 

θεραπεία των 3 συνιστωσών μοντέλο πρακτικής. 
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Αρχικά, η πρώτη συνιστώσα, είναι η προσληπτική / προδιαγραφική και περιλαμβάνει 

την εισαγωγή της ήδη υπάρχουσας ποίησης (ή άλλων μορφών λογοτεχνίας) σε θεραπευτικό 

πλαίσιο. Ο σκοπός τόσο της συνιστώσας αυτής όσο και της ποιητικής θεραπείας στο σύνολο 

θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επιβεβαίωση ενός συναισθήματος, την προώθηση της 

αυτοαποκάλυψης και την προώθηση της ομαδικής συζήτησης. Η επιλογή μάλιστα των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμβάλλουν σε αυτό και καθορίζουν το αποτέλεσμα 

(Mazza, 2013). 

Η δεύτερη συνιστώσα είναι η εκφραστική / δημιουργική και προωθεί την έκφραση του 

ασθενή μέσα από διάφορες μεθόδους γραφής με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ποίηση, 

τις επιστολές, τα ημερολόγια και τις ιστορίες. Ατομικές ή και ομαδικές συζητήσεις μπορεί να 

λειτουργήσουν ως βαλβίδα ασφαλείας ώστε να εκφράσουν συναισθήματα και να παρέχουν 

μια αίσθηση ελέγχου. Με άλλα λόγια, οι θεραπευτές εδώ, μέσω της ποίησης χρησιμοποιούν 

την ίδια την ποίηση, τους στίχους τραγουδιών, τα δοκίμια, τις ιστορίες, τους μύθους και τα 

παραμύθια, ακόμα και το δράμα και τον κινηματογράφο, ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν και να 

σχετίζονται καλύτερα με τους άλλους, να μπορούν να επιλύουν προβλήματα, αλλά και για να 

έρθουν σε επαφή με τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης. Κατά τη θεραπευτική συνεδρία 

αναλύεται η ποιητική παραγωγή μέσα από την οπτική του θεραπευμένου, ενώ διερευνώνται 

μηνύματα, λύσεις, κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να εργασθεί ο θεραπευμένος (Mazza, 

2013). 

Η τρίτη και τελευταία είναι η συμβολική / τελετουργική (S) που χρησιμοποιεί 

μεταφορές, τελετουργίες, σύμβολα, αφηγήσεις αλλά και παραστάσεις, όπως χορό, ως μέσο 

για την αντιμετώπιση των μεταβάσεων της ζωής (Mazza, 2013). 

Τέλος, ο Mazza, το 2016, στην αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του Poetry therapy: 

Theory and Practice διευρύνει ακόμη πιο πολύ τον ορισμό της θεραπευτικής χρήσης της 

ποίησης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η θεραπεία μέσω της ποίησης περιλαμβάνει τη 

χρήση της γλώσσας, των συμβόλων και των ιστοριών στις θεραπευτικές, εκπαιδευτικές, 

αναπτυξιακές και κοινοτικές δυνατότητές της». Η θεραπεία δηλαδή που πραγματοποιείται 

μέσω της ποίησης βρίσκει εφαρμογή και σε άλλες μορφές της λογοτεχνίας στο πλαίσιο τόσο 

της ψυχοθεραπείας όσο και της προσωπικής ανέλιξης. 

Μία πολύ γνωστή συγγραφέας με Διπολική Διαταραχή που χρησιμοποίησε τις τεχνικές 

της εκφραστικής και θεραπευτικής γραφής, δημιουργώντας λογοτεχνικά αριστουργήματα 

ήταν η Virginia Woolf υπηρετώντας αμιγώς τον αγγλικό μοντερνισμό. Πειραματίζεται με 

τους γλωσσικούς και με τους λογοτεχνικούς κανόνες και αφήνοντας την πένα της να τρέξει 

ελεύθερα στο χαρτί, δημιουργεί καινούργιες μορφές μυθιστορήματος με το συνειδητό και το 

υποσυνείδητό της να είναι σε αρμονία (Bolton, 1999). 

Η συγκεκριμένη συγγραφέας συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η 

θεραπευτική γραφή είναι το μέσο, ο δίαυλος επικοινωνίας με τον εσωτερικό της κόσμο, με 

τις ανησυχίες της, με τους φόβους της και όχι απλώς μία εναλλακτική πρόταση στην 

παραδοσιακή μορφή ψυχοθεραπείας (Bolton, 1999). Η Δημιουργική Γραφή λειτουργούσε για 

την ίδια ως φάρμακο, ως ηρεμιστικό θα τολμούσε να υποστηρίξει κάποιος αφού 

ταλαιπωρούνταν από έντονες και συνεχείς εναλλαγές στη διάθεσή της και κάτι τέτοιο συχνά 

αποτυπωνόταν και στα ίδια της τα έργα. 

3.1.3 Προτεινόμενες Δραστηριότητες και ασκήσεις της Θεραπευτικής γραφής 

 

Η θεραπευτική γραφή συνιστά ένα πολύτιμο όπλο που μπορεί να βοηθήσει το άτομο να 

φέρει στην επιφάνεια τις πιο βαθιές του ενδόμυχες σκέψεις και να μάθει καλύτερα τον εαυτό 

του. Μέσω της καταγραφής μάλιστα των σκέψεων μειώνονται τα επίπεδα του στρες και το 

κυριότερο, που άπτεται και της εν λόγω εργασίας, είναι ότι καταπολεμά τις ψυχιατρικές 
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διαταραχές και δε τη Διπολική Διαταραχή. Ο Gladding (2016) έχει αναγνωρίσει μερικές από 

τις πιο χρήσιμες ασκήσεις στη βάση της Θεραπευτικής Γραφής, ορισμένες από τις οποίες θα 

αναφερθούν ακροθιγώς παρακάτω. 

1η δραστηριότητα: 5 λεπτά εγρήγορσης: 

Ο θεραπευόμενος έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά χρονομετρημένα ώστε να αναπτύξει ένα 

ελεύθερο θέμα της αρεσκείας του. Επιτρέπονται εννοείται οι μουτζούρες. Δεν έχουν σημασία 

τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Απώτερος στόχος να μη σταματήσει να γράφει ό,τι κι 

αν γίνει για να μπορεί την επόμενη μέρα να προβληματιστεί και να αναστοχαστεί για τα όσα 

ο ίδιος έγραψε. Η εργασία αυτή πραγματοποιείται συνήθως μετά τη συνεδρία. Να σημειωθεί 

πως κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με περισσότερα λεπτά, πχ. 15 λεπτά. 

2η δραστηριότητα: Σύμπλεγμα λέξεων: 
Πρόκειται ουσιαστικά για μη οργανωμένες διακλαδώσεις λέξεων, γύρω από μία 

κεντρική έννοια, όπως το άγχος. Ο θεραπευτής θέτει κάποιες ερωτήσεις όπως : α) Ποιο 

πρόσωπο σας προκαλεί π.χ. άγχος, εάν η κεντρική έννοια είναι το άγχος. Πείτε μου τα 3 

καλύτερα    ή    και    χειρότερα    συναισθήματα    που    νιώθετε     για     αυτό     το 

πρόσωπο, γ) Γιατί επιλέξατε αυτό το πρόσωπο; Ποιος ο λόγος; δ) Τι ξεχωριστό στοιχείο έχει; 

3η δραστηριότητα: Σκίτσο χαρακτήρων: 
Η σκιαγράφηση συνιστά πολύτιμο εργαλείο για τον ειδικό αφού μπορεί να εξάγει 

αρκετά συμπεράσματα για τον θεραπευόμενο. Η εργασία αυτή συμβάλλει αρκετά στο να 

χαλαρώσει το άτομο, το οποίο καλείται να σκιαγραφήσει ένα άτομο που τον ενδιαφέρει ή του 

έχει προκαλέσει εντύπωση. Στο τέλος, ο ειδικός κατευθύνει το άτομο να συγκρίνει τον ίδιο 

του τον εαυτό με το σκιαγραφημένο πρόσωπο 

4η δραστηριότητα: Επανασυγγραφή της ιστορίας 
Ο θεραπευόμενος καλείται να εξιστορήσει μία ιστορία την οποία όμως πρέπει να 

επεκτείνει ώστε να προκύψει και να δημιουργηθεί μία καινούργια. Στόχος εδώ είναι η άρση 

της προγενέστερης φόρμας στερεοτυπικών συμπεριφορών του. Να σημειωθεί πως αυτό 

μπορεί να γίνει και με άλλο τέλος, δηλαδή να αλλάξει ριζικά. Ξαναλέει μια ιστορία, 

κάνοντας 

σημαντικές αλλαγές. 

Στην      ουσία       θα       αλλάξει       αυτό       που       συμβαίνει       στην       ιστορία. 

- αλλάζω τους ήρωες, π.χ. ο καλός ήρωας να μετατραπεί σε άπληστο. 

- αλλάζω τον χώρο της ιστορίας, π.χ. ο ήρωας να βρίσκεται σε μια μεγαλούπολη με 

πολυκατοικίες αντί σε ένα δάσος. 

- αλλάζω την αρχή ή το τέλος της ιστορίας. 

- αλλάζω το ύφος της ιστορίας, π.χ. να έχει περισσότερο σασπένς. 

- αλλάζω τη σειρά των γεγονότων. 

5η δραστηριότητα: Αυτοβιογραφία 
Στην παρούσα δραστηριότητα στόχος είναι ο θεραπευόμενος, π.χ. το διπολικό άτομο, να 

καταγράψει τα σημαντικά γεγονότα στη μέχρι τώρα ζωή του που τον έχουν στιγματίσει. 

Μπορεί να είναι ακόμα και άλλα άτομα που συμπαθεί ή αντιπαθεί, καταστάσεις που τον 

χαλαρώνουν ή του δημιουργούν άγχος και στρες. 

6η δραστηριότητα: Γράφοντας τα λάθη για να τα κάνουμε σωστά 

Ο θεραπευόμενος καταγράφει τα αρνητικά βιώματα της ζωής του που είχαν αρνητικό 

αντίκτυπο, περιγράφει τα λάθη και εν συνέχεια γράφει την κατάσταση με τον ορθό τρόπο, 

δίχως να αλλάξει τα γεγονότα ή να παραποιήσει την αλήθεια. Στόχος εδώ να μάθει μέσα από 

τα γεγονότα και τελικά σε τι ωφελήθηκε από όλο αυτό. 

7η δραστηριότητα: Ποίημα-κατακλείδα: 

Οι συμμετέχοντες μιας ομάδας γράφουν στίχους για τα όσα έμαθαν ως μέλη της ομάδας 

αυτής και στο τέλος οι στίχοι ενώνονται σε ένα συνεργατικό ποίημα. 

8η δραστηριότητα: Μουσική και γράψιμο 
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Η μουσική δύναται να συνοδεύσει και να εμπνεύσει τις ασκήσεις Θεραπευτικής Γραφής 
γενικότερα. 

9η δραστηριότητα: Γραμμές και αισθήματα 
Ζητείται από τους θεραπευόμενους να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν γραμμές. Οι 

γραμμές αυτές αντιπροσωπεύουν τα συναισθήματά τους για ανθρώπους και καταστάσεις, 

παίζοντας με το σχήμα και το χρώμα των γραμμών. Μπορούν να τις συνοδεύσουν με 

επεξηγήσεις αναφορικά με το τι απεικονίζουν, πώς αισθάνονται, που τις ζωγράφισαν και 

προς ποιους απευθύνονται. 

10η δραστηριότητα: η «κραυγή» 
Ο θεραπευτής δείχνει στο θεραπευόμενο έναν πίνακα ζωγραφικής με έντονο και ηχηρό 

περιεχόμενο. Ένα περιεχόμενο δηλαδή που θα του προκαλέσει έντονα συναισθήματα. 

Καλείται ο θεραπευόμενος να μιλήσει για τα συναισθήματα που του προκαλεί ο πίνακας και 

ένα έχει νιώσει αυτά τα συναισθήματα και κάτω υπό άλλες συνθήκες. Εδώ μπορούμε να 

δείξουμε τον πίνακα «κραυγή» του Μούνκ. 

 

4o κεφάλαιο Δραστηριότητες θεραπευτικής γραφής 

4.1 Ημερολόγιο και θεραπεία 

 

Η πρώτη σκέψη που δημιουργείται στο άκουσμα της γραφής ημερολογίου, είναι η 

καταγραφή των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός ατόμου ή η γραφή κάποιων σκέψεων 

που προβληματίζουν και απασχολούν το άτομο. Εάν μελετηθεί βαθύτερα η έννοιά του έχει 

πολλαπλές διαστάσεις. Το καθημερινό ημερολόγιο δεν είναι άσκηση στη λογοτεχνία. είναι 

μια άσκηση στη ζωή. Είναι σημαντικό να νιώθουμε ελεύθεροι να γράφουμε στην καθημερινή 

γλώσσα, αφήνοντας τη ροή των λέξεων μας να φτάσει στο χαρτί χωρίς επεξεργασία και 

λογοκρισία (Progoff 1992). 

Το ημερολόγιο είναι μια μορφή λογοτεχνίας και προσωπικής έκφρασης με μεγάλη 

προσφορά στην πολιτισμική ιστορία και την καθημερινή ιστορία του ανθρώπου (Hellbeck, 

2004). 

Ο γράφων επιλέγει το πότε και το που θα γράψει. Το κείμενο συνήθως γράφεται και 

διαβάζεται από τον δημιουργό του και δεν κοινοποιείται. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, 

εκδίδεται από συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες ή από απλούς ανθρώπους. Το 

ημερολόγιο εκτός των άλλων, είναι αναμφισβήτητα μια μορφή Δημιουργικής Γραφής. 

Eμπίπτει στην καταγραφή αναμνήσεων, αυτοβιογραφίας, χρονικού, επιστολών και άλλων 

λογοτεχνικών ειδών. Συγκαταλέγεται στις «εναλλακτικές θεραπείες». Όταν αναφέρεται σε 

προσωπικά ντοκουμέντα του ατόμου γίνεται χρήση σε πρώτο πρόσωπο (Τσεργάς, 2020d). 

Στο πλαίσιο της θεραπείας ενισχύει και συμπληρώνει τη δουλειά του θεραπευτή. 

Συχνότερα, η τεχνική του ημερολογίου συμβαίνει εκτός του χώρου της ψυχοθεραπείας αλλά 

κατ’ οίκον ως συμπλήρωμα αυτής (Hymer, 1992). Eίναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 

θεραπευτή διότι εκφράζει τα βαθιά συναισθήματα του θεραπευόμενου, τον φανταστικό του 

κόσμο, τα όνειρα, τις σκέψεις του. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ταυτότητα του 

ατόμου και κατ’ επέκταση για τις πράξεις στην ζωή του. Όπως και η εκφραστική γραφή για 

τραυματικά γεγονότα έτσι και το ημερολόγιο συγκαταλέγεται στις πρακτικές 

απελευθέρωσης. Το άτομο διερευνά, γνωρίζει και αυτοπειθαρχεί τον εαυτό του. Έχει έναν 

σιωπηλό φίλο που συντροφεύει τις πιο μύχιες σκέψεις του, ανακαλεί αναμνήσεις και στοιχεία 

του παρελθόντος που στοχεύουν στην μελλοντική του κάθαρση. (Τσεργάς, 2020e). Η τέχνη 

του θεραπευτικού ημερολογίου εφαρμόζεται στη βελτίωση και θεραπεία ασθενών με 

σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές, όπως η Διπολική Διαταραχή, η κατάθλιψη, η 

αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, κ.α. Στους ασθενείς με ψυχωτικές 
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διαταραχές η τεχνική τους βοηθά να επικοινωνήσουν θέματα που τους βασανίζουν και 
δυσκολεύονται να πούνε προφορικά (Mijares & Conelly, 2014). 

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί το όνομα του Ira Progoff και της Rainer. O Progoff 

συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή και την διάδοση του θεραπευτικού ημερολογίου που 

ξεκίνησε να γίνεται ευρέως γνωστό (αν και οι καταβολές του προέρχονται αρκετά χρόνια 

πίσω) την δεκαετία του 1950 (Progoff, 1992). O Progoff ξεκίνησε την πρακτική του 

σύμφωνα με τη μη δομημένη μορφή ημερολογίου στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρούσε. Η μη 

δομημένη γραφή ημερολογίου σημαίνει πως δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση για το τι θα 

γράψει ο θεραπευόμενος και το θέμα είναι ελεύθερο. Γρήγορα κατάλαβε πως η θεωρία 

προχωρούσε σε άλλα επίπεδα και τα άτομα με τα οποία δούλευε έμεναν πίσω. Έτσι στην 

συνέχεια εφάρμοσε την τεχνική του δομημένου εντατικού ημερολογίου, όπου εστιάζει στην 

επαναφορά της μνήμης παλιών ή απωθημένων γεγονότων και στην ανάλυση αυτών για το 

πως έχουν επηρεάσει το υποκείμενο της θεραπείας από το παρελθόν του στο παρόν. 

Χρησιμοποίησε την τεχνική του με εφαρμογές στον θεραπευτικό τομέα, στην 

συμβουλευτική, στην εκπαίδευση και στην ψυχολογία (Gestwicki, Progoff, 2001). Aπό την 

αρχική δουλειά του Progoff, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί που έδειξαν τα οφέλη της 

ημερολογιακής γραφής στην φυσική και ψυχική υγεία τον θεραπευόμενων. όπως και η 

συμβολή της έρευνας του Pennebaker για την θεραπεία ψυχικών διαταραχών μέσω της 

εκφραστικής γραφής (Eidse et al., 2014). 1 

Η Rainer το 1978 ήρθε στην πορεία για να εξελίξει σημαντικά την μέθοδο ως εργαλείο 

αυτοβοήθειας και σύνδεσης με τον εαυτό. Το άτομο εκφράζει στο γραπτό του ελεύθερα τις 

σκέψεις, τα συναισθήματά του λαμβάνοντας ευχαρίστηση από το ίδιο και αναπροσδιορίζεται. 

Η προσφορά της Rainer συνετέλεσε και στην εκπαίδευση επαγγελματιών του χώρου της 

υγείας όπως σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι αναπτύσσοντας και οι ίδιοι την 

αυτογνωσία τους. 

Το ημερολόγιο χρησιμοποιείται εκτός από την εκπαίδευση και στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες όπως είναι η ιατρική, η νοσηλευτική και η κοινωνική εργασία ( Gursansky, Quinn, 

& Pesut, 2004). 

Το ημερολόγιο ως δομημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες οδηγίες ασκήσεων, 

υπαρξιακά ερωτήματα κ.α. χρησιμοποιείται εκτός από την εκπαίδευση, στον τομέα της 

διοίκησης αλλά και ως υποβοηθητικό μέσο για την καλύτερη γνώση του εαυτού στην 

καθημερινή ζωή. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία γνωστοποιούνται στο άτομο τα θέματα που 

το προβληματίζουν. Αφού αυτά αναδυθούν στην επιφάνεια, αναγνωρίζονται και 

αξιοποιούνται πρακτικά, δίνοντας την δυνατότητα απόκτησης χρήσιμων δεξιοτήτων προς το 

όφελος του ατόμου. Ανακαλύπτοντας το άτομο τις δεξιότητες που ήδη είχε, του δίνεται η 

δυνατότητα να αλλάξει την ζωή του (Moon, 1993). 

Aκόμα και να μην υπάρχει συγκεκριμένη δομή στο ημερολόγιο, κάποιες οδηγίες δεν 

είναι δυνατό να μη δοθούν στην θεραπευτική παρέμβαση. Για παράδειγμα ερωτήσεις του 

τύπου τι είναι αυτό που αξίζει να καταγραφεί στο ημερολόγιο, με ποιο μέσo θα καταγραφεί 

αυτό (γραφή, βίντεο, ηχογράφηση κ.α.). Πόσο χρονικό διάστημα θα διατεθεί για την 

καταγραφή (κάποια ώρα; μέρες; εβδομάδες; μήνες;). Σε ποια συχνότητα; (καθημερινά, κάθε 

εβδομάδα μία φορά κ.ο.κ.) (Willing, 2013). 

Όπως σημειώνει η Kathleen Adams (2009), στο βιβλίο της Journal to the self η τυπική 

ψυχοθεραπεία κοστίζει αρκετά χρήματα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να εμπλακούν σε αυτή την θεραπευτική πράξη. Στην ημερολογιακή θεραπεία 

υποστηρίζει πως το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κομμάτι χαρτί, λίγος χρόνος και ένα 

μολύβι. Κατά κάποιον τρόπο ο καθένας γίνεται θεραπευτής του εαυτού του. 
 

 
1 Η μελέτη του Pennebaker θα παρουσιαστεί ξεχωριστά σε άλλο κεφάλαιο παρακάτω. 
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Η ελευθερία της έκφρασης που παρέχεται από το ιδιωτικό - προσωπικό χώρο που 

χαρακτηρίζει την γραφή ημερολογίου αλλά και των περισσότερων ειδών γραφής, επιτρέπει 

σε υποσυνείδητες ιδέες και ανησυχίες να πάρουν μορφή, να ζωντανέψουν. Είναι ένα μέρος 

που πολλές φορές δημιουργεί έκπληξη, μεταφέροντας τα συναισθήματα σε λέξεις ή σχέδια. 

Η ταυτότητα του ατόμου απελευθερώνεται και το άτομο εργάζεται με τον κόσμο των 

συναισθημάτων του. Ο μηρυκασμός για το παρελθόν και οι προβλέψεις για το μέλλον, 

μετουσιώνονται στο παρόν. Οι συμπεριφορές αναγνωρίζονται όπως τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία του θεραπευόμενου, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές (Bender, 2001). 

Όταν κάποιος γράφει ελεύθερα για τις απογοητεύσεις και τις ανησυχίες του σε ένα 

ημερολόγιο, σε ένα άλλο επίπεδο, αρχίζει να αναζητά λύσεις. Με την γραφή ημερολογίου το 

άτομο καταγράφει την προσωπική του εξέλιξη. Παρουσιάζει τους στόχους του και 

τελειοποιεί τις στρατηγικές του. Ακονίζει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες μέσω της απλής 

τακτικής εξάσκησης της γραφής (Smallwood, Burkey, 2013). 

«To χαρτί έχει περισσότερη υπομονή από τους ανθρώπους», έγραψε η Άννα Φρανκ στο 

διάσημο ημερολόγιό της (Frank, 1991). 

Παρακάτω θα αναλυθούν κάποιες από τις θεραπευτικές τεχνικές ημερολογίου που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτομο ώστε να βοηθήσει τόσο την κλινική - διαγνωσμένη 

ψυχική διαταραχή του όπως είναι η Διπολική Διαταραχή, όσο και να βελτιώσει τις ψυχικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει γενικότερα στην καθημερινότητα. 

 

 
4.1.1 Σύντομη γραφή 5 ή 10 λεπτών 

 

H φιλοσοφία του «απλά ξεκίνα να γράφεις» είναι πολύ χρήσιμη και βοηθά. Πολλές 

φορές όμως η αρχή είναι δύσκολη και ακινητοποιεί. Εκεί ακριβώς έρχονται οι τεχνικές - 

ασκήσεις του θεραπευτικού ημερολογίου. 

Στην σύντομη γραφή 5 ή 10 λεπτών που μοιάζει με αγώνα δρόμου, το άτομο καλείται 

πολύ σύντομα να γράψει σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, αποφάσεις, όνειρα, υπενθυμίσεις, 

στόχους κ.α. Σε αυτές τις καταγραφές θα επανέλθει σε άλλο χρόνο μαζί με τον θεραπευτή 

του αναλύοντας το γραπτό. Την τεχνική αυτή την χαρακτηρίζει η αμεσότητα του ατόμου σε 

σχέση με το περιβάλλον του εκείνη την στιγμή, σε νοητικό και πρακτικό επίπεδο. Οι 

πληροφορίες που δίνονται είναι σχεδόν αυτόματες και αποτελούν σημαντικό υλικό 

θεραπείας. Είναι μια καλή τεχνική για διπολικούς θεραπευόμενους που δυσκολεύονται να 

συγκεντρωθούν. Με αυτήν την τεχνική η κάθαρση και η συναισθηματική αποφόρτιση 

ενθαρρύνεται επιτρέποντας σε έναν συγγραφέα να γράψει για οτιδήποτε, σε μια καθορισμένη 

χρονική περίοδο, όπως για πέντε λεπτά ή για δέκα λεπτά (Thompson, 2004). 

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να δοθούν για την πεντάλεπτη γραφή μπορεί να είναι οι 

εξής: 
 

 Πότε να γράψω; 

 Όταν είσαι πολύ πιεσμένος 

 Όταν δεν έχεις πολύ χρόνο 

 Όταν δεν ξέρεις τι να γράψεις 

 Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά 

 Όταν χρειάζεσαι καθαρό μυαλό και συγκέντρωση 

 Όταν πραγματικά δεν ξέρεις τι να γράψεις 

 

 Πώς να γράψω; 

 Διάλεξε ένα θέμα 
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 Γράψε όσο πιο γρήγορα μπορείς 

 Στα πέντε λεπτά γραφής, σταμάτα! 

 Ξαναδιάβασε ότι έχεις γράψει 

 Συνέχισε να γράφεις ή άφησε το ημερολόγιό σου. 

 Τί να γράψω; 

 Για το τι συμβαίνει την δεδομένη στιγμή 

 Για ένα άτομο ή μια σχέση 

 Για την θεραπευτική συνεδρία σου 

 Ένα συναίσθημα 

 Κάτι χαζό ή κάτι άσχετο 

 Μια απόφαση ή επιλογή 

 Το καλύτερο μέρος της ημέρας ή το χειρότερο 

 Μια προσωπική συνειδητοποίηση 

 Το χθεσινό σου όνειρο 

 Κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσεις 

 Τους σημερινούς σου στόχους 

 Αν τα πράγματα πάνε καλά για εσένα ή όχι 

 Κάτι που σε αναστατώνει 

 … Πραγματικά για ότι θέλεις εσύ! (Thompson, 2011) 

4.1.2 Επιστολή που δεν έχει σταλεί 

 

΄Ενας ασφαλής τρόπος για να απαλλαγεί ένας άνθρωπος από τις απογοητεύσεις του 

είναι να γράψει για αυτές. Για παράδειγμα σε ένα γράμμα, που όμως δεν θα στείλει ποτέ. Η 

επιστολή έχει αποδέκτη αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια του. Εδώ έγκειται η τεχνική 

διαφορά της μη απεσταλμένης επιστολής με την θεραπευτική επιστολή η οποία έχει 

παραλήπτη. Μόνο αν ο θεραπευόμενος θελήσει, μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο του 

γραπτού του με τον θεραπευτή και να το επεξεργαστεί ψυχοθεραπευτικά για την προσωπική 

του ανάπτυξη (Τσεργάς, 2020f). 

Η Gillie Bolton to 1998 αναφέρει πως είτε το απεσταλμένο γράμμα είτε αυτό που δεν 

απεστάλη έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά πολύ συχνά 

θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους. Το άγχος είναι ένας πολύ καλός φίλος με 

τη Διπολική Διαταραχή διότι την ενεργοποιεί. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συχνά 

συσσωρεύονται και ακινητοποιούν. Η μη απεσταλμένη επιστολή όχι μόνο παρέχει μια 

συναισθηματική απελευθέρωση του ατόμου αλλά επίσης βοηθά να ξεκαθαρίσουν οι 

μπερδεμένες σκέψεις που τόσο δυσκολεύουν τους διπολικούς ασθενείς. Οι επιστολές 

αντέχουν στον χρόνο και ο θεραπευόμενος μπορεί να ανατρέξει εκεί όποτε θέλει και να 

αναλογιστεί την πορεία της ζωής του και την πρόοδο του ή σημεία που θέλουν επιπλέον 

εξέλιξη και αποσαφήνιση. 

Η μη απεσταλμένη επιστολή παρέχει την ευκαιρία στον συγγραφέα να πει πραγματικά 

πώς νιώθει επειδή απευθύνεται προσωπικά σε κάποιον. Είναι σημαντικό να μην έχει 

πρόσβαση άλλο άτομο σε αυτήν. Τελικός στόχος είναι ότι πιθανότατα το άτομο θα αισθανθεί 

πολύ καλύτερα μετά τη σύνταξη της επιστολής. Το γράμμα μπορεί να δημιουργήσει την 

επιθυμία για αποστολή στον αποδέκτη. Το νόημα στο γράμμα που δεν έχει παραλήπτη είναι 

πως παρέχει την δυνατότητα στον άνθρωπο να βιώσει έναν ξεχωριστό χωροχρόνο όπου 

μπορεί να «μιλήσει» σε αυτόν που θα επιλέξει με όποιον τρόπο και με όποιες λέξεις, φράσεις 

θέλει χωρίς λογοκρισία. Η ορθογραφία ή η σύνταξη όπως και στην εκφραστική γραφή δεν 

παίζουν κανέναν ρόλο (Smallwood, Burkey, 2013). 
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H καταχώριση της επιστολής ακολουθεί τη συμβατική μορφή ενός γράμματος. Για αρχή 

απευθύνεται σε κάποιον και τον χαιρετά. Στη συνέχεια εκφράζεται και αν θέλει υπογράφει 

στο τέλος με το όνομά του. Τα οφέλη αυτής της τεχνικής περιλαμβάνουν την ελευθερία της 

πλήρους έκφρασης χωρίς να δίνεται εξήγηση για αυτά που σκέφτεται και αισθάνεται το 

άτομο και χωρίς περιορισμούς. Τα μη απεσταλμένα γράμματα δίνουν επίσης την ευκαιρία να 

διατυπωθεί ό, τι για οποιονδήποτε λόγο δεν ειπώθηκε. Το γραπτό χρησιμοποιείται συχνά για 

να απελευθερωθούν άμεσα συναισθήματα με έντονη αρνητική χροιά, ανεπίλυτες 

παρεξηγήσεις, ο έντονος θυμός προς κάποιον άλλο. Επίσης εκφράζεται εξαιρετικά η θλίψη, 

το αίσθημα μοναξιάς και απελπισίας, το τραύμα, το στρες, η αποδιοργανωμένη σκέψη ο μη 

ελεγχόμενος αυθορμητισμός ενώ ενισχύεται η προσοχή σε κάτι ουδέτερο που τόσο έχει 

ανάγκη ο διπολικός ασθενής. Ίσως ο συγγραφέας να θεωρεί υπεύθυνο για την δύσκολη 

κατάστασή του κάποιον άλλο όπως για παράδειγμα τις ανεπίλυτες συγκρούσεις με τους 

γονείς του, να αναζητά απαντήσεις, να έρχεται αντιμέτωπος με την κοινωνία ή με την 

εργασία του. Η γραφή επιστολών συχνά φέρνει ανακούφιση και μια αίσθηση ελευθερίας. Το 

αρνητικό φορτίο σχεδόν μαγικά μεταφέρεται από μέσα προς τα έξω. (Adams, 2013). 

4.1.3 Ημερολογιακός Διάλογος 

Όλη η ημερολογιακή γραφή είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συζήτησης που 

πραγματοποιείται στο μυαλό του γράφοντος σε συνδυασμό με την βοήθεια της 

αναστοχαστικής του σκέψης. Στην πράξη της εντατικής ημερολογιακής γραφής εμφανίζεται 

και ο διάλογος που εισήγαγε επιπλέον ο Ira Progoff. Ο διάλογος αποτελεί μια ευρεία και 

διαδεδομένη τεχνική. Σύμφωνα με τον Progoff, το άτομο συνομιλεί σε μια ισότιμη σχέση με 

κάποιο άλλο άτομο, με οικεία πρόσωπα, με γεγονότα, με τον εαυτό του ή ακόμα με διάφορα 

μέρη του σώματός του, με τις μπερδεμένες σκέψεις του (Τσεργάς, 2020g). Στις ασκήσεις 

διαλόγου, όταν το γραπτό εμφανίζεται στη σελίδα, κυριαρχεί η τέχνη της υποβολής 

ερωτήσεων και απαντήσεων που διατυπώνει ο γράφων κατευθύνοντας και προλαβαίνοντας 

τις σκέψεις του ώστε να τις καταγράψει. Ο διάλογος αξιοποιεί την ανώτερη νοημοσύνη. Οι 

άμυνες μειώνονται και η σύγχυση του μυαλού εξομαλύνεται. Ο θεραπευόμενος αποκτά 

καλύτερη ενσυναίσθηση προς την άλλη πλευρά με την οποία επικοινωνεί. Τοποθετεί τον 

εαυτό του και στην θέση του παραλήπτη που διαλέγει κάθε φορά και δίνει και σε εκείνον 

λόγο και έκφραση μέσω των απαντήσεών του. Έτσι αποκτά μία πιο ολοκληρωμένη και 

πολύπλευρη εικόνα κατανόησης του τι συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Αποκτά καλύτερη 

επαφή με την πραγματικότητα που συχνά παραποιείται στην Διπολική Διαταραχή (Baldwin, 

1991). 

Η Christina Baldwin τo 1991 στο βιβλίο της «one to one» δίνει τις εξής οδηγίες 

διαλόγου: 

« Για να ξεκινήσετε να γράφετε τον διάλογο κάντε μια αρχική ερώτηση και δώστε στη 

φωνή ένα όνομα ή κάποιο σύμβολο. Πάρτε μια ανάσα ξεκινήστε την επόμενη γραμμή 

σημειώνοντας την απάντηση που εμφανίζεται στην ερώτηση και δώστε στη φωνή που απαντά 

ένα όνομα ή σύμβολο. Γράψτε την πρώτη απάντηση που βγαίνει στην επιφάνεια των σκέψεών 

σας ακόμα κι αν νομίζετε ότι δεν έχει νόημα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να καθοδηγηθεί από 

αυτές τις ανταλλαγές για να γίνει μέρος της διαδικασίας ερωταπαντήσεων. Μην προσπαθήσετε 

να προκαθορίσετε το αποτέλεσμα. Ο διάλογος είναι μια άσκηση για να μάθετε να ακούτε και να 

εμπιστεύεστε τις εσωτερικές σας φωνές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλό με δύο χρώματα 

μελανιού. Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή στο κέντρο της σελίδας και να γράψετε μια 

φωνή στην αριστερή πλευρά και μια φωνή στη δεξιά. αν δεν έχετε ιδέα "ποιος" μιλάει, 

χρησιμοποιήστε αριθμούς ή γράμματα το Χ και το Ο είναι συχνές φωνές στο ημερολόγιό μου. 

Δεν έχει σημασία αν τις ονομάσω. Οι διάλογοι λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά χωρίς να 

μπαίνω στον κόπο να εντοπίσω την ακριβή ταυτότητα των πολλών φωνών του μυαλού μου». 
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Ο διάλογος μπορεί να γίνει με οτιδήποτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χωριστεί η 

φωνή του μονόλογου σε δύο φωνές που απαντούν η μία στην άλλη. Είναι πολλή εύκολη 

διαδικασία ακόμα κι αν φαίνεται δύσκολη η αρχή για το περιεχόμενο του γραπτού διαλόγου. 

Ο σκοπός του διαλόγου έχει εσωτερική, βαθιά κατανόηση του υλικού που κρύβεται μέσα. Η 

γραφή του διαλόγου φτάνει σε πιο βαθιά επίπεδα της ψυχοσύνθεσης του ατόμου από ότι η 

μονολογική γραφή. Στόχο έχει να δοθεί φωνή στις εσωτερικές βαθιές σκέψεις οπότε να 

υπάρξει διαπραγμάτευση και λύση των θεμάτων που μπλοκάρουν και προβληματίζουν ή και 

πληγώνουν τον θεραπευόμενο. Όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι ερωτήσεις που γίνονται στις 

διάφορες πλευρές της προσωπικότητας του διπολικού ατόμου ή της πραγματικότητάς του, 

τόσο πιο σαφείς και συγκεκριμένες θα είναι και οι απαντήσεις που θα δοθούν. Επίσης ο 

διάλογος δεν είναι απαραίτητο να αφορά μόνο σοβαρά θέματα της ζωής αλλά μπορεί να έχει 

αστεία, ανάλαφρη και ψυχαγωγική χροιά (Baldwin, 1991a). Γιατί όχι να συνοδεύεται από 

σάτιρα και αυτοσαρκασμό που έτσι κι αλλιώς έχουν θεραπευτική χροιά και «ξορκίζουν το 

κακό». 

4.1.4 Ελεύθερη γραφή 

Σύμφωνα με την Bolton (1999) αναφέρεται πως η ελεύθερη γραφή είναι ένα ταξίδι προς 

ανακάλυψη. Η γραφή διαρκεί κάπου στα έξι λεπτά και υποστηρίζει πως δεν είναι ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα για να κουραστεί το χέρι γράφοντας αλλά αρκετό για να φέρει κάποιο 

αποτέλεσμα. Από την αρχή της συνεδρίας και για έξι λεπτά ο θεραπευόμενος γράφει 

συνεχόμενα. Εάν το άτομο συνηθίσει αυτού του είδους την θεραπευτική - ημερολογιακή 

γραφή, μπορεί να αυξήσει τον χρόνο γραφής εφόσον ο γραπτός λόγος του ρέει. 

Υπογραμμίζεται πως κάτι τέτοιο θα είναι καλό να έρθει από μόνο του και στην πορεία, σαν 

μια βαθύτερη ανάγκη του χρήστη, χωρίς βιασύνη και καταναγκαστικό γράψιμο. 

Στην περίπτωση της ελεύθερης – αυτόματης γραφής η σκέψη παρεμποδίζει τη 

δημιουργικότητα. Στο συγκεκριμένο είδος θεραπευτικής γραφής το μυαλό φέρνει από μόνο 

του πλήθος ιδεών, κάνοντας το χέρι να γράψει κάθε λογής πράγματα που η συνείδηση μπορεί 

να μην γνωρίζει καν ότι υπάρχουν (Bolton, 1999). 

Ένα παράδειγμα που δίνει η Bolton στο βιβλίο της: 

«Μπήκα στο τρένο/τραμ 

υποδέχτηκε ο μαέστρος 

Αλλά δεν έφτασα ποτέ στον Βόρειο Πόλο 

Έπρεπε να είμαι ικανοποιημένος με μια ταινία. 

Με έβλεπες σαν γυναίκα με δύο πρόσωπα 

μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο ήταν πολύ απαλό για να το αντιμετωπίσω 

ο αρκτικός άνεμος. Μια γυναίκα που έβαλε μάσκα 

στο πίσω μέρος του κεφαλιού της για να σε κοροϊδέψει 

σε κοιτούσε 

με αγάπη 

όταν πραγματικά προστάτευε το απαλό δέρμα της 

κοιτάζοντας μακριά από τον άνεμο». 

Η γραμματική, η στίξη και η ορθογραφία, η λογοτεχνική ικανότητα ή η ευγενική και 

πρέπουσα έκφραση, και σε αυτή την τεχνική δεν έχουν καμία σημασία. Οι κανόνες στην 

«εμφάνιση» του κειμένου μπορούν να έρθουν αργότερα εφόσον ο ενδιαφερόμενος θελήσει 

να μοιραστεί το κείμενό του με τον θεραπευτή του, οπότε γυρνά ξανά στο γραπτό του και το 

αναπροσαρμόζει σε μια πιο κατανοητή και ευανάγνωστη μορφή (Progoff, 1992). 

Η Gillie Bolton στο βιβλίο της «Therapeutic Potential for Creative Writing Writing 

Myself», δίνει συγκεκριμένες και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο γραφής της ελεύθερης 

θεραπευτικής γραφής οπότε και αυτή μπορούμε να πούμε πως είναι μια δομημένη γραφή. Η 
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δομημένη γραφή βοηθά πολύ τους διπολικούς ασθενείς οι οποίοι ειδικά μέσα σε επεισόδια 
γίνονται χαοτικοί και είναι πολύ δύσκολο να συντονίσουν την σκέψη τους. 

Η Bolton την συγκεκριμένη γραφή που αναλύει την ονομάζει εξάλεπτη γραφή. Αυτού 

του είδους η γραφή υποστηρίζει πως προσφέρει σε αυτόν που την χρησιμοποιεί, ένα 

καταθετήριο υλικού προς επεξεργασία. Οι λέξεις που αποδίδονται στο χαρτί, συνήθως 

μοιάζουν βγαλμένες από ονειρικές καταστάσεις. Αξίζει όμως τον κόπο να ασχοληθεί κανείς 

με αυτό το πλούσιο υλικό που το ίδιο το άτομο προσφέρει στον εαυτό του. Σε ένα 

θεραπευτικό πλαίσιο, το ονειρικό υλικό δύναται να αναλυθεί και να γίνουν οι συνδέσεις 

ώστε να αποκρυπτογραφηθούν πλευρές του κρυμμένου υποσυνείδητου εαυτού. Τελικός 

στόχος είναι η προσωπική εξέλιξη του θεραπευόμενου, η «μοιρασιά» των συναισθημάτων 

άγχους, αγωνίας, ανησυχίας, μπλοκαρίσματος, και γιατί όχι η πιθανή έκδοση αυτών των 

δημιουργημάτων σε λογοτεχνικό χαρακτήρα εάν επιθυμεί το άτομο. 

Η ίδια η Βιρτζίνια Γουλφ έγραψε το «stream of consciousness», το μυθιστόρημά της 

«Τα Κύματα» το 1997, που είναι το πιο κοντινό δημοσιευμένο έργο της σε αυτό το είδος 

γραφής. 

Κατά την διάρκεια της ελεύθερης θεραπευτικής γραφής ο θεραπευόμενος μπορεί να 

ανακαλέσει γραπτώς αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία χωρίς να ξέρει ότι υπάρχουν. 

Όνειρα που είχε ξεχάσει, φανταστικές ιστορίες, λυρικά ποιήματα για σκηνές που μετά βίας 

θυμάται ή οτιδήποτε άλλο. Αν αφεθεί ελεύθερο το πνεύμα του και επιτραπεί μέσω του 

εργαλείου της γραφής να μετουσιώσει σε λέξεις αυτό που θέλει να εκφράσει, μπορεί να είναι 

εξαιρετικά καθαρτικό για το άτομο (Bolton, 1999a). 

Μία άλλη παράμετρος της ελεύθερης γραφής είναι να μην θέλει ο συγγραφέας να κάνει 

κάτι με αυτό το γράψιμο. Ίσως να φτάνει η αρχική δημιουργία του γραπτού χωρίς να φτάσει 

το άτομο σε ένα πιο βαθύ κομμάτι του ψυχισμού του. Μπορεί ο συγγραφέας να μην είναι 

ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο ή απλά να είναι ευχαριστημένος με αυτό που έχει ήδη 

εκφράσει. Ίσως ξαναγυρίσει πάλι πίσω να ξαναδιαβάσει το κείμενο και από εκεί που είχε 

σταματήσει να συνεχίσει το γράψιμο ( Bolton, 1999b). 

Σύμφωνα με την έρευνα του Μc Kinney (1976) που διεξήγαγε με 76 μαθητές του στα 

πλαίσια της συμβουλευτικής που παρείχε, θέτει το ερώτημα: Είναι η ελεύθερη γραφή 

θεραπευτική; Απαντάει: αναμφίβολα. Ανακάλυψε ότι η ελεύθερη γραφή είναι μια καλή 

μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς τυπικούς φοιτητές και από ανθρώπους 

όλων των ηλικιών και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η ελεύθερη γραφή ανακουφίζει το 

διπολικό φάσμα από εντάσεις, βοηθά στον έλεγχο περιόδων σύγχυσης, συγκρούσεων, και 

άγχους. Η ελεύθερη γραφή χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στη συμβουλευτική. Η ιδέα ότι 

κάποιος μπορεί να μειώσει τις εντάσεις με τεχνικές γραφής που μπορεί να μάθει, παρότρυνε 

άτομα που είχαν δυσκολία να χρησιμοποιήσουν τη γραφή, εν τέλει να το τολμήσουν. Ο Mc 

Kinney προσθέτει πως η ελεύθερη γραφή δεν δρα θεραπευτικά – καθαρτικά μόνο για τους 

μαθητές του (ερευνητικό δείγμα), αλλά και για τον ίδιο. Στην έρευνα δόθηκαν κάποιες 

κατευθυντήριες οδηγίες στους μαθητές πριν το γράψιμο. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα από 

αυτό το έργο ήταν ότι κάποιοι μαθητές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο ενώ άλλοι 

πρόβαλλαν αντίσταση στις τεχνικές. Στο τέλος της συνεδρίας δόθηκαν οι ακόλουθες 

απαντήσεις στην ερώτηση, "Πώς αισθάνεσαι για την τεχνική της ελεύθερης γραφής τώρα;": 

πολύ ενθουσιώδης 13%, ενθουσιώδης 30%, αδιάφορος 33%, μη ενθουσιώδης 18%, πολύ μη 

ενθουσιώδης Έτσι, το 43% της ομάδας ήταν ενθουσιασμένο ή πολύ ενθουσιώδες. 

Μερικά ποιοτικά αποτελέσματα των ατόμων που συμμετείχαν στην ελεύθερη γραφή 

ήταν: 1) μείωση της έντασης του αρνητικού συναισθήματος προς κάποιο άτομο ή ένα 

γεγονός. 2) προοπτική για ένα ανησυχητικό γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο 

ρεαλιστικές συμπεριφορές όπως φαίνεται από αυτά τα αποσπάσματα: «Δεν είναι τόσο 

σοβαρό όσο νόμιζα ότι ήταν», «Είναι απλώς ένα από τα πολλά πράγματα στη ζωή», «Πρέπει 
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να λάβω υπόψη τις επιτυχίες μου καθώς και τα λάθη μου», «Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει 
να ζήσω με». 

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν, υπήρχαν και μαθητές οι οποίοι 

δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική. Οι μαθητές είπαν: «Δεν έβγαλα τίποτα από 

αυτό», 18%. «Έγιναν επώδυνες σκέψεις», 5% και «Ποτέ δεν μπορούσα να γράψω», 3%. 

Αυτή η τρίτη απάντηση ήταν από μαθητές που έχασαν το νόημα της μεθόδου, παρόλο που 

τους είχαν δοθεί οδηγίες να γράφουν ελεύθερα και χωρίς κριτική αγνοώντας τη μορφή της 

γραφής (Mc Kinney, 1976). 

Σίγουρα υπάρχουν και δείγματα ερευνών όπως στην έρευνα του Mc Kinney που δεν 

είχαν κάποιο θετικό αντίκτυπο, όπως φαίνεται παραπάνω. Τα ποσοστά είναι πιο χαμηλά σε 

σύγκριση με τα θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα της έρευνας, ωστόσο δεν μπορούν να 

αγνοηθούν και σε κάθε έρευνα ανεξαρτήτως αντικειμένου μελέτης υπάρχουν και αυτές οι 

πλευρές. Όπως και στην εκφραστική γραφή για τραυματικά γεγονότα του Pennebaker, Όταν 

ο διπολικός ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε ευάλωτη συναισθηματική περίοδο της ζωής του, 

είναι προτιμότερο να μην γράψει για θέματα που θα του προκαλέσουν πόνο και δυσάρεστα 

συναισθήματα ώστε να μην διακινδυνεύσει να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα αρνητικά του 

συναισθήματα. Επίσης όπως λέγεται στην παραπάνω παράγραφο είναι βασικό να μην 

αγνοηθούν οι ακριβείς οδηγίες της θεραπευτικής γραφής ή να αποσαφηνιστούν πλήρως για 

το καλύτερο και πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. 

 

5ο κεφάλαιο Η μέθοδος Pennebaker 

5.1 To παράδειγμα Pennebaker 
O Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος James Pennebaker είναι ο πρωτοπόρος ερευνητής 

που μελέτησε και ανέπτυξε την μέθοδο που ονόμασε εκφραστική γραφή (“James W. 

Pennebaker, 2021, Wikipedia.”). Ο στόχος του ήταν να ερευνήσει και να εφαρμόσει τα 

θεραπευτικά οφέλη της μεθόδου του στην ζωή και στην υγεία του ατόμου μετά από 

τραυματικά γεγονότα που υφίσταται ή έχει υποστεί. Η Διπολική Διαταραχή βρίθει από 

τραυματικά γεγονότα. Αν σκεφτεί κανείς τις επαναλαμβανόμενες καταθλιπτικές περιόδους 

που διανύει το άτομο, αυτό από μόνο του είναι κάτι το τραυματικό. Ο Pennebaker μελέτησε 

κατά πόσο η εκφραστική γραφή μπορεί να μειώσει και να απελευθερώσει τα φορτισμένα 

συναισθήματα για καταστάσεις του παρελθόντος, του παρόντος ή του μέλλοντος που 

δυσκολεύουν και μειώνουν την εξέλιξή του ατόμου (Pennebaker, Beal, 1986). Το 

παράδειγμα της εκφραστικής γραφής ως επιστημονικό αντικείμενο, συμπεριλαμβάνεται στην 

κατηγορία των διαδικασιών της θεραπευτικής αποκάλυψης (Kemer, 2006). 

Παρακάτω παρατίθενται στους εμπλεκόμενους, οι οδηγίες της εκφραστικής γραφής του 

αρχικού βασικού παραδείγματος του Pennebaker και Beal (1986). 

«Για τις επόμενες τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, και για δεκαπέντε λεπτά θα ήθελα να 

γράψεις τις πιο βαθιές σκέψεις και τα συναισθήματά σου για την πιο τραυματική εμπειρία 

ολόκληρης της ζωής σου ή ένα εξαιρετικά σημαντικό συναισθηματικό θέμα που έχει επηρεάσει 

εσένα και η ζωή σου. Στο γράψιμό σου, θα ήθελα πραγματικά να αφεθείς και να εξερευνήσεις 

τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις σου. Μπορείς να συνδέσεις το θέμα σου σύμφωνα 

με τις σχέσεις σου με άλλους, συμπεριλαμβανομένων γονείς, εραστές, φίλους ή συγγενείς· στο 

παρελθόν στο παρόν ή στο μέλλον, σε αυτό που ήσουν, ποιος θα ήθελες να είσαι ή ποιος είσαι 

τώρα. Μπορείς να γράψεις για τις ίδιες τραυματικές εμπειρίες, όλες τις ημέρες της γραφής ή για 

διαφορετικές κάθε μέρα. Τα γραπτά σου θα είναι απολύτως εμπιστευτικά. Μην ανησυχείς για 

την ορθογραφία, τη γραμματική ή τη σύνταξη. Ο μόνος κανόνας είναι ότι μόλις αρχίσεις να 

γράφεις, να συνεχίσεις μέχρι να τελειώσει ο χρόνος (Baikie, Geerligs, 2012). 

Προειδοποίηση: Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι μετά την γραφή μερικές φορές 

αισθάνονται μελαγχολικοί ή λυπημένοι. Όπως συμβαίνει σε μια κινηματογραφική ταινία ή σε 
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ένα θεατρικό που προκαλεί θλίψη. Αυτό συνήθως φεύγει σε μερικές ώρες. Eάν παρατηρήσεις 

πως κατά την διάρκεια της γραφής αισθανθείς ιδιαίτερα ενοχλημένος ή σου προκαλεί έντονη 

συναισθηματική φόρτιση που δεν μπορείς να διαχειριστείς, έχεις την επιλογή να σταματήσεις το 

γράψιμο ή να αλλάξεις θεματολογία (Pennebaker, 1997). 

Στο παραπάνω βασικό παράδειγμα του Pennebaker δεν δίδεται ανατροφοδότηση από 

τον θεραπευτή στον θεραπευόμενο μετά την ολοκλήρωση της γραφής, ούτε προτείνεται η 

ζωντανή ανάγνωση σε κοινό π.χ. ομάδα ψυχοθεραπείας. O Pennebaker υποστηρίζει πως η 

άμεση έκθεση του γραπτού σε κοινό είναι κάτι που αναστατώνει το άτομο και του προκαλεί 

άγχος. Μόνο σε περίπτωση που ο ίδιος ο θεραπευόμενος επιθυμεί ανατροφοδότηση μπορεί 

να γίνει συζήτηση με τον θεραπευτή για το περιεχόμενο της γραφής και της εμπειρίας που 

καταγράφηκε. Ο ερευνητής συστήνει στον θεραπευόμενο να μη διαβάσει το κείμενό του 

στον θεραπευτή αλλά να του το περιγράψει με λόγια. Έτσι έχει την ευκαιρία και την 

ελευθερία να αλλάξει την ιστορία του προς το καλύτερο, να μην πει λόγια που πληγώνουν 

και να συγκεντρωθεί σε θέματα που τον ενοχλούν (Pennebaker, 2010). 

Κάποιες φορές ζητείται από τους ανθρώπους να γράψουν για ένα φορτισμένο 

συναισθηματικά γεγονός αντί για ένα τραύμα. Ο Pennebaker σε αρκετές μελέτες που 

διεξήγαγε ρώτησε τους ανθρώπους που συμμετείχαν, να γράψουν για θέματα σχετικά με την 

εκάστοτε έρευνα. Για παράδειγμα, άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, να γράψουν για 

την απόλυση τους και πώς τη βίωσαν. Αρκετές φορές οι διπολικοί ασθενείς δημιουργούν 

προβλήματα στην εργασία τους, π.χ. όταν βρίσκονται σε μανία. Μπορεί να τσακωθούν με 

τους συναδέλφους τους ή να ενεργήσουν απερίσκεπτα ορμώμενοι από τον χείμαρρο της 

μανιακής τους διάθεσης. Σε άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, άνθρωποι κλήθηκαν να 

γράψουν για σοβαρές διαγνώσεις σωματικής νόσου όπως είναι ο καρκίνος. Στους ανθρώπους 

με καρκίνο ζητήθηκε να γράψουν για τη διάγνωση τους. Το μόνο σίγουρο είναι πως 

περνώντας το άτομο από αυτές τις εξαιρετικά επώδυνες διαδικασίες εξερευνά τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα που το βασανίζουν. Ωστόσο, έκπληξη αποτελεί το γεγονός πως σε πολλές 

από αυτές τις έρευνες οι άνθρωποι π.χ. με aids δεν έγραψαν για τη διάγνωση τους. Έγραφαν 

περιφερειακά για τις σχέσεις τους, για τα χρήματα, για προηγούμενες εμπειρίες που 

σχετίζονται με την ασθένεια χωρίς όμως να φέρουν στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της 

διάγνωσης (Pennebaker, 2010). Εδώ θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον γνωστό μηχανισμό 

άμυνας της «αποφυγής» γεγονότων και καταστάσεων που προκαλούν πόνο, έντονο άγχος ή 

μετατραυματικό στρες. 

Το 1986 ο Pennebaker εφάρμοσε για πρώτη φορά την έρευνά του. Από τότε έχουν 

διεξαχθεί πολλές μελέτες στο πεδίο αυτό. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πρώτο 

συγγραφικό έργο του Pennebaker και της τότε συνεργάτη του Sandra Beall το 1986, 

αποτέλεσε την αρχική βάση για τις επόμενες ερευνητικές εφαρμογές. Τα επόμενα πειράματα 

εκφραστικής γραφής συνεχίστηκαν με ποικίλες παραλλαγές του αρχικού σχεδιασμού της. Αν 

και οι αρχικές μελέτες απαιτούσαν από τους συμμετέχοντες να γράψουν για τέσσερις 

συνεχόμενες ημέρες για 15 λεπτά κάθε μέρα, οι μεταγενέστερες μελέτες διαφοροποίησαν τον 

αριθμό των συνεδριών από μία σε πέντε ημέρες και από 15 λεπτά σε 30 λεπτά κάθε 

συνεδρία. Το έργο του Smyth το 1998 υπονοεί ότι όσο περισσότερο χρόνο διαρκεί η μελέτη, 

τόσο το καλύτερο. Aυτό το αποτέλεσμα τυγχάνει περαιτέρω έρευνας. 

Στην πρώτη απόπειρα διεξαγωγής του έργου, οι δυο καθηγητές (Pennebaker και Beal), 

αναζήτησαν τυχαίο δείγμα φοιτητών τους. Στην συνέχεια ζήτησαν από τους φοιτητές να 

γράψουν για δεκαπέντε με είκοσι λεπτά την ημέρα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. To 

περιεχόμενο της γραφής, περιελάμβανε την διήγηση τραυματικών ή μη τραυματικών 

γεγονότων που είχαν συμβεί στην ζωή τους. Οι φοιτητές που έγραψαν για τραυματικά 

συμβάντα, συγκρίθηκαν με τους συμμετέχοντες που έγραψαν ουδέτερου περιεχομένου 

βιώματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η γραφή για τραυματικά γεγονότα 

συσχετίστηκε με λιγότερες επισκέψεις σε φορείς υγείας και βελτίωση στη σωματική και 
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ψυχική υγεία τους για βδομάδες μήνες ή ακόμα και χρόνια (Pennebaker, Beall, 1986a). Εκτός 

των πρώτων μελετών που έγιναν μόνο για τραυματικά γεγονότα, η έρευνα αργότερα εστίασε 

σε γενικά συναισθηματικά γεγονότα ή συγκεκριμένες εμπειρίες (Pennebaker, Evans, 2014). 

Άξιο αναφοράς είναι η πολύτιμη βοήθεια του συνεργάτη του πρωτοπόρου της έρευνας James 

Pennebaker, Joshua Smyth, ο οποίος εξέλιξε και ανέδειξε κατά πολύ την μετέπειτα 

διαδικασία της εκφραστικής γραφής με διεξαγωγή πληθώρας πειραμάτων (Pennebaker, 

Smyth, 2016). 

 

 
5.1.1 Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τα πιθανά οφέλη ή μη της 

εκφραστικής γραφής για τα τραυματικά περιστατικά στην ζωή δύο διπολικών ασθενών. Το 

πρωταρχικό παράδειγμα του Pennebaker, αποτελεί την βάση της συγκεκριμένης έρευνας. 

Μελετήθηκαν οι διάφορες εκδοχές του παραδείγματος που έχουν χρησιμοποιηθεί ανά τα 

χρόνια, και οι τροποποιήσεις αυτού. Έτσι η συγκεκριμένη έρευνα θα διαφοροποιηθεί 

ελάχιστα του αρχικού παραδείγματος με την προσθήκη ορισμένων στοιχείων. Οι δύο 

ασθενείς θα γράψουν αρχικά για το τραύμα και έπειτα για τα αντιληπτά οφέλη αυτών των 

τραυμάτων. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι θα πραγματοποιηθεί μέτρηση δύο 

φορές. Έπειτα από την περιγραφή του τραυματικού γεγονότος και ύστερα από τη γραφή για 

τα αντιληπτά οφέλη. Επίσης οι μέρες των συνεδριών γραφής είναι συγκεκριμένες και όχι 

αόριστες. Οι συμμετέχουσες αρχικά θα γράψουν σε τρίτο πρόσωπο όταν θα εξιστορήσουν το 

τραυματικό γεγονός. Έπειτα θα γίνει μέτρηση για την συναισθηματική τους κατάσταση 

εκείνη ακριβώς την στιγμή. Μετά την μέτρηση οι συμμετέχουσες θα γράψουν σε πρώτο 

πρόσωπο για τα αντιληπτά, θετικά στοιχεία που τους προσέφερε το τραύμα στην ζωή τους. Η 

επόμενη μέτρηση θα ακολουθήσει ξανά για εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή και έπειτα θα 

ολοκληρωθεί το πείραμα. Οι οδηγίες γραφής θα αποστέλλονται με κάθε λεπτομέρεια στην 

κάθε συμμετέχουσα για τέσσερις διαδοχικές ημέρες. Επίσης οι περιορισμοί του εγχειρήματος 

θα επισημανθούν ώστε να μην πιεστούν υπερβολικά οι συμμετέχουσες και ξεπεράσουν τα 

όρια που τους επιτρέπει η συναισθηματική τους κατάσταση εκείνη την περίοδο. Για 

παράδειγμα τι μπορούν να κάνουν αν αισθανθούν έντονα αρνητικά συναισθήματα που δεν 

μπορούν να διαχειριστούν. 

To ερευνητικό σκέλος οδηγείται πάντα από το παράδειγμα Pennebaker και των 

παραλλαγών του. Στο κεφάλαιο της εκφραστικής γραφής (1.2.1) αναφέρθηκε η σχετική 

έρευνα των αντιληπτών οφελών, που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και αντιμετώπιση 

των ψυχοφθόρων και τραυματικών γεγονότων στην ζωή κάποιου ανθρώπου. Η ζωή των 

διπολικών ασθενών είναι γεμάτη από τέτοια γεγονότα που περιβάλλουν την ζωή τους για 

πολλά χρόνια και πολλές φορές για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Αυτό δικαιολογείται 

αν σκεφτεί κανείς πως η συνήθης ηλικία εκδήλωσης της ασθένειας είναι η εφηβεία. Στην 

πορεία χρειάζονται πολλά χρόνια διερεύνησης και αναγνώρισης της κατάστασης ως 

παθολογικής και ακόμα περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν στην κατάλληλη θεραπεία για 

εκείνους. Ο κατάλληλος θεραπευτής διαδραματίζει τον καταλυτικό ρόλο. Καλείται να είναι 

γνώστης της Διπολικής Διαταραχής και όλου του φάσματος αυτής για να καθοδηγήσει τον 

ασθενή στην καλύτερη θεραπεία για εκείνον και την αποφυγή υποτροπών. Πολλές φορές τα 

διπολικά άτομα αρνούνται το πρόβλημά τους. Στην ουσία σε κάποιο βαθμό 

αυτοστιγματίζονται πριν ακόμα τους στιγματίσει το περιβάλλον τους ή η κοινωνία. 

Ακολουθούν μια μακρά πορεία με πολλές επαναλαμβανόμενες υποτροπές, αλλάζουν 

αρκετούς θεραπευτές και γιατρούς μέχρι να καταλήξουν κάπου ή και όχι. Προσεγγίζεται αν 

η εκφραστική γραφή μπορεί να βοηθήσει στην μετέπειτα διαχείριση έντονων αρνητικών 

συναισθημάτων στα άτομα αυτά πάντα ως υποβοηθητικό μέσο της βασικής τους 

ψυχοθεραπείας. Οι συγκεκριμένες  συμμετέχουσες  αποτελούν την κατάλληλη ερευνητική 



46 
 

ομάδα ανθρώπων λόγω των χαρακτηριστικών τους και της σχετικής νορμοθυμίας που 

βρίσκονται το διάστημα του πειράματος. Έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί το πώς και αν μπορεί 

να επηρεάσει θετικά την ζωή τους ή όχι το παράδειγμα του Pennebaker. Σκοπός της 

προκείμενης έρευνας αποτελεί η καταγραφή, η ανάλυση, η προσπάθεια ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων για το αν η εκφραστική γραφή βελτιώνει την φυσική και ψυχική υγεία των 

ατόμων. 

Σύμφωνα με τον Pennebaker (2010) και τα χρόνια εμπειρίας του με τις μελέτες που έχει 

διεξάγει, αναφέρει πως παρατηρήθηκε σε ανθρώπους που κλήθηκαν να γράψουν πολύ 

σύντομα, έπειτα από λίγες μέρες ή ακόμα και μετά από μερικές ώρες μιας συναισθηματικής 

αναταραχής που βίωσαν, έδειξαν να μην είναι χρήσιμο για εκείνους. Κάτι τέτοιο βέβαια 

εξαρτάται από τον πελάτη και τη φύση του κάθε τραύματος. Μερικοί πελάτες θέλουν να 

γράψουν αμέσως μετά το γεγονός και αυτό να τους ωφελήσει. Σχεδόν όλες οι μελέτες 

ωστόσο διαπιστώνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ακόμα και επιβλαβές για τους ίδιους 

διότι είναι τόσο πρόσφατο το γεγονός που κατακλύζονται από ανεξέλεγκτα, και εξαιρετικά 

επώδυνα συναισθήματα που δεν μπορούν να τα τοποθετήσουν σε ένα πλαίσιο θεραπείας. 

Συχνά οι διπολικοί ασθενείς γίνονται παρορμητικοί μη έχοντας καλό έλεγχο των 

ψυχικών τους υπαγορεύσεων. Μια παρόρμηση μπορεί να περιλαμβάνει και την έντονη 

ανάγκη να θέλουν να γράψουν αμέσως μετά το γεγονός που τους πλήγωσε ψάχνοντας για 

άμεση βοήθεια. 

5.1.2 Συμμετέχουσες 

Οι δύο συμμετέχουσες επιλέχθηκαν από μια κλειστή διαδικτυακή ομάδα αυτοβοήθειας 8 

ατόμων με Διπολική Διαταραχή. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από την Ελληνική Διπολική 

Οργάνωση (ΕΔΟ), με επικεφαλής και ιδρυτή τον Δόκτωρ Γιάννη Μαλλιαρή. Ο κύριος 

Μάλλιαρης υλοποιεί αυτές τις ομάδες σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό του Κέντρο 

όπου ψυχολόγοι και επαγγελματίες υγείας εξειδικεύονται στις διαταραχές διάθεσης και 

στοχευμένα στην Διπολική Διαταραχή, με την προσέγγιση της συμπεριφορικής - γνωσιακής 

θεραπείας. Έτσι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης 

συντονίζουν δωρεάν ομάδες ασθενών. Οι ασθενείς μέσω της συμμετοχής τους στην ομάδα, 

μοιράζονται κοινά βιώματα πολλές φορές τραυματικά, τις ανησυχίες και τους 

προβληματισμούς τους. Η ομάδα προσφέρει κατανόηση, υποστήριξη, αλληλεγγύη του ενός 

προς τον άλλον χωρίς καμία διάθεση κριτικής. Θεωρείται πως τα άτομα που συμμετάσχουν 

σε τέτοιες ομάδες, έχουν καλύτερη ανάρρωση και ανακούφιση των συναισθηματικών 

μεταβολών τους. Οι κανόνες της ομάδας είναι συγκεκριμένοι και καλούνται όλα τα μέλη να 

τους ακολουθούν. Τον συντονισμό της ομάδας αναλαμβάνει μία σταθερή εκπαιδευόμενη 

ψυχολόγος ανά συνάντηση. Επιπροσθέτως ίσως συμμετάσχουν μία ή δύο ψυχολόγοι 

εναλλάξ. Υπάρχουν επίσης ανοιχτές ομάδες ασθενών και των συγγενών τους. Εκτός από τις 

ομάδες προσφέρεται και εξατομικευμένη ψυχοθεραπεία από τους εκπαιδευόμενους, δωρεάν, 

σε άτομα με διαταραχές στην διάθεση (Διπολική, άγχος κατάθλιψη). Η κλειστή ομάδα που 

συγκεκριμένα ενδιαφέρει την παρούσα εργασία, αφορά ανθρώπους με διαγνωσμένη 

Διπολική Διαταραχή που βρίσκονται σε νορμοθυμία δηλαδή η διάθεσή τους σε αυτό το 

χρονικό πλαίσιο είναι ισορροπημένη, με απουσία επεισοδίου 

(https://www.maniokatathlipsi.gr). 

Οι δύο γυναίκες - μέλη που επιλέχθηκαν για την μελέτη περίπτωσης, επιλέχθηκαν γιατί 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έχουν περισσότερες λογοτεχνικές γνώσεις από τα υπόλοιπα 

μέλη και ενίοτε χρησιμοποιούν την γραφή ως μέσο έκφρασης στην ζωή τους. Οπότε η 

παράμετρος αυτή καθόρισε τα κριτήρια επιλογής. 

Στις συμμετέχουσες δόθηκαν ηλεκτρονικά οι πληροφορίες-οδηγίες σχετικά με την 

εργασία. 

Προϋποθέσεις 



47 
 

Στις προϋποθέσεις συμμετοχής οριοθετείται η ηλικιακή ομάδα από 18 έως 65 ετών, η 

διάγνωση Διπολικής Διαταραχής οποιουδήποτε τύπου, η ικανότητα χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους και το 

διαδίκτυο ώστε να τους αποστέλλονται για διάστημα τεσσάρων ημερών οι οδηγίες γραφής. 

(King, Miner, 2000). 

5.1.3 Μετρήσεις 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά συλλέχθηκαν όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, πληροφορίες για την υγεία της καθεμίας 

συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής τους κατάστασης, εάν υπάρχει τακτική υποστήριξη 

ειδικών στην φυσική και ψυχολογική τους υγεία (Gortner, 2006). Οι μετρήσεις της 

συναισθηματικής κατάστασης των συμμετεχουσών έγιναν με το εργαλείο Panas scale. 

5.1.4 Οδηγίες γραφής στις ασθενείς: 

Κάθε μέρα για τέσσερις ημέρες στη σειρά θα σου αποστέλλεται ένα e-mail που θα 

περιγράφει το παρακάτω παράδειγμα, τις κατευθυντήριές του και την πρακτική του με όλες 

τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους που καλείσαι να συμπληρώσεις και να περιγράψεις. 

Αρχικά βρες μια κατάλληλη ώρα και ένα ήσυχο μέρος όπου κανείς δεν θα σε ενοχλήσει. 

Διάβασε όλο το υποκεφάλαιο για να έχεις μια σφαιρική άποψη του όλου εγχειρήματος. Το 

πρώτο ερωτηματολόγιο που θα σου σταλεί αφορά τα κριτήρια επιλογής, τα δημογραφικά σου 

στοιχεία και κάποιες πληροφορίες για εσένα και την ασθένειά σου. Έπειτα θα κάνεις δύο 

μετρήσεις με άλλο ερωτηματολόγιο όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφού γράψεις την 

συνεδρία σου και συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια θα μου αποστείλεις τα δεδομένα σου. 

Παρακάτω ακολουθούν οι Οδηγίες Γραφής: 
«Για τις επόμενες 4 ημέρες, και αρχικά για δεκαπέντε λεπτά θα ήθελα να γράψεις τις πιο 

βαθιές σκέψεις και τα συναισθήματά σου για την πιο τραυματική εμπειρία ολόκληρης της ζωής 

σου ή για ένα εξαιρετικά σημαντικό συναισθηματικό θέμα που έχει επηρεάσει εσένα και η ζωή 

σου. Η αφήγηση του τραύματος, θα γίνει σε τρίτο πρόσωπο. Προσπάθησε να γράφεις 

συνεχόμενα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Στο γράψιμό σου, θα ήθελα πραγματικά να 

αφεθείς και να εξερευνήσεις τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις σου. Μπορείς να 

συνδέσεις το θέμα σου σύμφωνα με τις σχέσεις σου με άλλους, συμπεριλαμβανομένων γονείς, 

εραστές, φίλους ή συγγενείς, στο παρελθόν στο παρόν ή στο μέλλον, σε αυτό που ήσουν, ποια 

θα ήθελες να είσαι ή ποια είσαι τώρα. Μπορείς να γράψεις για τις ίδιες τραυματικές εμπειρίες, 

όλες τις ημέρες της γραφής ή για διαφορετικές κάθε μέρα. Τα γραπτά σου θα είναι απολύτως 

εμπιστευτικά. Μην ανησυχείς για την ορθογραφία, τη γραμματική ή τη σύνταξη. Ο μόνος 

κανόνας είναι ότι μόλις αρχίσεις να γράφεις, να συνεχίσεις μέχρι να τελειώσει ο χρόνος 

(Baikie, Geerligs, 2012). Στη συνέχεια αφού αφηγηθείς στο γραπτό την εμπειρία σου, 

παρακαλώ να συμπληρώσεις το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια για τα υπόλοιπα 

δεκαπέντε λεπτά της άσκησης, σου ζητώ να γράψεις σε πρώτο πρόσωπο, τα οφέλη που 

αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν, σου χάρισαν, ή σε έκαναν τον άνθρωπο που είσαι σήμερα οι 

τραυματικές εμπειρίες σου. Στη συνέχεια παρακαλώ να απαντήσεις στο ακόλουθο 

ερωτηματολόγιο. Έπειτα ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχουσών, στο ερωτηματολόγιο των δημογραφικών 

στοιχείων μπορείτε να βάλετε το γράμμα Χ κεφαλαίο σε κάθε επιλογή. Επίσης μπορείτε να 

ρυθμίσετε το κινητό σας να σας υπενθυμίσει πότε τελειώνουν τα δεκαπέντε λεπτά κάθε 

συνεδρίας γραφής. 

 

Eάν παρατηρήσεις πως κατά την διάρκεια της γραφής αισθανθείς ιδιαίτερα ενοχλημένη 

ή σου προκληθεί έντονη συναισθηματική φόρτιση που δεν μπορείς να διαχειριστείς, έχεις την 

επιλογή να σταματήσεις το γράψιμο ή να αλλάξεις θέμα. Eάν αισθανθείς εξαιρετικά άσχημα 

ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλεις να σταματήσεις την συνεδρία γραφής, έχεις κάθε 
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δικαίωμα να επιλέξεις να μην συνεχίσεις το γράψιμό σου. Μπορείς να επιστρέψεις σε 

δεύτερο χρόνο στην γραφή σου και να την ολοκληρώσεις. Αν και αυτό σου είναι δύσκολο 

απλά αγνόησε αυτή την συνεδρία γραφής. Αν θέλεις να αποσυρθείς εντελώς από την μελέτη 

και τις συνεδρίες γραφής είσαι ελεύθερη να το κάνεις (Pennebaker, 2010). 

Προτείνεται να μην γράψεις αμέσως μετά από ένα συναισθηματικά τραυματικό γεγονός 

που μπορεί να έζησες εκείνες τις ώρες ή μέρες ή κάποιους μήνες. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει έντονα επώδυνη συναισθηματική κατάσταση που να μην μπορείς να 

επεξεργαστείς εκείνη την στιγμή και να σε κατακλύσουν επώδυνα συναισθήματα που να 

δυσκολευτείς να ελέγξεις. Η τελική απόφαση σε αυτό θα είναι δική σου. Εάν θεωρείς πως 

κάτι τέτοιο μπορείς να το αντέξεις και να σε ωφελήσει κάντο (Pennebaker, 2010). 

Μετά το πέρας των συνεδριών γραφής, την ανάλυση των γραπτών αυτών και την 

διεξαγωγή συμπερασμάτων, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς ανατροφοδότηση στις 

συμμετέχουσες παρά μόνο αν το ζητήσουν οι ίδιες. 

Για να αποφύγεις τυχόν απώλεια της γραφής σου, συνιστάται να γράψεις σε ένα 

έγγραφο Word/κειμένου αρχικά και μετά να αντιγράψεις τη γραφή σου. 

Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Η γενναιοδωρία και η 

προθυμία σου να συμμετάσχεις σε αυτή τη μελέτη εκτιμώνται πολύ. Τα δεδομένα που 

παρέχεις θα βοηθήσουν ενδεχομένως στην ανάπτυξη μιας σύντομης παρέμβασης που θα 

βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να ξεπεράσουν δύσκολα σημεία στην πορεία της ζωής τους. 

 

 
Σε ευχαριστώ που συμμετέχεις σε αυτήν την έρευνα, 

Δέσποινα Τζέτζη 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής. 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Νηπιαγωγών. 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. 

Έλεγχος κριτηρίων – Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Μιλάτε την Ελληνική γλώσσα; 

Nαι 

Όχι 

 

Ανήκετε στην ηλικιακή ομάδα των 18 και άνω; 

Ναι 

Όχι 

 

Είστε ασθενής Διπολικής Διαταραχής; 

Ναι 

Όχι 
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Ποιος είναι ο τύπος της Διπολικής σας διαταραχής; 

 

 
Καταχωρίστε το όνομα της πόλης όπου βρίσκεστε 

 

 
Διαθέτετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που να χρησιμοποιείτε; 

Ναι 

Όχι 

 

Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

Ναι 

Όχι 

 

 

 
Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; (Απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε επιλογή). 

Χωρίς τυπική εκπαίδευση: 

Απόφοιτος-η Δημοτικού: 

Aπόφοιτος-η Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 

Απόφοιτος-η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

Απόφοιτος-η Επαγγελματικού Λυκείου: 

Απόφοιτος-η ΑΕΙ, ΤΕΙ: 

Kάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος: 

Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου: 

Άλλο: 

Εργάζεστε; 

Ναι 

Όχι 

Αν ναι ποιο είναι το αντικείμενό σας; 
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Θα θέλατε να αναλυθούν τα γραπτά σας για τους σκοπούς της έρευνας; 

Ναι 

Όχι 

Θα θέλατε να πάρετε ανατροφοδότηση από την ανάλυση των γραπτών σας; 

Ναι 

Όχι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2. 

Διερεύνηση συναισθηματικής κατάστασης 
 

 

 PANAS SCALE  
 

Η κλίμακα αποτελείται από έναν αριθμό λέξεων που περιγράφουν διαφορετικά 

συναισθήματα και συγκινήσεις. Διαβάστε κάθε φορά και μετά σημειώστε την κατάλληλη 

απάντηση στο κενό δίπλα σε αυτή τη λέξη. Υποδείξτε σε ποιο βαθμό σας εκφράζουν οι 

επιλογές σας, αυτή ακριβώς την στιγμή που διεξάγεται η διαδικασία. Χρησιμοποιήστε την 

παρακάτω κλίμακα για να καταγράψετε τις απαντήσεις σας. 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Πολύ ελαφρά 

ή καθόλου 
Λίγο Μέτρια  

Αρκετά 
Πάρα πολύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Ενδιαφέρων                                Ευρέθιστος 

 Αγχωμένος-η  Σε εγρήγορση 

 Ενθουσιασμένος-η  Ντροπιασμένος-η 

 Αναστατωμένος-η  Εμπνευσμένος-η 

 Δυνατός-η  Νευρικός-η 

 Ένοχος-η  Αποφασισμένος-η 
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 Τρομοκρατημένος- 

η 

 Προσεκτικός-η 

 Εχθρικός-η  Ανήσυχος-η 

 Περήφανος-η  Φοβισμένος-η 

 

6ο κεφάλαιο 1ο Ερευνητικό κομμάτι Διπλωματικής 

6.1 Μελέτη Περίπτωσης Ι - Περιγραφή Συνεδριών 
 

Δημογραφικά στοιχεία συμμετέχουσας: Η Ε έχει Ελληνική καταγωγή και η ηλικία της 

είναι άνω των 18 ετών. Είναι διπολική ασθενής με διάγνωση αρκετά χρόνια πριν, σε νεαρή 

ηλικία. Μένει στην Αθήνα, διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο 

για την επικοινωνία μας. Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας μικρής κόρης. Είναι τελοιόφοιτη 

ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτή την περίοδο δεν εργάζεται κάπου. Δεν επιθυμεί να 

κοινοποιηθούν τα γραπτά της στην παρούσα εργασία έστω και ανώνυμα. 

Η γυναίκα της πρώτης περίπτωσης όπως και της δεύτερης όπως και οι διπολικοί 

ασθενείς μετρούν αρκετά τραύματα στη ζωή τους μόνο και μόνο από την Διπολική 

Διαταραχή που προσφέρει απλόχερα τραυματικά γεγονότα. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω της 

φύσης της ασθένειας, είτε από επιλογές του ίδιου του ατόμου ορμώμενο όμως από την φύση 

της συναισθηματικής του ασθένειας ή από παγιωμένες αντιλήψεις που μετατρέπονται σε 

συμπεριφορά. 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι κάποιο τραύμα με βάση την συμπτωματολογία 

της Διπολικής Διαταραχής ή την επιλογή του ατόμου. Έχουμε να κάνουμε με ένα τραύμα 

επίκτητο. Προκλήθηκε αποκλειστικά από εξωτερικό παράγοντα. 

Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο γράφεται σε τρίτο πρόσωπο για τους λόγους 

αποστασιοποίησης του γράφοντος που αναλύθηκαν στην εργασία στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Η συμμετέχουσα δείχνει πως έζησε και πάλι την τραυματική της εμπειρία, ακόμα και σε 

τρίτο πρόσωπο. 

Εφόσον δεν επιθυμεί η συμμετέχουσα να δημοσιευτούν οι συνεδρίες γραφής η 

εκπονήτρια θα περιγράψει παρακάτω την γραπτή αφήγησή της. 

 

09/03/2022 

Περιγραφή της συνεδρίας εκφραστικής γραφής για την τραυματική εμπειρία 

Το συμβάν στο οποίο συμμετείχε η Ε είναι κάτι αποτρόπαιο και θυμίζει εποχές 

μεσαίωνα όταν για αναισθητικό σε επεμβάσεις χρησιμοποιούσαν αλκοόλ. Μοιάζει σαν να 

συμμετείχε σε έναν κύκλο βασανιστηρίων χωρίς πραγματική πρόθεση από κάπου. Το πιο 

τρομακτικό από όλα είναι πως σε όλο αυτό ο λόγος της δεν υπήρχε και ήταν εντελώς 

ανήμπορη να αντιδράσει σωματικά μέσω των αισθήσεών της. Έπρεπε να υποστεί όλη την 

διαδικασία της εγχείρησης ζωντανά. 

Ή Ε εισήχθη σε νοσοκομείο για μία επέμβαση ρουτίνας (σκωληκοειδίτιδα). Η επέμβαση 

άρχισε και άρχισε να νιώθει τα πάντα!. Η παράλυση της αναισθησίας δηλαδή στο κινητικό 

κομμάτι είχε δράσει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κουνηθεί ή να μιλήσει για αυτό που 

της συνέβαινε αλλά να νιώθει την διαδικασία. Η επέμβαση λόγω επιπλοκών διήρκησε δύο 

ώρες. Κάποια στιγμή οι δυνάμεις της την εγκατέλειψαν και αφέθηκε να πεθάνει.. Στην 

αίθουσα ανάρρωσης είπε στους γιατρούς ότι ένιωσε τα πάντα. Οι γιατροί αποποιήθηκαν τις 

ευθύνες τους. Βρήκαν υπερβολική την αντίδραση της. Δεν θεωρεί πως βοηθήθηκε από την 
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οικογένειά της και τους φίλους της παρά μόνο από την μητέρα της. Έχασε την εμπιστοσύνη 
της στους γιατρούς αλλά και στους ανθρώπους. 

Περιγραφή της συνεδρίας για τα αντιληπτά οφέλη 

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο η Ε συνεχίζει να γράφει για την τραυματική εμπειρία της 

σαν να είναι η συνέχεια της πρώτης. Χαρακτηρίζει την τραυματική της εμπειρία ως ορόσημο 

στην ζωή της. Νιώθει ενοχικά όταν σκέφτεται άλλες δύσκολες καταστάσεις ανθρώπων. Λέει 

πως το συμβάν άλλαξε εντελώς τον τρόπο που σκέφτεται τη ζωή. Άλλαξε τις σκέψεις, τις 

σχέσεις της με τους ανθρώπους και εξοικειώθηκε με την ιδέα του θανάτου. Νιώθει βαθιά 

θλίψη και πολύ μόνη. Καμιά φορά ντρέπεται όταν μοιράζεται αυτό που έζησε. Ενισχύθηκαν 

οι σύνοδες ψυχικές τις δυσλειτουργίες εκτός από την Διπολική Διαταραχή. Έβλεπε εφιάλτες. 

Για καιρό μιλούσε σε πολλούς ανθρώπους για την εμπειρία της. Ο ψυχίατρός της την 

απέτρεψε να μιλάει για αυτό. 

Προσεχώς θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση και συνεχώς την αναβάλλει. Αναφέρει πως 

κανένας δεν την στήριξε. Στο τέλος γράφει για τα αντιληπτά οφέλη. 

6.1.1 Ανάλυση συνεδρίας γραφής της τραυματικής εμπειρίας και των αντιληπτών 

οφελών. 

 

Τα συμπεράσματα των δύο δεκαπενταλέπτων προκύπτουν παρακάτω μέσα από τα 

γραπτά λεγόμενα των συνεδριών γραφής των συμμετεχουσών που βρίσκονται μέσα σε 

εισαγωγικά. 

Ανάλυση της τραυματικής εμπειρίας 

Υπογραμμίζονται κάποια σημεία μέσα στο κείμενο που θεωρούνται μείζονος σημασίας. 

Εισάγει αμέσως το τραύμα με τον φρικτό πόνο που ένιωσε όταν έκοψαν την κοιλιά της. 

Συνεχίζει με τα φριχτά συναισθήματα απελπισίας που την κατέκλυσαν εφόσον δεν μπορούσε 

να τα εκφράσει σε κανέναν «Ένιωθε να της τραβάνε τα σωθικά έξω, άκουγε τα ουρλιαχτά 

της να την ξεκουφαίνουν». Λόγω των επιπλοκών η εγχείρηση της φάνηκε ατελείωτη και δεν 

μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε « Αδύνατο και ατελείωτο». Ο χρόνος είναι σχετικός και 

μεταβάλλεται ανάλογα την περίσταση… Βίωσε υψηλά επίπεδα αγωνίας «Η αγωνία της 

κορυφώθηκε σε τέτοιο βαθμό που πίστεψε μετά από πολλή ώρα πως οι γιατροί δεν ήταν 

πραγματικοί γιατροί, αλλά σαδιστές που κάνουν πειράματα σε ανθρώπους». Εδώ δείχνει 

επίσης να παραποιεί την πραγματικότητα λόγω του βιώματός της. 

Στην φράση που ακολουθεί η Ε εκφράζει το έσχατο σημείο του θανάτου της στο οποίο 

έφτασε με έναν απόλυτο και τελεσίδικο θυμό απέναντι στους γιατρούς « Προς το τέλος απλά 

εγκατέλειψε και είπε: τώρα ας πεθάνω. Αυτό δεν τους το συγχωρεί ποτέ». Το άγχος, ο 

τρόμος, ο πόνος της είχε διακυμάνσεις. Αναφέρει πως λιποθυμούσε και συνερχόταν. Στήριξη 

δεν υπήρχε εφόσον οι γιατροί την κατηγόρησαν (στο τέλος είπαν πως φέρεται σαν τρελή, εσύ 

φταις που δεν έπιασε η αναισθησία γιατί είσαι καπνίστρια) και υποτίμησαν το γεγονός «Πως 

κάνεις έτσι, συμβαίνει αυτό». Βρίσκεται σε μία θέση υπόλογη. Έπρεπε να παραθέσει τις 

συζητήσεις των γιατρών κατά την διάρκεια της επέμβασης για την «αθωότητά» της «Αν δεν 

μετέφερε γεγονότα και φράσεις που άκουγε κατά την διάρκεια της επέμβασης θα το 

αρνιόντουσαν». Έχασε την εμπιστοσύνη της στο ιατρικό προσωπικό. 

Η Ε επαναθυματοποιείται δευτερογενώς εκτός από τους γιατρούς και από τον σύζυγό 

της, τους συγγενείς, τους φίλους της. Επί της ουσίας καλείται να βιώσει μόνη της το γεγονός 

που θυμίζει επιστημονική φαντασία. Στην ουσία, ήταν μόνη «Δεν καταλάβαιναν την 

σοβαρότητα της κατάστασης και ένιωθε πάντα την δυσπιστία τους». Η διαδικασία που 

υποβλήθηκε από την αρχή ως το τέλος, αφορούσε άμεσα το σώμα της, την ψυχή της και την 

μετέπειτα πραγματικότητα της «Στην πραγματικότητα ένα κομμάτι της πέθανε εκείνη την 

ημέρα». Επίσης γίνεται αναφορά θανάτου και στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο με περισσότερη 

ανάλυση όπως και για την αλλαγή στην αντιμετώπιση της ζωής της στο σήμερα «Άλλαξε 
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εντελώς τον τρόπο που σκέφτομαι την ζωή και τον θάνατο, με εξοικείωσε κατά μια έννοια με 

τον δεύτερο, με τον χειρότερο τρόπο». Αν και προσπάθησε να το εκλογικεύσει και να πείσει 

τον εαυτό της ότι είναι δυνατή «Έλεγε και ξαναέλεγε στον εαυτό της πως αφού επέζησε από 

αυτό, τίποτα δεν θα την σκοτώσει». 

Ανάλυση των αντιληπτών οφελών 

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο η Ε αναφέρει το τραυματικό γεγονός ως σημείο αναφοράς 

για εκείνη όπως τοποθετεί και τον ερχομό του παιδιού της στο ίδιο βάθρο «Η ζωή μου 

χωρίζεται πριν και μετά το χειρουργείο» τόσο την σημάδεψε. Εισάγει ξανά το τραύμα της ως 

συνέχεια του πρώτου δεκαπεντάλεπτου. 

Σύμφωνα με αυτό φαίνεται ότι της είναι δύσκολο να αναφέρει θετικά χαρακτηριστικά 

της εμπειρίας της. Επαναφέρει όπως και στο πρώτο σκέλος την εμπειρία του θανάτου που 

έζησε όντας ζωντανή. Το τραύμα του θανάτου και σε αυτό το δεκαπεντάλεπτο είναι παρόν. 

Το περιγράφει εκτενέστερα («Ξέρω πως είναι να αφήνεσαι να πεθάνεις, την τελευταία σου 

πνοή…»). Με ενοχικά στοιχεία συγκρίνει την εμπειρία της με άλλες επώδυνες καταστάσεις 

(« Ένιωσα πολύ κοντά στον θάνατο, αν και νιώθω ενοχικά όταν σκέφτομαι θύματα πολέμου, 

τροχαίων, απόπειρας δολοφονίας, κακοποίησης»). Εδώ ίσως προσπαθεί να μειώσει μέσα της 

το τραύμα, εφόσον υπάρχουν και χειρότερα. 

Επαναλαμβάνει και στο δεύτερο κείμενο πως άλλαξε η οπτική της σχετικά με τους 

ανθρώπους «Με έκανε επιφυλακτική, κυνική, με γέμισε απογοήτευση και βαθειά θλίψη». 

Βιώνει μεγάλη μοναξιά «Νιώθω πολύ μόνη». Ενίοτε ντρέπεται «Νιώθω πολλές φορές 

περίγελος όταν το μοιράζομαι». Σε αυτό το κείμενο μιλάει για τους εφιάλτες που έβλεπε 

μετά απ’ το συμβάν. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως έχει επηρεαστεί το υποσυνείδητο κομμάτι 

της. Νιώθει βαθύ συναισθηματικό πόνο «Η ανάμνηση του γεγονότος με έκανε να τρέμω και 

να τουρτουρίζω εσωτερικά». Αισθανόταν την ανάγκη να μιλάει για αυτό σε μια προσπάθεια 

απελευθέρωσής της «Για χρόνια σε κάθε ευκαιρία μιλούσα γι’ αυτό σε μια προσπάθεια να το 

ξορκίσω». 

Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς με Διπολική Διαταραχή εμφανίζουν 

συννοσηρότητα. Η Ε μας λέει ότι το τραυματικό γεγονός που έζησε της πρόσθεσε σε 

μεγαλύτερο βαθμό άγχος και ενίσχυσε την ιδεοψυχαναγκαστική της διαταραχή. Όσον αφορά 

την εμμονική αναζήτηση αποδείξεων για τις σωστές διαγνώσεις των γιατρών προσθέτει 

στην συννοσηρότητα και τις εμμονές της. 

Σύντομα θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση και συνεχώς το αναβάλει. Είναι φανερό εδώ 

πως ανακινείται το τραύμα της και το αναβιώνει σε άλλη περίσταση. Δεν είναι τυχαίο που 

μόνο προς το τέλος αναφέρει αντιληπτά οφέλη δείχνοντας την αδυναμία της να βρει θετικά 

στοιχεία στην όλη τραυματική εμπειρία της. Σε αυτά συγκαταλέγονται η προσωπική δουλειά 

για να ερευνά τις ιατρικές διαγνώσεις που την αφορούν αλλά να εμπιστεύεται και την κρίση 

των γιατρών. Εκφράζει όλες τις απορίες της σε αυτούς. Δεν ακολουθεί τύφλα διαγνώσεις και 

οδηγίες. Τελειώνει το κείμενό της επαναλαμβάνοντας την πικρία και την μοναξιά της για 

τρίτη φορά στο ίδιο κείμενο παραθέτοντας ξανά την κατανόηση που δεν έλαβε «Όμως 

κανένας δεν με στήριξε, θεωρώντας πιθανόν πως δεν είναι σοβαρό». Εδώ κάνει και 

εκτιμήσεις, «πως είμαι τρελή, πως υπερβάλλω. Είναι πολύ μοναχικό συναίσθημα». 

6.1.2 Αποτελέσματα - σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων (μέτρηση 

συναισθηματικής κατάστασης - panas scale) 

Η ασθενής στην συμπλήρωση των δύο μετρήσεων, ξεχωριστά για την κάθε συνεδρία 

χρησιμοποίησε την κλίμακα panas scale που αφορά την συναισθηματική της κατάσταση την 

δεδομένη στιγμή. Αυτό που ερευνάται στην προκειμένη περίπτωση είναι εάν η διαδικασία 

της εκφραστικής γραφής στηριζόμενη στο παράδειγμα του Pennebaker στην οποία 

συμμετείχε, επηρέασε θετικά ή δεν επηρέασε θετικά ή δεν επηρέασε καθόλου την ψυχική και 

φυσική υγεία της. 
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1ο ερωτηματολόγιο για την τραυματική εμπειρία 

Σύμφωνα με πρώτο σκέλος της συνεδρίας γραφής όπως παρουσιάστηκε και πρότινος η 

Ε δεν νιώθει ενδιαφέρουσα για αυτό που της συμβαίνει. Η Ε κατά την διάρκεια του πρώτου 

δεκαπενταλέπτου της γραφής για την τραυματική εμπειρία της αγχώθηκε πολύ (4, αρκετά). 

Εδώ σημειώνεται το πρώτο αρνητικό συναίσθημα σε μεγάλο βαθμό. Δεν νιώθει σχεδόν 

καθόλου ενθουσιασμένη (1, ελαφρά ή καθόλου). Αντιθέτως αισθάνεται αναστατωμένη (4, 

αρκετά). Φαίνεται να αναδύεται στην επιφάνεια η τραυματική της εμπειρία και δεν νιώθει 

καλά. Παρόλα αυτά σε έναν μέτριο βαθμό αισθάνεται δυνατή (3, μέτρια). Δεν νιώθει ενοχή 

(1, ελαφρά ή καθόλου), κάτι που είναι λογικό εφόσον δεν είχε καμία εμπλοκή στην 

αναισθησία που δεν λειτούργησε. Αρχίζει και νιώθει τρομοκρατημένη (4, αρκετά) και 

εχθρική (3, μέτρια). Ο τρόμος είναι ένα δυνατό συναίσθημα που υπερβαίνει κατά πολύ το 

συναίσθημα του φόβου (4, αρκετά) που επίσης νιώθει. Αισθάνεται περήφανη (1, ελαφρά ή 

καθόλου) για την τραυματική εμπειρία της. Παρουσιάζει ευερεθιστότητα σε μικρό βαθμό (1, 

ελαφρά ή καθόλου) και είναι σε αρκετό βαθμό σε εγρήγορση (4, αρκετά). Δεν υπάρχει 

αίσθημα ντροπής ή είναι σε μικρό βαθμό (1, ελαφρά ή καθόλου). Επίσης αισθάνεται λίγο (2) 

εμπνευσμένη για αυτά που έγραψε. Είναι αρκετά νευρική (4, αρκετά) και πολύ ελαφρά ή 

καθόλου (1) αποφασισμένη. Σε μικρό βαθμό αισθάνεται ότι είναι προσεκτική (2, λίγο) και σε 

αρκετό βαθμό νιώθει ανησυχία (4, αρκετά). Τα συναισθήματα που βίωσε από το 

παρελθοντικό τραύμα της σε νεαρή ηλικία εμφάνισαν συναισθήματα άγχους, αναστάτωσης, 

δύναμης, τρόμου, εχθρικότητας, εγρήγορσης, νευρικότητας, ανησυχίας, και φόβου. 

Παρατηρείται πως τα 9 από τα συνολικά 19 συναισθήματα επιλογής είναι σε αρκετό βαθμό 4 

(αρκετά) της κλίμακας όπου εκφράζεται το αρνητικό τους περιεχόμενο. Το άτομο στο 

σήμερα βρίσκεται σε μία άλλη κατάσταση μακριά από τον χρόνο που έζησε την εμπειρία 

του. Το τραύμα όμως για τον καθένα είναι άχρονο όπως υποστηρίζει η ψυχιατρική. Φαίνεται 

πως σε συναισθηματικό επίπεδο το άτομο έχει τα ίδια ή παρόμοια συναισθήματα που είχε 

βιώσει κατά την διάρκεια της επέμβασης. Δεν αναφέρει κάτι για σωματικό πόνο. Σε αυτό το 

σκέλος της έρευνας λειτούργησαν από τους 1 έως τους 5 βαθμούς της κλίμακας τα αρνητικά 

χρωματισμένα συναισθήματα σε βαθμό 4 (αρκετά). 

2ο ερωτηματολόγιο για τα αντιληπτά οφέλη – σύγκριση με το ερωτηματολόγιο της 

τραυματικής εμπειρίας 

Στην δεύτερη μέτρηση για τα αντιληπτά οφέλη ορισμένα αρνητικά συναισθήματα 

μειώθηκαν μετά την μέτρηση και κάποια παρέμειναν ίδια και εδραιώθηκαν σε σχέση με το 

πρώτο ερωτηματολόγιο. Η Ε και στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο δεν αισθάνεται ενδιαφέρουσα. 

Το άγχος της μειώθηκε σημαντικά στο μισό στην δεύτερη μέτρηση, δηλαδή από αρκετά (4) 

πήγε στο λίγο (2). Ο ενθουσιασμός παρέμεινε το ίδιο δηλαδή στο (1) πολύ ελαφρά ή και 

καθόλου. Η αναστάτωση ήταν η ίδια σε αρκετά μεγάλο βαθμό (4). Η δύναμη της μειώθηκε 

από το μέτρια 3 (μέτρια) στο 1 (ελαφρά ή καθόλου). Η ενοχή της αυξήθηκε έναν βαθμό την 

δεύτερη φορά από το 1 (πολύ ελαφρά ή καθόλου) στο 2 (λίγο). Ο τρόμος μειώθηκε κατά 

έναν βαθμό από το 4 (αρκετά) στο 3 (μέτρια) όπως και η εχθρικότητά (2, λίγο) της έναν 

βαθμό από το 3, μέτρια.. Ένιωσε πολύ λίγο ή καθόλου (1, ελαφρά ή καθόλου) περήφανη 

μέσα από αυτήν την διαδικασία. Η ευερεθιστότητά της αυξήθηκε εμφανώς από το 1 (πολύ 

ελαφρά ή καθόλου) στο 4 (αρκετά). Στα ίδια υψηλά επίπεδα συνεχίστηκε και η εγρήγορσή 

της (4, αρκετά) και στις δύο μετρήσεις. Ένιωσε μεγαλύτερη ντροπή κατά έναν βαθμό (3, 

μέτρια) από την πρώτη μέτρηση (2, λίγο). Το να νιώθει εμπνευσμένη παρέμεινε το ίδιο (2, 

δηλαδή λίγο). Η νευρικότητά της μειώθηκε στο μισό από 4 (αρκετά) στο 2 (λίγο). Σχεδόν 

καθόλου (1, ελαφρά ή καθόλου) δεν ένιωσε αποφασισμένη ή πολύ ελαφρά και στα δύο μέρη 

της. Η προσοχή της δεν παρουσίασε αυξομείωση (2, λίγο) και στις δύο περιπτώσεις ενώ η 

ανησυχία της διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε αρκετό βαθμό (4, αρκετά). Ήταν ελαφρά ή 

καθόλου ενεργή (1) και τέλος ο φόβος της μειώθηκε κατά έναν βαθμό από αρκετά (4) στο 

μέτρια (3). 



55 
 

Είναι σημαντικό που το άγχος της μειώθηκε κατά το μισό. Η δύναμή της μειώθηκε κατά 

δύο μονάδες, η ενοχή της αυξήθηκε έναν βαθμό. Είναι αξιοσημείωτο πως η ευερεθιστότητά 

της ανέβηκε τρεις μονάδες. Ντράπηκε λίγο παραπάνω απ’ την πρώτη συνεδρία. Σημαντικό 

ακόμη είναι πως η νευρικότητα μειώθηκε στο μισό. Ο φόβος της μειώθηκε κατά έναν βαθμό. 

6.1.3 Περιορισμοί Περίπτωσης Ι 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της πρώτης περίπτωσης το κυρίαρχο είναι πως η 

Συμμετέχουσα βρισκόταν ή άρχιζε καταθλιπτικό επεισόδιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αναστατωθεί πολύ και να μην μπορέσει να διαχειριστεί τα συναισθήματά της διότι βρισκόταν 

σε ευάλωτη περίοδο ο ψυχισμός της. 

Κάποιες φορές η διπολικοί ασθενείς ειδικά όταν βρίσκονται σε κάποιο καταθλιπτικό 

επεισόδιο ή κάποια στρεσογόνα κατάσταση αναπαράγουν και σκέφτονται συνεχώς τα 

τραύματα τους. Δεν συνίσταται σε τέτοιες περιόδους να δουλέψουν ή να ασχοληθούν με το 

τραύμα τους. Το τραύμα ανακινείται χωρίς να προσφέρει κάποια θεραπευτική αξία διότι δεν 

μπορεί να δουλευτεί υπό τέτοιες συνθήκες. Έτσι η έρευνα σταμάτησε στην πρώτη συνεδρία 

γραφής. Δόθηκε αρχικά μόνο μια μικρή παρότρυνση στην γυναίκα αλλά η ερευνήτρια δεν 

θέλησε να πιέσει περισσότερο την συμμετέχουσα να συνεχίσει κάτι που της έκανε κακό. 

Το υλικό μειώθηκε περισσότερο από το μισό. Παρόλα αυτά αποφασίστηκε να 

συνεχιστεί η έρευνα μετά από ένα πολύτιμο διάστημα παύσης, με το υπάρχον υλικό. Το 

δείγμα είναι ζωντανό και μεταβαλλόμενο και μπορεί να συμβούν απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Η ερευνήτρια άρχισε να αμφιβάλλει για την διαδικασία του πειράματος σκεπτόμενη 

μήπως να αλλάξει την διαδικασία του εγχειρήματος σε μια πιο εύκολη παραλλαγή. 

Η αρχική σκέψη της ερευνήτριας ήταν να δουλέψει ένα αρκετά μεγάλο ερωτηματολόγιο 

με συνεδρίες γραφής στηριζόμενο στην μέθοδο Pennebaker. Η έρευνα αυτή προέρχεται από 

μεταπτυχιακό φοιτητή του Manchester για το πώς η εμπειρία του covid -19 επηρέασε την 

ψυχική κατάσταση των ανθρώπων. Αποδείχθηκε πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Χρειαζόταν μεγάλο 

δείγμα ανθρώπων και ήταν αρκετά περίπλοκο. Ο περιορισμός εδώ άπτεται στο μεγάλο 

χρονικό διάστημα που αφιέρωσε η ερευνήτρια για την μετάφρασή του χωρίς τελικά να το 

χρησιμοποιήσει. 

Επίσης άλλος ένας περιορισμός έγκειται στο γεγονός πως η συγκεκριμένη 

συμμετέχουσα κατά την πορεία του πειράματος εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την έκθεση 

και ανάγνωση των γραπτών συνεδριών της σε τρίτους. Αγχώθηκε για το ποιος θα διαβάσει το 

περιεχόμενό της και δεν θέλησε να συμπεριληφθούν τα πρωτότυπα γραπτά της στην εργασία. 

Οι ισορροπίες είναι λεπτές και είναι δύσκολο να διαθέσεις τόσο προσωπικές και 

συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες σε τρίτους. 

 

7ο κεφάλαιο 2ο Ερευνητικό κομμάτι Διπλωματικής 

7.1 Μελέτη Περίπτωσης ΙΙ – ανάλυση συνεδριών – σύγκριση 

ερωτηματολογίων - Μετρήσεις 
Δημογραφικά στοιχεία συμμετέχουσας: Η Μ έχει Ελληνική καταγωγή και η ηλικία της 

είναι άνω των 18 ετών. Είναι διπολική ασθενής τύπου ΙΙ με διάγνωση κάποια χρόνια 

νωρίτερα. Μένει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για την επικοινωνία μας. Είναι ανύπαντρη και τελοιόφοιτη 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαγγελματικού λυκείου. Είναι εργαζόμενη ως γραμματέας σε 

αλυσίδα super market στην περιοχή. Η συμμετέχουσα επιθυμεί να αναλυθούν τα γραπτά της 

ωστόσο χωρίς ανατροφοδότηση. 

Ότι ισχύει στην περίπτωση I με τις οδηγίες γραφής και τις διαφοροποιήσεις ισχύει και 

για την περίπτωση ΙΙ. 
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Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνει περιγραφή των συνεδριών γραφής εφόσον η 

δεύτερη συμμετέχουσα επιθυμεί να διαβαστούν όλα τα πρωτότυπα κείμενά της ανώνυμα. Οι 

αυτούσιες συνεδρίες γραφής παρουσιάζονται στο παρακάτω ερευνητικό κομμάτι. 

7.1.1 1η ημέρα συνεδρίας γραφής 

20/03/22 

Συνεδρία γραφής της τραυματικής εμπειρίας 

«Εκείνο το διάστημα δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έκανε χρήση ουσιών σαν διέξοδο από 

αυτά που βίωνε. Θυμάται πως δεν ήταν σίγουρη να πάει 5ήμερη γιατί είχε δυσκολία με τις 

συναναστροφές, δεν ένιωθε άνετα. Σκεφτόταν την προκαταβολή που είχε δώσει η μαμά μου για 

την εκδρομή. 

Θυμάται έντονα και νιώθει ακόμα αυτό το συναίσθημα πως το πρωί πριν ανοίξει την 

πόρτα για να φύγει είπε στην μαμά της πως δεν νιώθει καλά και κάτι σαν ότι δεν ήθελε να 

πάει. Μου είπε πως έχουμε δώσει την προκαταβολή και συμφώνησε μαζί της. Στην πορεία του 

λεωφορείου ήταν κλειστή, όχι τόσο ενθουσιασμένη με τα άλλα παιδιά μέσα.   Προσπαθούσε 

πολύ για να συμμετέχει μαζί τους. Δεν θυμάται πως φτάσανε στο λιμάνι της Ρόδου. Όλα εκεί 

της φαίνονταν μεγάλα και κάπως τρομαχτικά. 

Μπήκανε στο πλοίο. Θυμάται μόνο το βράδυ. Επικρατούσε ένα κλίμα χαλαρό και 

χαρούμενο. Ένιωθε πως δεν ανήκε πουθενά. Δεν είχε κάποιον κολλητό στο σχολείο εκείνο το 

διάστημα ώστε να είναι μαζί του, οπότε προσπαθούσε να πλησιάσει τους γνωστούς της από το 

άλλο σχολείο που ήταν μαζί. 

Ήθελε να ξεκουραστεί, να απομονωθεί μα δεν γινόταν. Κάποια στιγμή έχει εικόνα πως 

κοιτούσε από το πλοίο τα μαύρα κύματα και σκεφτόταν πως θα ήταν μια στιγμή ο φόβος του να 

πέσει και μετά από λίγο θα πνιγόταν. Φοβόταν όμως πολύ να πέσει. Ήταν στο ξενοδοχείο και 

οι κοπέλες που ήταν μαζί στο δωμάτιο, ετοιμάζονταν για την βραδινή τους έξοδο στα 

μπουζούκια. 

Ετοιμαζόταν   κι   αυτή.   Είχε   το   αποκούμπι   της.   Μερικά   βαρβιτουρικά   που   θα 

την βοηθούσαν να περάσει καλά. Σε εκείνο το κλαμπ προσπαθούσε να περάσει καλά. Είχε πιει 

πολύ. Συνάντησε βλεμματικά και μια συγχωριανή της που στο παρελθόν είχε τραυματική 

εμπειρία μαζί της και ντράπηκε. 

Μετά βγήκε έξω από το κλαπμ και καθόταν στο πίσω μέρος μόνη και μισοκοιμισμένη 

χωρίς να έχει πολλή καλή επαφή με την πραγματικότητα. 

Όταν έφτασε η ώρα να μπούνε στο λεωφορείο και να πάνε στο ξενοδοχείο δεν είχε 

καταλάβει, δεν μπορούσα να σηκωθεί για να πάει εκεί. Ένας γνωστός-φίλος την σήκωσε 

αγκαλιά και την πήγε. Στο ξενοδοχείο (δεν θυμάται αν ήταν εκείνη την ημέρα ή άλλη) 

συνεχιζόταν κάτι σαν πάρτι με αλκοόλ. Στο δωμάτιο δεν μπορούσε να πάει γιατί ήταν η μία 

κοπέλα με κάποιον που είχε γνωρίσει… Έχει μια στιγμή στο μυαλό της που που είναι στα 

αρχαία της Ρόδου, και λέει σε μια φίλη, δεν θυμάται, κατι ακαταλαβίστικα, ότι είναι περίεργη 

και μπορεί να την σχολιάζουν οι άλλες ή την σχολίασαν και της λέει τι είναι αυτά που λες, 

ξεκόλλα. Παίζανε μπουγέλο μέσα έξω απ΄ τα δωμάτια, κι αυτή παρίστανε την κουλ όταν την 

έβρεξαν. Το βράδυ ήταν οι 3 κοπέλες στο δωμάτιο που μένανε μαζί, και ένας άλλος. Παρίστανε 

ότι κοιμόταν. 

Την άλλη μέρα την ξυπνάει ένας φίλος και πάει μαζί του στην παραλία. Ήταν κι άλλοι εκεί 

και καπνίζανε χασίς. Μετά φεύγουνε και πάνε σε ένα άλλο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Εκεί ήταν 

όλοι και θυμάται που καθόταν κάτω και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη ούτε καν να κοιτάξει 

κάποιον. Ήθελε στην κυριολεξία να εξαφανιστεί. Δεν άντεχε άλλο. Ήταν η τελευταία μέρα της 

εκδρομής. Σε λίγες ώρες θα φεύγανε. Φεύγει απ΄το δωμάτιο και ανεβαίνει στον πιο πάνω 
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όροφο. Ανεβαίνει στο περβάζι του μπαλκονιού. Ήταν σίγουρη πως η καλύτερη λύση ήταν να 

πέσει. Θα της έφερνε την λύση. Βλέπει την Ανατολή, χαιρετάει μέσα και πέφτει! Μένει εκεί, είχε 

και δεν είχε τις αισθήσεις της. Κάποια στιγμή βλέπει έναν καθηγητή να την κοιτάει. Τραβούσε 

τα μαλλιά του και πήγαινε πάνω κάτω. Ήρθε κοντά της την στιγμή που είχε τις αισθήσεις της 

και του είπε: Αφήστε με να πεθάνω. Κλαίγοντας σχεδόν. Όλο της το σώμα είχε παγώσει. Ήταν 

ανίκανη να κάνει την παραμικρή κίνηση. Δεν ξέρει τι έγινε μετά από εκεί. Την επόμενη φορά 

που άνοιξε τα μάτια της βρισκόταν σε ένα ελικόπτερο και γύρω της κάποιοι. Μια που άνοιξα 

τα μάτια μου μια που κοιμήθηκα πάλι. Έχει κάποιες θολές εικόνες από τον θάλαμο που ήταν, 

να μπαίνει ένας παπάς μέσα και εκείνη να τον διώχνει. Επίσης θυμάται που της κόβανε το 

τζιν μέχρι να καταλάβουν τί έχει και να μην την τραυματίσουν. Έπειτα ξύπνησε στο δωμάτιο 

του νοσοκομείου μετά την εγχείρηση της». 

Συνεδρία γραφής για τα αντιληπτά οφέλη 

«Τελικά με Βρήκαν και σώθηκα. Ένας νέος Γολγοθάς, ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε από 

εκεί. Και βέβαια με βρήκαν Γιατί δεν έκανα και κάτι τόσο κρυφό βγήκα πήδηξε από τον 

δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου φοβόμουν παραπάνω. Έγινα ρεζίλι αλλά αυτό ήταν κάτι που 

δεν θα μπορούσα να είχα προβλέψει γιατί θα ήμουν ήδη πεθαμένη. Η αλήθεια είναι πως ήθελα 

να κάνω ηρωική έξοδο να αφήσω το αποτύπωμα μου μπας και με αναγνωρίσει κανείς πια. Δεν 

πέθανα όμως και όλοι αναγνώρισαν το τραγικό που συνέβη τι με βρήκε τώρα ή εγώ το βρήκα. 

Αλλο αντιληπτό όφελος. Ξέρεις ζορίζομαι τώρα δεν περίμενα πως θα ήταν τόσο δύσκολο να 

γίνει αυτό. Τέσσερις μέρες από 15 λεπτά Σιγά τα αυγά. Δεν είναι έτσι όμως. Αντιληπτό όφελος. 

Τσέκαρα τους φίλους μου. Ευτυχώς αυτοί που ήταν παρέμειναν και μετά την αυτοκτονία. 

Φάνηκε πως έσπασε το γυαλί για τα καλά με τον Λ. Μεγάλο πλήγμα αυτό. ‘Επρεπε να βρω το 

κουράγιο να δώσω πανελλήνιες. Με την βοήθεια του ΚΕΘΕΑ που ήταν πάντα εκεί για μένα 

έπειτα από επεισόδια διπολικής. Δηλαδή όταν είχα κατάθλιψη και δεν ήθελα κανέναν για πολύ 

καιρό πήγαινα εκεί έβρισκα φίλους και έτσι σιγά-σιγά κοινωνικοποιούμουν ξανά. Το πρόβλημα 

βέβαια δεν ήταν οι ουσίες οι ουσίες ήταν το σύμπτωμα της ασθένειας. Είναι πιο ξεκάθαρο αυτό 

για μένα τώρα. Είχα ανάγκη θεραπείας. Συγκεκριμένα για το πρόβλημά μου. Πάντα έψαχνα και 

έκανα ότι μπορούσα πραγματικά τότε ήταν αρχή ακόμη. Ψυχολόγος; Σιγά, αφού πάει στο 

ΚΕΘΕΑ. Μετά υπομονία. Καλά είναι μία χαρά δεν χρειάζεται. Κατάθλιψη. Θα είμαι κοντά 

σου. Θα περάσει, μπορείς. Ψυχολόγος; Εντάξει καλό θα ήταν να πας. Να πας γιατί δεν ξέρουμε 

ακριβώς. Αδιανόητα πράγματα. Έλα μωρέ δύο-τρεις απόπειρες έκανε, τι να πεις μικρά παιδιά, 

ή οι ουσίες φταίνε. Βρήκα δύναμη να διαβάσω τους λίγους μήνες (έγινε Άνοιξη) που είχα για 

τις πανελλήνιες. Ήμουν στη γιαγιά μου. Ήμουν πιο ήρεμη, εκεί ήταν το καταφύγιο μου πολλές 

φορές. Έμένα εκεί, μακριά από όλους και όλα πολεμώντας και ωραιοποιώντας. Διάβαζα αυτό 

έκανα. Διάβαζα και αισιοδοξούσα λίγους μήνες μετά… Ήθελα να γίνω κάτι. Να ζήσω 

φυσιολογικά, να αποδείξω στους άλλους ότι δεν είμαι εξωγήινος, δεν είναι τρελή, κάνω ότι 

κάνουν και οι υπόλοιποι. Αχ αυτοί οι άλλοι, πάντα οι δυνάστες μου, πάντα εγώ εχθρός μου 

πάντα! Πέρασα! Εκεί άλλες υπομανίες άλλες καταθλίψεις. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα και 

πολύ ωραία ως φοιτήτρια. Είχα πολλές δυσκολίες. Το πρώτο εξάμηνο ήρθαν τα αδέρφια μου 

να με πάρουν γιατί ήμουν πολύ άσχημα και φοβόμουν για τον εαυτό μου μην πάθω τίποτα. 

Πηγαινοερχόμουν συχνά. Έφυγε και αυτό. Γύρισα πίσω. ‘Αλλες υπομονίες, άλλες καταθλίψεις. 

Έμαθα και μαθαίνω και θα συνεχίσω να μαθαίνω, να κατανοώ, να παρατηρώ και να ελέγχω 

εγώ την διπολική μου». 

 

7.1.2 Ανάλυση συνεδρίας γραφής της τραυματικής εμπειρίας και των αντιληπτών 

οφελών 

Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο γράφεται σε τρίτο πρόσωπο για τους λόγους 

αποστασιοποίησης του γράφοντος που αναλύθηκαν στην εργασία στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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Η συμμετέχουσα δείχνει μια μικρή αδυναμία να χρησιμοποιήσει μόνο το τρίτο ενικό 
πρόσωπο καθώς λένε οι οδηγίες και σε σημεία το μπερδεύει με το πρώτο ενικό πρόσωπο. 

Τα συμπεράσματα προκύπτουν παρακάτω μέσα από τα γραπτά λεγόμενα των συνεδριών 

γραφής των συμμετεχουσών και βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά. 

Ανάλυση της τραυματικής εμπειρίας 

Στη συνεδρία γραφής που παραθέτει η Μ διακρίνεται ο αυθορμητισμός και η 

συνεχόμενη γραφή που προκύπτει από γραμματικά και συντακτικά λάθη που υπάρχουν χωρίς 

βέβαια αυτό να είναι απόλυτο. 

Η συμμετέχουσα εισάγει το θέμα της περιγράφοντας την ψυχολογική της κατάσταση 

εκείνο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται. Λέει πως εκείνο το διάστημα έκανε χρήση 

ναρκωτικών ουσιών. Η χρήση είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε διπολικούς ασθενείς. 

Συνήθως δεν είναι τελείως δική τους επιλογή αφού συνυπάρχει με την Διπολική 

Διαταραχή χωρίς να διαχωρίζεται η επιλογή τους από τη συμπτωματολογία της ασθένειας. 

Είχε έντονα συναισθήματα αμφιθυμίας για το αν τελικά θέλει να πάει ή όχι στην 

σχολική εκδρομή. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή της η χρηματική προκαταβολή 

που δόθηκε από την μητέρα της για το ταξίδι αυτό. 

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού βίωνε σημαντική έλλειψη στις κοινωνικές τις δεξιότητες 

επίσης γεγονός που παρατηρείται συνήθως σε καταθλιπτικά επεισόδια των διπολικών. 

Αναφέρει συγκεχυμένη αίσθηση του χρόνου «Δεν θυμάται πως φτάσανε στο λιμάνι». 

Αισθανόταν παράταιρη «Ένιωθε πως δεν ανήκε πουθενά». Είχε αισθήματα φόβου «Όλα εκεί 

της φαίνονταν μεγάλα και κάπως τρομακτικά». Αναφέρεται σε αισθήματα απόσυρσης και 

απομόνωσης. Είναι σύνηθες στους διπολικούς ασθενείς να βιώνουν συναισθήματα άγχους 

φόβου ή τρόμου να αναζητούν την απομόνωση, «Ήθελε να ξεκουραστεί, να απομονωθεί μα 

δεν γινόταν». 

Κάποια στιγμή περιγράφει πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο πλοίο θέλησε να 

κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Η κατάθλιψή της βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα και πλέον 

κινδύνευε όπως θα φανεί και παρακάτω. Πέρα από τη σοβαρότητα της κατάστασής της 

παλεύει να συμμετέχει στην εκδρομή και σε ότι γινόταν εκεί «Οι κοπέλες που ήταν μαζί στο 

δωμάτιο ετοιμάζονταν για τη βραδινή τους έξοδο στα μπουζούκια… ετοιμαζόταν και αυτή». 

Αναφέρει και άλλη τραυματική εμπειρία μέσα στην ήδη υπάρχουσα «Συνάντησε βλεμματικά 

και μία συγχωριανή της που στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία και μαζί της και 

ντράπηκε». Το συναίσθημα της ντροπής είναι εμφανές. 

Θα φανεί πως η χρήση ουσιών δεν τη βοήθησε αν και η ίδια έκανε χρήση για να μπορεί 

να τα καταφέρει «είχε το αποκούμπι της μερικά βαρβιτουρικά που θα την βοηθούσαν να 

περάσει καλά». Στην πορεία αναφέρει πως δεν είχε καλή επαφή με την πραγματικότητα 

βρισκόταν σε επώδυνα και δύσκολα συναισθήματα. Δείχνει να έχει χάσει σημαντικά τον 

έλεγχο της κατάστασης της. «Δεν μπορούσε καν να πάει ως το λεωφορείο της επιστροφής 

για το ξενοδοχείο». 

«Ένας γνωστός φίλος την σήκωσε αγκαλιά και την πήγε». Σημαντικό επίσης είναι πως 

σε μία τέτοια συνθήκη εκδρομής το πλαίσιο είναι χαλαρό διασκεδαστικό. Εκείνη βρισκόταν 

σε μία εντελώς διαφορετική διάθεση από όλο αυτό. Η πραγματικότητα της παρουσιάζεται 

ξανά συγκεχυμένη «λέει σε μία φίλη της πως οι άλλοι τη σχολιάζουν ότι είναι περίεργη και 

εκείνη της λέει: τι είναι αυτά που λες ξεκόλλα». Προσπαθούσε από τη μία πλευρά 

να συμμετέχει και από την άλλη να αποσύρετε μυστικά «παίζανε μπουγέλο μέσα έξω από τα 

δωμάτια και αυτή παρίστανε την «κουλ» όταν την έβρεξαν. Το βράδυ ήταν οι τρεις κοπέλες 

στο δωμάτιο που μέναμε μαζί και ένας άλλος. Παρίστανε ότι κοιμόταν». 

Στην τελευταία παράγραφο περιγράφει το Κύκνειο Άσμα της. Ένα καταλυτικό γεγονός 

φαίνεται να διαδραμάτισε τον τελευταίο ρόλο. Μας εξιστορεί ότι ένας φίλος της την ξύπνησε 

να πάει στην παραλία για να κάνουν χρήση χασίς. Οι ουσίες όπως αναφέρθηκαν και 

παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν τον διπολικό ασθενή ακόμα και  σε ψύχωση. Εδώ δεν 
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έφτασε σε τέτοιο σημείο η γράφουσα. Βρέθηκε πάλι με κόσμο γεγονός που την βαραίνει από 

την αρχή της γραφής της. «Εκεί ήταν όλοι και θυμάται που καθόταν κάτω και δεν μπορούσε 

να αρθρώσει λέξη, ούτε καν να κοιτάξει κάποιον». Εδώ επίσης μεταφέρει μια εικόνα όπου 

είχε «παγώσει». Σημειώνεται η παραστατικότητα που μεταφέρει στο γραπτό της. Είχε φτάσει 

σε πολύ επικίνδυνο σημείο «Ήθελε να εξαφανιστεί δεν άντεχε άλλο». Παρακάτω θεωρεί πως 

βρήκε την καλύτερη λύση που ήταν να πέσει από ψηλά και να σκοτωθεί. Η τραγικότητα του 

γεγονότος είναι έκδηλη. Είναι σημαντικό να διαχωριστεί πως η επιθυμία αυτοκτονίας των 

διπολικών ασθενών, δεν είναι κάτι άλλο από ένα επικίνδυνο σύμπτωμα της κατάθλιψης τους. 

Τέλος περιγράφει μνήμες που έχει αποσπασματικά μετά την πτώση της «Βλέπει έναν 

καθηγητή να την κοιτάει. Τραβούσε τα μαλλιά του και πήγαινε πάνω-κάτω». Περιγράφονται 

τραγικές εικόνες. Είπε στον καθηγητή : «Αφήστε με να πεθάνω κλαίγοντας θαρρώ». Ακόμα 

και στο έσχατο σημείο η επιθυμία της να πεθάνει συνεχίζεται». 

 

Ανάλυση των αντιληπτών οφελών 

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο, επίσης όπως και στην έρευνα της πρώτης περίπτωσης που 

αναλύθηκε χωρίζει την ζωή της πριν το γεγονός και μετά. Συνεχίζει την ιστορία από εκεί που 

είχε τελειώσει προηγουμένως. Ξεκάθαρα ξεκινάει με το πρώτο αντιληπτό όφελος «Τελικά 

με βρήκαν και σώθηκα». Συναντάται ύφος σαρκασμού, «Και βέβαια με βρήκαν γιατί δεν 

έκανα και κάτι κρυφό». Η τραυματική εμπειρία είναι παρούσα με αισθήματα ντροπής όπως 

και στην προηγούμενη συνεδρία γραφής «Έγινα ρεζίλι… θα ήμουν ήδη πεθαμένη». 

Στη συνέχεια εκφράζει κραυγή απόγνωσης στην προσπάθεια να την προσέξουν «Η 

αλήθεια είναι πως ήθελα να κάνω ηρωική έξοδο μπας και με αναγνωρίσει κανείς πια». 

Συνεχίζει την προσπάθειά της να βρει αντιληπτά οφέλη ενώ συναντάται η δυσκολία του 

εγχειρήματος. Παρά τη δυσκολία της αναγνωρίζει πώς από την τραυματική της εμπειρία 

ξεχώρισε τους φίλους της «Τσέκαρα τους φίλους μου». Οι φίλοι της παρέμειναν αυτοί που 

ήταν οπότε απέφυγε τον κίνδυνο ενός πρόσθετου τραύματος εάν τους έχανε. Εντύπωση 

δημιουργεί η φράση όπου λέει για τους φίλους της: «Ευτυχώς αυτοί που ήταν παρέμειναν και 

μετά την αυτοκτονία», δεν μιλάει για απόπειρα αυτοκτονίας παρά για αυτοκτονία 

παραπέμποντας σε κάτι τελεσίδικο. 

Μέσα από όλο το τραγικό γεγονός έψαχνε να βρει κουράγιο να δώσει πανελλήνιες. 

Δείχνει να ανασυντάσσει τις δυνάμεις της. Αναφέρει και κάποια ερωτική σχέση που μάλλον 

τελείωσε μετά το τραυματικό γεγονός «Έσπασε το γυαλί για τα καλά με τον Λ μεγάλο 

πλήγμα αυτό» χωρίς να είναι αντιληπτό όφελος. Από το σύνολο του κειμένου προκύπτει πως 

η μοναδική υποστήριξη που λάμβανε ήταν από το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων) όποτε βρισκόταν σε επεισόδιο διπολικής κατάθλιψης. 

Άλλο αντιληπτό όφελος που αναγνωρίζει είναι πως το πρόβλημα της δεν ήταν οι ουσίες 

αλλά η ασθένεια που τη βασάνιζε και έψαχνε διέξοδο από αυτήν. Στο σήμερα καταλαβαίνει 

πως υπήρχε ανάγκη θεραπείας αναγνωρίζοντας τι πήγε στραβά. Περιγράφει μία σειρά 

γεγονότα συμπεριλαμβάνοντας ρητορικές ερωτήσεις που το πιο πιθανό είναι να απευθύνεται 

στους φροντιστές της εφόσον ήταν ανήλικη. Εκφράζει πικρία και ίσως θυμό με την φράση 

«Αδιανόητα πράγματα», «Έλα μωρέ δύο - τρεις απόπειρες έκανε τι να πεις μικρά παιδιά» ή 
«οι ουσίες φταίνε». Το διάστημα που διάβαζε για τις πανελλήνιες βρήκε καταφύγιο στη 

γιαγιά της. Άξιο απορίας είναι που δεν αναφέρει πουθενά τους γονείς της ή την πυρηνική 

της οικογένεια εκτός από την γιαγιά της. Αυτό εν μέρη μπορεί να θεωρηθεί αντιληπτό 

όφελος αφού υπήρχε έστω κάποιος κοντινός της συγγενής να βασιστεί. Ήθελε να 

προχωρήσει και να σπουδάσει. Ο κύριος λόγος για τις σπουδές της σύμφωνα με τα λεγόμενά 

της είναι η προσπάθειά της να αποβάλει την ντροπή που νιώθει ο «΄Ηθελα να γίνω κάτι να 

ζήσω φυσιολογικά να αποδείξω στους άλλους ότι δεν είμαι εξωγήινος, δεν είναι τρελή κάνω 

ότι κάνουν και οι υπόλοιποι». Μπερδεύει και εδώ το πρόσωπο. 
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Επίσης αναγνωρίζει τον μεγάλο ρόλο που διαδραμάτισαν στη ζωή της οι «άλλοι» στην 

ουσία όμως ο ίδιος της ο εαυτός της «Αχ αυτοί οι άλλοι, πάντα οι δυνάστες μου, πάντα εγώ ο 

εχθρός μου πάντα!». Εμφανίζεται η επαναληψιμότητα της Διπολικής Διαταραχής 

αναγνωρίζοντάς την από την Μ, γεγονός που προσθέτει κι άλλο όφελος «Εκεί άλλες 

υπομανίες άλλες καταθλίψεις». Κλείνει το κείμενό της με ένα αισιόδοξο μήνυμα για την 

πορεία της Διπολικής της εφόσον υποστηρίζει πως έχει κατανοήσει την ασθένειά της. 

 

7.1.3 Αποτελέσματα - σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων (μέτρηση 

συναισθηματικής κατάστασης - panas scale) 

Η ασθενής μετά από την συμπλήρωση των δύο μετρήσεων χρησιμοποίησε την κλίμακα 

panas scale για κάθε μία συνεδρία γραφής ξεχωριστά που αφορά την συναισθηματική της 

κατάσταση την δεδομένη στιγμή. Αυτό που ερευνάται στην προκειμένη περίπτωση είναι εάν 

η διαδικασία της εκφραστικής γραφής στηριζόμενη στο παράδειγμα του Pennebaker στην 

οποία συμμετείχε, επηρέασε θετικά ή δεν επηρέασε θετικά ή δεν επηρέασε καθόλου την 

ψυχική και φυσική υγεία της. 

1ο ερωτηματολόγιο για την τραυματική εμπειρία 

Η συμμετέχουσα στην μέτρηση του πρώτου δεκαπεντάλεπτου της 1ης συνεδρίας 

εκφράζει λίγο (2) ενδιαφέρουσα για την κατάσταση που βρίσκεται, επίσης είναι λίγο (2) 

αγχωμένη. Ο ενθουσιασμός σχεδόν δεν υπάρχει (1 πολύ ελαφρά ή καθόλου) και σε μέτριο 

(3) βαθμό αισθάνεται αναστατωμένη ενώ είναι λίγο (2) δυνατή. Οι ενοχές της είναι σε 

χαμηλά επίπεδα (1, ελαφρά ή καθόλου) Δεν βρίσκεται σε τρόμο (1, πολύ ελαφριά ή και 

καθόλου). Στο εχθρικό συναίσθημα δεν έχει βάλει βαθμολογία. Ανεβαίνει σε βαθμολογία το 

συναίσθημα που είναι η περηφάνια (3, μέτρια). Νιώθει λίγη (2) ευερεθιστότητα και σε έναν 

μέτριο βαθμό (3) είναι σε εγρήγορση (3, μέτρια). Η ντροπή είναι αυξημένη (4, αρκετά). 

Υπάρχει λίγη νευρικότητα (2) και η μεγαλύτερη τιμή της κλίμακας μέχρι στιγμής 

προσδιορίζει την αποφασιστικότητα (5, πάρα πολύ). Είναι αρκετά προσεκτική (3) με το όλο 

εγχείρημα, λίγο ανήσυχη (2), αρκετά ενεργή (4) και λίγο φοβισμένη. 

2ο ερωτηματολόγιο για τα αντιληπτά οφέλη – σύγκριση με το ερωτηματολόγιο της 

τραυματικής εμπειρίας 

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο παρουσιάζει αύξηση κατά δύο μονάδες (4, αρκετά 

ενδιαφέρουσα από το 2, λίγο της πρώτης μέτρησης). Ενώ έχει βαθμολογήσει με (2), λίγο ότι 

είναι αγχωμένη όπως και στην πρώτη συνεδρία. ενώ σημαντική αυξητική διαφορά δείχνει ο 

ενθουσιασμός της που αυξήθηκε κατά δύο μονάδες από το (1), ελαφρά ή καθόλου στο 3, 

μέτρια. Η αναστάτωση επίσης που ένιωθε το πρώτο δεκαπεντάλεπτο 3, αρκετά, είναι θετικό 

πως μειώθηκε έναν βαθμό στο λίγο, (2). Σημαντική διαφορά υπάρχει προς το αίσθημα της 

δύναμης που νιώθει στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο (2, λίγο) σε σχέση με το δεύτερο 

δεκαπεντάλεπτο που διπλασιάζεται στο (4, αρκετά). Οι ενοχές της συνεχίζουν να βρίσκονται 

στα ίδια επίπεδα με πριν (1, ελαφρά ή καθόλου). Τρόμος δεν υπάρχει ή υπάρχει ελάχιστα το  

ίδιο όπως και στην πρώτη μέτρηση. Σε αυτή την μέτρηση υπάρχει βαθμολογία εχθρικότητας 

(1, ελαφρά ή καθόλου) Επίσης η περηφάνια της αυξήθηκε κατά δύο βαθμούς (από το 3, 

μέτρια στο 5 , πάρα πολύ). Σε αυτό το σημείο το (5) της περηφάνιας είναι ο μεγαλύτερος 

βαθμός που πήρε για το συγκεκριμένο συναίσθημα μέχρι στιγμής. Σε αρνητικό συναίσθημα 

εκτός των άλλων βλέπουμε αύξηση στην ευερεθιστότητα κατά έναν βαθμό από 1, ελαφρά ή 

καθόλου σε 2, λίγο. Ακόμα η εγρήγορσή της αυξήθηκε έναν βαθμό από (3), μέτρια στο (4), 

αρκετά. Το αρνητικό συναίσθημα της ντροπής μειώνεται σημαντικά κατά 3 μονάδες από το 

(4, αρκετά) στην αρχική συνεδρία γραφής στο (1, ελαφρά ή καθόλου) της δεύτερης. Η 

έμπνευση επίσης αυξάνεται διπλά από το (2, λίγο). Η νευρικότητα μειώνεται από (2), λίγο 

στο 1, ελαφρά ή καθόλου. Και στις δύο περιπτώσεις η αποφασιστικότητά της είναι στο πιο 

υψηλό επίπεδο (5) που είναι πάρα πολύ. Η προσοχή επίσης αυξάνεται από το (3), μέτρια στο 
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(4) , μέτρια. Η ανησυχία βέβαια στην δεύτερη μέτρηση αυξήθηκε από (2), λίγο στο (3) 

μέτρια. Φαίνεται πιο ενεργή κατά μία μονάδα από (4), αρκετά της πρώτης μέτρησης, στο 

μέγιστο της δεύτερης μέτρησης που είναι το (5), πάρα πολύ. Τέλος ο φόβος της μειώθηκε 

από την αρχική μέτρηση στο (2), λίγο στο (1) ελαφρά ή καθόλου. 

 

 
7.2 2η ημέρα συνεδρίας γραφής 

 
21/03/22 

Συνεδρία γραφής της τραυματικής εμπειρίας 

«Ήταν μέσα στην τάξη και δεν ένιωθε καλά. Μέσα ήταν γύρω στα 20 παιδιά. Λύκειο. 

Αισθανόταν τόσο άσχημα λες και την απειλούσε ένας αόρατος εχθρός που την είχε εγκλωβίσει, 

την είχε στριμώξει στη γωνία και με το ζόρι ανέπνεε. Φοβόταν να κοιτάξει οπουδήποτε, όλα 

ήταν απειλητικά. Είχε κατεβασμένο το κεφάλι. Τα είχε χάσει δεν ήξερε πώς να φερθεί ούτε καν 

ποια να είναι η επόμενη κίνησή της. Σωματικά π.χ. το κούνημα του χεριού της, να καθίσει στην 

καρέκλα, να ακουμπήσει τα χέρια στο Θρανίο ή κάτω από το θρανίο. Δεν ήξερε, δεν μπορούσε 

να αποφασίσει ούτε για αυτό. Τα είκοσι άτομα της τάξης είχαν γίνει είκοσι ζευγάρια μάτια, 

σαράντα ζευγάρια, όχι όχι ζευγάρια, σαράντα μάτια που είχαν κατακλύσει όλον τον χώρο γύρω 

της σε απόσταση αναπνοής. Έπρεπε να φύγει από εκεί εκεί κινδύνευε έπρεπε να αποσυρθεί να 

πάει κάπου ασφαλές, να λήξει αυτό το μαρτύριο δεν μπορούσε όμως ακόμα πώς να φύγει από 

την τάξη αφού δεν μπορούσε να κάνει την παραμικρή κίνηση. Ήταν αδύνατο. Μετά από λίγο 

που ήταν μία αιωνιότητα χτύπησε το κουδούνι. ‘Οπως καταλαβαίνετε ο χρόνος ήταν σχετικός. 

Μπορεί να είχαν περάσει δέκα λεπτά αλλά δέκα λεπτά που αφορούσαν αριθμό σαλιγκαριού ή 

μπορεί και βραδύπους. Χτύπα το κουδούνι, μαζεύει την τσάντα της και φεύγει. Ενημερώνει την 

κολλητή της πώς θα κάνει κοπάνα. Έπρεπε να δώσει ραπόρτο. Έπρεπε να πάρει κάτι σαν 

άδεια. Μόνη της ήταν ανίκανη να πάρει και την παραμικρή απόφαση. Φεύγει, παίρνει το 

αστικό δεν θυμάται τι έγινε στο μεσοδιάστημα μέχρι το σπίτι. Έφτασε. Όπως έφτασε, μπήκε 

μέσα στα παπλώματα. Κρύφτηκε εκεί με στόχο να περάσει φόβος. Ένιωθε καλύτερα μόνη της 

δεν είχε όλα αυτά τα μάτια να την ακολουθούν, προστατεύθηκε για λίγο. Μπορεί να σωθηκε 

έστω προσωρινά. Μετά δεν θυμάται. ‘Ερχονται όλα μαζεμένα αυτή τη στιγμή, και εκείνο και το 

άλλο και το παράλλο είναι πολλά. Ο Γολγοθάς είχε ήδη αρχίσει και ήταν πόσο; 16 χρονών; 

Κάπου εκεί τέλος πάντων. Είχε κάνει τόσες απουσίες εκείνο το τρίμηνο που αν δεν 

μεσολαβούσε πατέρας της θα είχε χάσει σίγουρα τη χρονιά. Ο φόβος της ήταν τόσο υπέρμετρος 

που τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Κάλυπτε τα πάντα. Η ζωή της είχε σταματήσει 

εκείνο το διάστημα. Μία άλλη ταινία έπαιζε, γκρίζα σκοτεινή αμίλητη». 

Συνεδρία γραφής για τα αντιληπτά οφέλη 

«Είναι δύσκολο να βρω τα οφέλη και εδώ. Τι όφελος να έχω άραγε από ένα τραυματικό 

γεγονός; Υπάρχει μήπως κάποιο κρυφό μήνυμα; H ζωή θέλει να μου δείξει κάτι; τον δρόμο που 

πρέπει να διαβώ για να φτάσω στη Νιρβάνα; Ειρωνεύομαι βέβαια. Εύχομαι να είναι 

ευδιάκριτο αυτό. Δύσκολο είναι να ψάξω όμως. Δεν μπορεί κάτι θα υπάρχει πίσω από τη 

βιτρίνα, πίσω στα παρασκήνια του θρίλερ. Ας πω πως ήταν από τις πρώτες φορές των 

επεισοδίων μου. Ήταν νωρίς ακόμα. Οι γονείς μου αν δεν ήταν τόσο απασχολημένοι με το δικό 

τους καυγατζίδικο (το λέω πολύ ελαφριά και ωραιοποιημένο) μικρό κόσμο ίσως θα μπορούσαν 

να δουν τις εμφανέστατες κατά τα άλλα αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές μου. Εκείνοι όμως δεν 

έβλεπαν τη μύτη τους. Ήταν τόσο παράφορα μικροαστοί στον δικό του υπέροχο συγκρουσιακό 

κόσμο. Ίσως λοιπόν και αυτό είναι κάτι που με τρώει ακόμα και σήμερα στα 30 χρόνια μου και 

πιθανόν να μείνω έτσι ώσπου να πεθάνω. Νομίζω πως δεν γράφω για πιθανά οφέλοι. Είναι πιο 

δύσκολο από ότι φοβόμουν αλλά γιατί να μην είναι οφέλοι; Αν λοιπόν είχαν ξυπνήσει από την 

ζαβομάρα που τους έδερνε ίσως, πολύ ίσως, για την νοητική τους ικανότητα που δεν έφτανε και 
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πολύ μακριά για τέτοια θέματα, Ίσως λέω πάλι παίρναν χαμπάρι κάτι τόσο δα. Αυτό για μένα 

θα ήταν σωτήριο εφόσον ήταν η αρχή του κακού και μπορεί να είχε καλύτερη πρόγνωση για το 

μέλλον και τις δυσκολίες που πέρασα μετέπειτα. Τις δυσκολίες τις βάζω σε παρένθεση γιατί 

στην πραγματικότητα ήταν πολύ Γολγοθάς». 

 

 
7.2.1 Ανάλυση - συμπεράσματα συνεδρίας γραφής της τραυματικής εμπειρίας και 

των αντιληπτών οφελών 

 

Ανάλυση της τραυματικής εμπειρίας 

Την δεύτερη μέρα εμφανώς συμμετέχουσα έγραψε μικρότερης έκτασης συνέδρια για 

την τραυματική της εμπειρία σε σχέση με την πρώτη ημέρα. Εδώ δεν φαίνεται να μπερδεύει 

τα πρόσωπα. Ξεκινάει δίνοντας τον χώρο που συνέβη το τραύμα και τη συνθήκη «Ήταν μέσα 

στην τάξη… με το ζόρι ανέπνεε». Ο φόβος της ήταν έντονος και προερχόταν από την 

εσωτερική της κατάσταση παρά από μία πραγματική απειλή. «Φοβόταν να κοιτάξει 

οπουδήποτε όλα ήταν απειλητικά…δεν ήξερε πως να φερθεί ούτε καν ποια είναι η επόμενη 

κίνησή της». Σε αυτό το σημείο είχε παγώσει και αυτό την ακινητοποιούσε. Το πάγωμα σαν 

αντίδραση σε ισχυρό φόβο και άγχος περιγράφεται ξανά και στην πρώτη συνεδρία. Επίσης 

από την φράση αυτή προκύπτει πως δεν υπάρχει έλεγχος εαυτού και συνεχίζει με παρόμοιες 

προτάσεις και πληροφορίες για αυτό που της συνέβαινε. Υπάρχει παραποιημένη 

πραγματικότητα «Τα είκοσι άτομα της τάξης είχαν γίνει είκοσι ζευγάρια μάτια…είχαν 

κατακλύσει όλο το χώρο γύρω της σε απόσταση αναπνοής αισθανόταν πώς κινδύνευε». Σε 

περίπτωση κινδύνου ο οργανισμός αυτόματα κινητοποιεί τον μηχανισμό άμυνας της φυγής. 

Επίσης και σε αυτή τη συνεδρία όπως και στην πρώτη περίπτωση γίνεται αναφορά για το 

πόσο σχετικός είναι ο χρόνος και πως επιβραδύνεται όταν το άτομο βρίσκεται σε μία 

δυσάρεστη και επώδυνη κατάσταση. Στη συνέχεια όταν έφυγε θεώρησε καθήκον της να 

ενημερώσει την φίλη της «Έπρεπε να δώσει ραπόρτο. ΄Επρεπε να πάρει κάτι σαν άδεια». Στο 

σπίτι ένιωσε ασφαλής, υπήρχε μία άμεση ανάγκη να επιβιώσει από το απειλητικό περιβάλλον 

«τάξη». Κρύφτηκε με στόχο να περάσει ο φόβος. Ένιωθε καλύτερα μόνη της, 

προστατεύθηκε για λίγο. Επαναλαμβάνει όπως και την πρώτη μέρα για το προσωπικό της 

Γολγοθά. Κλείνει μεταφέροντας όσο γίνεται την άσχημη κατάσταση της ζωής της εκείνο το 

διάστημα. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανές πως βρισκόταν σε καταθλιπτικό 

επεισόδιο. 

Ανάλυση των αντιληπτών οφελών 

Σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται η Μ να ξεκινάει τη γραφή της ως συνέχεια της 

προηγούμενης. Εκφράζει άμεσα τη δυσκολία της να βρει αντιληπτά οφέλη. Επίσης και αυτή 

η μέτρηση είναι μικρότερη σε έκταση από εκείνη της πρώτης ημέρας. Ίσως αυτό συμβαίνει 

διότι η συμμετέχουσα μείωσε τον ρυθμό γραψίματος της από την πρώτη ημέρα διότι μπορεί 

να μην είχε να διηγηθεί τόσες πολλές λεπτομέρειες και καταστάσεις όπως φαίνεται στην 

δεύτερη συνεδρία γραφής που αναφέρει λιγότερα και πιο συγκεκριμένα θέματα. 

Χρησιμοποιεί στο κείμενο περισσότερες μεταφορικές προτάσεις. Οι ερωτήσεις με τις οποίες 

γίνεται η εισαγωγή στην ιστορία είναι ρητορικού τύπου με υπαρξιακές αναζητήσεις και 

απευθύνονται στην ίδια. Ολοκληρώνονται με μία δόση ειρωνείας: «Tι όφελος να έχω άραγε 

από ένα τραυματικό γεγονός; Υπάρχει κάποιο κρυφό μήνυμα; Η ζωή θέλει να μου δείξει 

κάτι; Τον δρόμο που πρέπει να διαβώ για να φτάσω στην Νιρβάνα;». Aπό εκεί και πέρα 

συνεχίζει μέχρι το τέλος με ένα μεγάλο «κατηγορώ» προς τους γονείς της που δεν την 

πρόσεξαν όταν έπρεπε. Ίσως αν το έκαναν να είχαν προλάβει τα χειρότερα και την κακή 

πρόγνωση της ασθένειας κάτι που την απασχολεί μέχρι σήμερα «Ίσως λοιπόν και αυτό είναι 

κάτι που με τρώει ακόμα και σήμερα στα τριάντα χρόνια μου και πιθανόν να μείνω έτσι 

ώσπου να πεθάνω». Χρησιμοποιεί και σε αυτή την συνεδρία πάλι ειρωνεία προς την 
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προσωπική σχέση των γονιών της μεταξύ τους. Υπάρχει μεγάλη πικρία απέναντι στους 

γονείς γιατί δεν την βοήθησαν «Ίσως λέω πάλι αν παίρναν χαμπάρι κάτι τόσο δα. Αυτό για 

μένα θα ήταν σωτήριο». Κλείνει για τρίτη φορά αναφέροντας όλα όσα πέρασε 

παρομοιάζοντας τα με Γολγοθά. και μαζί με την Νιρβάνα ίσως υπάρχει Θρησκευτικό 

αίσθημα. Δεν διαφαίνεται καθαρά κάποιο ξεκάθαρο όφελος από την τραυματική της 

εμπειρία. 

 

 

7.2.2 Αποτελέσματα - σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων (μέτρηση 

συναισθηματικής κατάστασης – panas scale) 

 

1ο ερωτηματολόγιο για την τραυματική εμπειρία 

Στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο η συμμετέχουσα αισθάνεται ενδιαφέρουσα σε βαθμό (4, 

αρκετά). Νιώθει λίγο (2) αγχωμένη και λίγο (2) ενθουσιασμένη. Διακρίνεται μια μικρή 

αναστάτωση (2, λίγο) ενώ σε έναν καλό βαθμό (4, αρκετά) αισθάνεται δυνατή. Σχεδόν δεν 

υπάρχει καθόλου ενοχή ή πολύ ελαφρά (1). Το ίδιο επίσης ισχύει και για το αν είναι 

τρομοκρατημένη (1). Η εχθρικότητα βρίσκεται στα πιο χαμηλά επίπεδα που είναι το 1 (πολύ 

ελαφρά ή καθόλου). Δείχνει λίγο ευερέθιστη (2) ενώ η περηφάνια της υπάρχει σε αρκετό 

βαθμό (4). Βρίσκεται σε εγρήγορση σε μέτριο βαθμό (3). Ντροπή δεν υπάρχει όπως 

παρουσιάζεται στο αντίστοιχο κείμενο ή είναι πολύ ελαφρά (1). Εμπνευσμένη αισθάνεται 

μέτρια (3). Είναι λίγο (2) νευρική και αρκετά (4) αποφασισμένη. Επίσης σε ανεβασμένο 

βαθμό αισθάνεται προσεκτική (4). Τέλος ο φόβος της είναι πολύ ελαφρύς ή δεν υπάρχει 

καθόλου. 

2ο ερωτηματολόγιο ερωτηματολόγιο για τα αντιληπτά οφέλη – σύγκριση με το 

ερωτηματολόγιο της τραυματικής εμπειρίας 

Στην μέτρηση του δεύτερου δεκαπεντάλεπτου έπειτα από τα πιθανά οφέλη, η 

συμμετέχουσα αισθάνεται ενδιαφέρουσα σε αρκετό βαθμό (4) όπως και στην πρώτη μέτρηση 

για την τραυματική της εμπειρία. Στα ίδια επίπεδα και των δύο μετρήσεων κυμαίνεται και το 

άγχος της (2, λίγο). Εντύπωση προκαλεί σε αυτή την μέτρηση ο ενθουσιασμός που νοιώθει η 

συμμετέχουσα διότι έχει διπλασιαστεί από το 2 (λίγο) στο 4 (αρκετά). Η αναστάτωση 

μειώθηκε κατά έναν βαθμό από το 2 (λίγο) στο 1 (πολύ ελαφρά ή καθόλου). Αισθάνεται το 

ίδιο δυνατή και στα δύο σκέλη δηλαδή 4 (αρκετά). Η ενοχή επίσης που νιώθει είναι το ίδιο 

και τις δύο φορές (1, ελαφρά ή καθόλου). Δεν αισθάνεται τρόμο ή αισθάνεται πολύ ελαφρά 

σε επανάληψη της πρώτης μέτρησης (1). Εχθρικότητα δεν αισθάνεται προς κάποιον ή κάτι 

(1, ελαφρά ή καθόλου) αν και στα κείμενά της εκφράζει θυμό ή πικρία προς τους γονείς της 

σε σημεία. Το να νοιώθει περήφανη ξεκίνησε στην πρώτη μέτρηση με βαθμό 4 (αρκετά) και 

στην προκείμενη μέτρηση κατέβηκε έναν βαθμό 3 (μέτρια). Η ευερεθιστότητά της μειώθηκε 

από 2 (λίγο) του πρώτου ερωτηματολογίου ακόμα περισσότερο στο 1 (ελαφρά ή καθόλου). Η 

εγρήγορσή της ανέβηκε από 3 (μέτρια) στο 4 (αρκετά). Ντροπή δεν φαίνεται να υπάρχει ή 

υποβόσκει στο ελάχιστο επίπεδο που είναι το 1 (ελαφρά ή καθόλου). Η έμπνευσή της 

βρίσκεται σε μέτριο βαθμό, το ίδιο και στις δύο αναφορές. Η νευρικότητά της μειώθηκε από 

το 2 (λίγο) της πρώτης μέτρησης σε 1 (ελαφρά ή καθόλου). Λίγο έπεσε η αποφασιστικότητά 

της από το 4 (αρκετά) στο 3 (μέτρια). Ανήσυχη δείχνει λιγότερο από το 2 (λίγο) στο 1 (πολύ 

ελαφρά ή καθόλου) Είναι το ίδιο ενεργή (4, αρκετά) και ο φόβος της είναι χαμηλά (1, πολύ 

ελαφρά ή καθόλου). Στη σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων προκύπτει πως πολλά 

συναισθήματα παρέμειναν το ίδιο και κάποια μειώθηκαν ελαφρώς. Τα θετικά συναισθήματα 

έδειξαν    από    την    αρχή    πως    βρίσκονται    σε    ένα    αρκετά    καλό    επίπεδο    (4 

) όπως το πόσο ενδιαφέρουσα αισθάνεται η γυναίκα και άλλα ανέβηκαν όπως ο 

ενθουσιασμός. Άλλο θετικό συναίσθημα μειώθηκε όπως είναι η περηφάνια. Από τα αρνητικά 
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συναισθήματα η ευερεθιστότητα μειώθηκε όπως και η νευρικότητα, Γενικά τα θετικά 

συναισθήματα παραμένουν μετά από τα αντιληπτά οφέλη ενώ κάποια άλλα αυξήθηκαν. Τα 

αρνητικά συναισθήματα παρέμειναν σε χαμηλή βαθμολογία και κάποια μειώθηκαν. 

 

 

 
7.3 3η ημέρα συνεδρίας γραφής 

 

22/03/2022 

Συνεδρία γραφής της τραυματικής εμπειρίας 

«Ήταν Οκτώβρης η Νοέμβρης ή κάποια άλλη μέρα και μήνας Δεν τον θυμάται αυτή την 

λεπτομέρεια. Σίγουρα δεν ήταν καλοκαίρι Αν θυμάται καλά. Αυτή σε κατάθλιψη. Μείζων, 

οξεία. Το σκηνικό με το σχολείο και τις απουσίες συνεχιζόταν. Έφευγε για να κρυφτεί, για να 

γλιτώσει την τόσα απειλητική επαφή με τους άλλους. Αυτοί οι άλλοι την βασανίζουν ακόμα και 

σήμερα. Πάντα! Για πάντα; Δεν είναι σίγουρη. Κάνει την δική της προσπάθεια. Δεν άντεχε την 

κατάστασή της. Για ακόμη μία φορά δεν άντεχε έφευγε από το σχολείο. Αποφασισμένη να βρει 

μία λύση. Έπρεπε να τελειώνει όλο αυτό το μαρτύριο όλο αυτό το άγχος και ο φόβος. Φόβος 

από έναν αόρατο εχθρό, πόλεμος! Δεν υπάρχει και αυτός ο εσωτερικός πόλεμος και είναι 

επίσης ζήτημα ζωής και θανάτου. Πήγε στο κοντινό φαρμακείο του σπιτιού της και αγόρασε 

τρία κουτιά ασπιρίνες. Εκείνο το βράδυ θα τελείωνε ο μαρτυρικός πόνος ήταν έτοιμη. 

Αποφασισμένη. Όταν θα κοιμόντουσαν όλοι θα έπαιρνε όλα τα κουτιά με τις ασπιρίνες. Χαμηλό 

φως στο δωμάτιο και στο ραδιόφωνο έπαιζε το I'm blind man των Deep Purple. Είχε έναν 

καθρέφτη μεγαλούτσικο με λαβή από κάτω. ΄Αρχισε να βγάζει τις ασπιρίνες από τις καρτέλες 

και να τις τοποθετεί πάνω στον καθρέφτη. Είχε νερό. Άρχισε να καταπίνει. Της ήταν γνώριμο 

αυτό, από τα τόσα βαρβιτουρικά που έπαιρνε από παιδί για να αντέχει την πραγματικότητα του 

σπιτιού και την δική της. Α πήρε και κάτι άλλα χάπια δυσκοιλιότητας μη χάσει! Άφησε…» 

Συνεδρία γραφής για τα αντιληπτά οφέλη 

«Τα αντιληπτά οφέλη να ψάξω ψύλλους στα άχυρα. Για να δω… Έκανα ότι έκανα στην 

προηγούμενη ιστορία και μετά φοβήθηκα. Ο φόβος αυτός τότε μπορεί και να μου έσωσε εκείνη 

την φορά τη ζωή. Δεν κοιμόμουν περίμενα τον θάνατο να κάνει τη δουλειά του όσο πιο 

ανώδυνα γινόταν. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα κάποιον πόνο ή άσχημο σύμπτωμα. Δεν είχαν 

προλάβει να πειράξουν π.χ. το συκώτι όπως ανέφερε ο γιατρός έπειτα. Σίγουρα συμμετείχε όλη 

η οικογένεια. Πήρα την αδερφή μου τηλέφωνο στα Χανιά μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Της είπα 

κλαίγοντας να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι, να ξυπνήσει κάποιος και να τους πει πως δεν είμαι 

καλά, να κάνουν κάτι. Έτσι έγινε. Χτύπα το τηλέφωνο, το σηκώνει η μαμά μου, ανησυχεί, 

μπαίνει στο δωμάτιο, έρχεται και με ρωτάει, εγώ έκλαιγα βλέπει τα χάπια στο γραφείο, 

παθαίνει ένα σοκ εκεί. Με σηκώνει από το κρεβάτι και βάζοντας το δάχτυλό της βαθιάς στο 

λαρύγγι προσπαθεί να μου προκαλέσει εμετό. Νομίζω δεν έβγαινε τίποτα ή λίγα πράγματα. 

Ξυπνάει ο αδερφός και ο μπαμπάς μου. Ο αδερφός μου με παίρνει αγκαλιά και βουρ στο 

Νοσοκομείο στα έκτακτα. Αναφορά και γρήγορα πλύση εγκεφάλου μου βγαίνει να γράψω αλλά 

το σωστό είναι πλύση στομάχου. Εκεί νομίζω είναι που τρόμαξα για τα καλά μη χάσω τη ζωή 

μου. χαχαχα ειρωνεία αφού για αυτό πήγαινα. Ήταν σκατά εμπειρία. Σωληνάκι από την μύτη 

κατευθείαν στο στομάχι. Έλεος! Ακόμα δεν έχει αλλάξει αυτό. Άνθρακας να κυλάει από τη μύτη 

κατευθείαν στο στομάχι. Να νιώθω το δροσερό πέρασμά του στα σωθικά μου. Μου δίνουν οι 

ηλίθιοι ένα χάρτινο και καλά σκεύος να ξεράσω. Εκεί φοβόμουν ότι θα έβγαινε όλη η μαύρη 

θάλασσα. Πως θα χωρούσε στη χαζή χάρτινη μαλάκια; Δεν ήταν έτσι βέβαια, έβγαζα αλλά όχι 

τον Βόσπορο. Σώθηκε λέει ο γιατρός φοβήθηκε ήταν πολύ συνεργάσιμη. Οι γονείς σου σε 

αναμονή. Κάποιες μέρες αναρρωτική από το σχολείο, περίεργα κακά και λίγος πόνος στο 

έντερο. Η νοσοκόμα της πολυκατοικίας μας έφερε το βιβλιάριο που ξεχάσαμε. Δεν θυμάμαι, 

είχε γίνει ήδη σούσουρο. Απόλυτη εχεμύθεια στο νοσοκομείο. Έπειτα Σαββατοκύριακο. Τι είχες 
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Μαρία;Τίποτα, γαστρεντερίτιδα. Α ναι ήταν λίγο ζόρικο. Πάμε για ρετσίνες; Έτσι κάπως ήταν 

και αυτή η απόπειρα λίγο πιο light από την άλλη σίγουρα λαϊτάκι, σώθηκα. Αυτό είναι το 

αντιληπτό οφελος. Οι φίλοι μου που πίναμε ρετσίνες μέχρι να χαλάσουν τα στομάχια μας, οι 

γονείς, τα αδέρφια μου που με έσωσαν πριν το γκρεμό. Πέρασε τους ακούμπησε ένα αεράκι και 

μετά όλοι μία χαρά. Δεν έγινε και τίποτα. Ξεπεράστηκε. Όπως πάντα ακόμα και τώρα βαθιά 

νυχτωμένη. Μου φαίνεται τραγικότατο. Κάνει απόπειρα το παιδί σου τι άλλο θες να σου πει; 

Τσιρίζει μέσα στο Τύμπανο. Τι άλλο να κάνει; Nα πεθάνει μάλλον. Ακόμα φρικάρω! Tο 

σκέφτομαι, τόσο χοντρόπετσοι πια; Απίστευτο! κι όμως ούτε ψυχολόγο ούτε θεραπεία ούτε 

κατανόηση ούτε συμπόνια ούτε ανθρωπιά». 

 

 
7.3.1 Ανάλυση - συνεδρίας γραφής της τραυματικής εμπειρίας και των αντιληπτών 

οφελών 

 

Ανάλυση της τραυματικής εμπειρίας 

Στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο της τραυματικής εμπειρίας της η Μ προσδιορίζει τον χρόνο 

που έδρασε η εμπειρία της χωρίς όμως να είναι σίγουρη. Οι αμφιβολίες της σχετικά με τον 

ακριβή χρόνο διεξαγωγής των γεγονότων εμφανίζονται ξανά όπως και σε άλλη συνεδρία 

«Ήταν Οκτώβρης ή Νοέμβρης ή κάποια άλλη μέρα και μήνας δεν τον θυμάται αυτή την 

λεπτομέρεια». Από τα συντακτικά λάθη που κάνει υποθετικά γράφει χωρίς «λογοκρισία», 

αυτόματα. Συνεχίζει και εδώ όπως και στις προηγούμενες συνεδρίες αυτού του σκέλους από 

την προηγούμενη συνεδρία της τραυματικής της εμπειρίας από εκεί που την άφησε «Το 

σκηνικό με το σχολείο και τις απουσίες συνεχιζόταν έφευγε για να κρυφτεί μετά από τους 

άλλους». Δηλώνει την κατάσταση της «Αυτή σε κατάθλιψη μείζον, οξεία». Φαίνεται πλέον 

να έχει «γνώθι σε αυτόν» σχετικά με την ασθένεια της. Ξανά και εδώ μιλάει για τους 

«άλλους» χωρίς να προσδιορίζει ποιοι είναι ακριβώς, συνοδευόμενοι από ρητορικές 

ερωτήσεις «Αυτοί οι άλλοι την βασανίζουν ακόμα και σήμερα. Πάντα! Για πάντα;». 

Περιγράφει όπως και στην πρώτη ημέρα της πως έπρεπε να βρει μία λύση για την αβάσταχτη 

κατάσταση που βρισκόταν «Δεν άντεχε την κατάσταση της. Για ακόμα μία φορά… 

Αποφασισμένη να βρει μία λύση». Επικοινωνεί ξανά τον φόβο που ένιωθε, το άγχος ξανά 

από τον αόρατο εχθρό. Παρομοιάζει αυτό που ζούσε με πόλεμο. ΄Εναν εσωτερικό πόλεμο 

«Φόβος από έναν αόρατο εχθρό, πόλεμος!». Στη συνέχεια περιγράφει και εδώ την διαδικασία 

μιας ακόμα απόπειρας αυτοκτονίας και τον ιεροτελεστικά σχεδόν σχεδιασμό της «χαμηλό 

φως στο δωμάτιο και στο ραδιόφωνο έπαιζε το I'm a blind man των Deep Purple». Και πάλι 

φαίνεται η άσχημη κατάσταση του σπιτιού της και πόσο αυτό την επηρέαζε «Για να αντέχει 

την πραγματικότητα του σπιτιού της και την δική της». Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο τέλος. 

Προϊδεάζει πως η συνέχεια έπεται από τις τρεις τελίτσες που βάζει. 

 

Ανάλυση συνεδρίας των αντιληπτών οφελών 

Στην πρώτη πρόταση είναι η Μ λέει ξανά για τη δυσκολία της να βρει αντιληπτά οφέλη 

«Τι οφέλη να ψάξω ψύλλους στα άχυρα. Για να δω…». Συνεχίζει και εδώ την ιστορία από 

εκεί που την άφησε στην τραυματική εμπειρία «Ο φόβος αυτός τότε μπορεί και να μου 

έσωσε εκείνη τη φορά τη ζωή». Σχεδόν ξεκάθαρα αναφέρει το πρώτο αντιληπτό όφελος με 

αυτή την φράση. Ίσως ακόμα ένα αντιληπτό όφελος να είναι το παρακάτω: «Η αλήθεια είναι 

πως δεν είχα κάποιο πόνο ή άσχημο σύμπτωμα. Δεν είχαν προλάβει να πειράξουν π.χ. το 

συκώτι όπως ανέφερε ο γιατρός έπειτα». Στις επόμενες προτάσεις μοιάζει να εκφράζει και 

άλλο αντιληπτό όφελος αλλά υποβόσκει για ακόμα μία φορά η ανάγκη της για προσοχή 

«Σίγουρα συμμετείχε όλη η οικογένεια». Στη συνέχεια αναφέρει πολύ παραστατικά τη 

φροντίδα που της παρείχαν όπως συνηθίζει σε όλες τις περιγραφές της. Με λεπτομέρεια 
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εξιστορεί τα βήματα της ιστορίας όπου μαθαίνει η οικογένεια για την απόπειρα και την 

βοηθά. Η παραστατικότητα των γεγονότων που δημιουργεί εικόνες στο μυαλό του 

αναγνώστη οι οποίες προέρχονται από τις εικόνες που δημιουργούνται πρώτα στο μυαλό της 

συμμετέχουσας. που γυρνάει πίσω στο χρόνο. Η ύπαρξη ειρωνείας προς τον εαυτό της 

βρίσκεται και σε αυτό το κείμενο «Εκεί νομίζω είναι που τρόμαξε για τα καλά μη χάσω τη 

ζωή μου χαχαχα ειρωνεία αφού για αυτό πήγαινα». Περιγράφει την άσχημη εμπειρία της 

πλύσης στομάχου. Προσπαθεί να συμπεριλάβει όλη την εμπειρία της καρέ καρέ. Ξεφεύγει 

λίγο εδώ από το ζητούμενο των αντιληπτών οφελών. Μιλά υποτιμητικά για τους γιατρούς 

και συνοπτικά κλείνει και αυτή την ιστορία με τους φίλους της που δεν τους λέει την αλήθεια 

προφανώς για λόγους ντροπής «Τι είχες Μαρία; Τίποτα, γαστρεντερίτιδα. Α, ναι ήταν λίγο 

ζόρικο. Πάμε για ρετσίνες;». Χαρακτηρίζει πιο εύκολη αυτή την απόπειρα από την πρώτη 

που διηγήθηκε «Έτσι κάπως ήταν και αυτή η απόπειρα λίγο πιο light από την άλλη…». 

Επικυρώνει πλέον το αρχικό αντιληπτό όφελός της «Σώθηκα Αυτό είναι το αντιληπτό 

όφελος». Στο τέλος εκφράζει τον θυμό και την αγανάκτηση προς τους γονείς της. Σε αυτό το 

σημείο αγανάκτησης προσθέτει και τους φίλους και τα αδέρφια της «Οι φίλοι μου που 

πίναμε ρετσίνες μέχρι να χαλάσουν τα στομάχια μας, οι γονείς, τα αδέρφια μου… Πέρασε 

τους ακούμπησε ένα αεράκι και μετά όλοι μία χαρά… Μου φαίνεται η τραγικότατο. Κάνει 

απόπειρα το παιδί σου τι άλλο θες να σου πει; Τσιρίζει μέσα στο τύμπανο. Τι άλλο να κάνει; 

Nα πεθάνει μάλλον…». Ούτε συμπόνια ούτε ανθρωπιά. Kλείνει τη συνεδρία με αυτό το 

καταγγελτικό ύφος που συγκινεί, σοκάρει και προκαλεί δυνατές εικόνες. 

 

 

 
7.3.2 Αποτελέσματα - σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων (μέτρηση 

συναισθηματικής κατάστασης panas scale) 

 

1ο ερωτηματολόγιο για την τραυματική εμπειρία 

Στην πρώτη μέτρηση που αφορά την τραυματική εμπειρία η Μ αισθάνεται 

ενδιαφέρουσα σε αρκετό βαθμό (4). Αισθάνεται λίγο (2) άγχος και ενθουσιασμό επίσης 2 

(λίγο). Η αναστάτωση της είναι επίσης χαμηλά (2, λίγο). Είναι σημαντικό που νιώθει δυνατή 

αρκετά (4). Ένοχη δεν αισθάνεται η πολύ ελαφρά (1) και τρομοκρατημένη είναι επίσης (1, 

πολύ ελαφρά ή καθόλου). Εχθρική αισθάνεται σε αρκετό βαθμό (4). Η ερευνήτρια εδώ 

υποθέτει πως η εχθρικότητα που νιώθει μπορεί να κατευθύνεται προς τους γονείς της εφόσον 

αναφέρει ξανά την άσχημη κατάσταση που βίωνε στο σπίτι της. Σημαντική μέτρηση είναι 

που αισθάνεται περήφανη σε αρκετό βαθμό (4). Δεν είναι ιδιαίτερα ευερέθιστη (2, λίγο) και 

βρίσκεται σε εγρήγορση σε μέτριο βαθμό (3). Δεν αισθάνεται ντροπή η πολύ ελαφρά (1) και 

νιώθει εμπνευσμένη σε έναν μέτριο βαθμό (3). Είναι λίγο νευρική (2), είναι αρκετά (4) 

αποφασισμένη αρκετά προσεκτική (4) και λίγο (2) ανήσυχη. Σε αρκετό βαθμό αισθάνεται 

ενεργή (4) με όλη την διαδικασία ενώ ο φόβος της είναι χαμηλά (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. 

2ο ερωτηματολόγιο για τα αντιληπτά οφέλη – σύγκριση με το ερωτηματολόγιο της 

τραυματικής εμπειρίας 

Η συμμετέχουσα σε αυτή την μέτρηση αντιληπτών οφελών αισθάνεται να βρίσκεται σε 

ενδιαφέρουσα κατάσταση σε αρκετό βαθμό (4) όπως και στην πρώτη μέτρηση. Είναι λίγο 

αγχωμένη (2) όπως και προηγουμένως και καθόλου η πολύ ελαφρά (1) ενθουσιασμένη που 

είναι ένας βαθμός λιγότερος από την πρώτη μέτρηση. Η αναστάτωση που αισθάνεται είναι 

μέτρια (3) δηλαδή έναν βαθμό πιο πάνω από την πρώτη που ήταν λίγο (2). Ίσως αυτό 

συμβαίνει για το δριμύ κατηγορώ προς τους γονείς της για ακόμα μία φορά. Όπως και στην 

τραυματική εμπειρία αισθάνεται δυνατή αρκετά (4). Ένοχη σε επανάληψη της πρώτης 

βαθμολογίας δεν αισθάνεται ή αισθάνεται πολύ ελαφρά (1). Ούτε τρομοκρατημένη 

αισθάνεται ή σε πολύ ελαφρύ βαθμό (1). Άξιο σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως η 
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εχθρικότητα που ένιωθε σε αρκετό βαθμό (4) στην πρώτη βαθμολόγηση, σε αυτήν αλλάζει 

και μειώνεται κατά τρεις βαθμούς δηλαδή (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. Αυτό είναι κάτι που 

συμβαίνει για πρώτη φορά έως τώρα και στις δύο περιπτώσεις που αναλύονται.. Έπίσης 

νιώθει το ίδιο περήφανη σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό όπως και στην τραυματική 

εμπειρία (4) αρκετά. Επαναλαμβάνεται ο βαθμός 2 (λίγο) για την ευερέθιστη κατάσταση που 

βρίσκεται η συμμετέχουσα. Η εγρήγορσή της αυξήθηκε κατά έναν βαθμό από το 3 (μέτρια) 

στο 4 (αρκετά). Ντροπή δεν αισθάνεται και εδώ ή πολύ ελαφρά (1). Το να νιώθει 

εμπνευσμένη μειώθηκε κατά έναν βαθμό από το 3 (μέτρια) στο 2 (λίγο). Είναι και εδώ όπως 

και προηγουμένως λίγο (2) νευρική, μέτρια (3) αποφασισμένη όπου παρατηρείται μείωση 

από το 4 (αρκετά) στο 2 (λίγο) και το ίδιο προσεκτική (4) αρκετά. Η ανησυχία της αυξήθηκε 

κατά έναν βαθμό από το 2 (λίγο) στο 3 (μέτρια). Είναι μειωμένα ενεργή από το 4 (αρκετά) 

στο 3 (μέτρια) και τέλος δεν αισθάνεται φοβισμένη ή πολύ ελαφρά (1). 

 

 

 

 
7.4 4η συνεδρίας γραφής 

 
23/03/22 

 

Συνεδρία γραφής της τραυματικής εμπειρίας 

«Μετά την απόπειρα της τη σοβαρότερη όλων όσων προηγήθηκαν. Εντάξει δυο-τρεις 

ήταν. Της είχαν πει ότι την περίμενε ότι την αγαπούσε. Δεν της είπαν ποτέ ότι έχει άλλη. Μία 

που της έμοιαζε. Τελικά το διαπίστωσε και η ίδια. Όντως της έμοιαζε. Εκείνη ήταν βέβαια πιο 

όμορφη. Ακόμα και το πρόσωπό της που είχε αλλάξει από την πτώση ήταν πολύ πιο όμορφη. 

Πέντε χρόνια το πέρασε χωρίς δόντια από τα πλάγια και έπειτα. Είχε κλάψει τότε πολύ. Είχαν 

περάσει τέσσερις μήνες που δεν είχε δει κανέναν εκτός της οικογένειας της. Ντρεπόταν πολύ. 

Πως να μην ντρέπεται; Μία ολόκληρη πόλη είχε πει ότι να ναι. Ποτέ δεν παραδέχτηκε την 

αλήθεια. Ποτέ. Είχε φτιάξει την ιστορία   που θα   έλεγε. Πόση πίκρα,   πόση   ντροπή, 

πόση άρνηση, πόση αυτολύπηση κρύβει όλο αυτό! Την πίστεψαν δέχτηκαν την αλήθεια της. 

Ακόμα και εκείνη την δέχτηκε. Κάπου την πίστεψε κιόλας. Ήταν τόσο βαρύ το φορτίο. Αλλιώς 

θα περπατούσε με λυγισμένα γόνατα για να το αντέξει! Εκείνος ήταν μόνη της έννοια. Εκείνος! 

Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια βασανιστηρίων από εκείνον και από εκείνη εναντίον της. 

Εξάρτηση, αγάπη, μίσος, εγωισμός, έρωτας, επιθυμία, πάθος, αυτά ήταν! Αρρώστια, 

κατάθλίψη, κάτι σαν μανία… Εκείνος την αγαπούσε αλλά δεν την ήθελε πια. Φρίκαρε της είπε 

η φίλη της χωρίς εξηγήσεις. Εκείνη σκέφτηκε φρίκαρε ναι, επειδή δεν είχε δόντια; Ποτέ δεν 

ρώτησε. Τον ήθελε, τον ήθελε πίσω και πολύ. Όλο πληγωνόταν. Ήταν μαζί το προηγούμενο 

βράδυ και το άλλο φιλούσε άλλη. Μπροστά της! Το κανε επίτηδες; δεν τον ένοιαζε; Καμία 

απάντηση. Ζούσε φυλακισμένη στο μυαλό και στις σκέψεις τις. Προσπαθούσε να πείσει τον 

εαυτό της ότι μπορεί να είναι και πάλι μαζί. Μόνο αυτός την ρώτησε. Τι έγινε φούνταρες; Όχι 

Απάντησε και είπε το ποίημα της. Σιγά μην την πίστεψε. δεν μπορούσε να ζήσει αλλιώς. Μετά 

από χρόνια, κάποια από τα δέκα της κακοποίησης και τα προηγούμενα κακόποιητικά ήταν. 

Αυτό το κατάλαβε πολλά χρόνια μετά σε μεγάλη ηλικία. Ποτέ δεν είναι αργά έτσι; Ο χρόνος, 

αυτός πάντα υπέφερε μαζί του. Συνήθως εχθρός και ελάχιστα φίλος. Τον θανατο τον είχε 

δοκιμάσει ίσως για αυτό. Μετά από χρόνια όταν την ξαναρώτησε του είπε ναι. Ήταν σε ένα 

μπαρ και πλάνταξε στο κλάμα. Δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα που ξέπλεναν τα μάτια 

στις σαν το τηλέφωνο του ντους συνεχόμενα μη ελεγχόμενα. Πήρε την ικανοποίηση του; Aκόμα 

δεν ξέρει. Δεν την πειράζει τόσο πια. Eτσι κι αλλιώς πάντα θα τον αγαπάει όσο κι αν της 

θρυμάτισε την εύθραυστη καρδιά της όπως πέφτει ένα κρυστάλλινο βάζο της γιαγιάς από τον 
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πέμπτο. Κάπου εύχεται κάπου ελπίζει κάπου πιστεύει πως και εκείνος μπορεί να νιώθει το ίδιο. 

Θα ήθελε πολύ να ήταν αλήθεια. Πάντως τον σκέφτεται ανά καιρους. Εκείνο το εφηβικό, το 

πρώτο συναίσθημα δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο είναι το εξειδανικευμένο το υπέρτατο!». 

 

Συνεδρία γραφής για τα αντιληπτά οφέλη 

«Το πρώτο που μου ρχεται στο μυαλό ήταν ότι σώθηκα. Ναι θα μπορούσα να είχα 

πεθάνει. Γιατί όχι; Aμφιβάλλω λίγο. ξέρεις γιατί; Γιατί δεν έπεσα Δά κι από τόσο ψηλά. Οι 

άλλοι βέβαια μου έλεγαν πως Άγιο είχα. Όλο βλακείες σκεφτόμουν. Όχι εγώ αυτά που μου 

λέγανε. Μιλάω τώρα για συγγενείς. Στους φίλους είπαμε… Οπότε αυτό είναι όφελος; Μάλλον. 

Για τους άλλους σίγουρα! Κάνουν και το σταυρό τους. Α πα πα πα πα πα λένε με τη σκέψη του 

αναπόφευκτου. Οπότε Λοιπόν είναι αντιληπτό όφελος και αυτό. Είναι; Δεν έχω απαντήση 

ειλικρινά. Τώρα που είμαι “καλά” μπορώ να γίνομαι και κυνική άμα γουστάρω. ‘Οταν είμαι σε 

κατάθλιψη κλαίω κι η απελπισία μου έχει γίνει βδέλλα. Αναρωτιέμαι γιατί από ένα σημείο της 

ζωής μου και μετά, από συζητήσεις με φίλους μεταφυσικού περιεχομένου και τέτοια (δεν τα 

άντεξα και πολύ αυτά) δημιουργήθηκε μέσα μου αυτό το ερωτηματικό. “είναι άραγε τόσο 

σπουδαίο δώρο αυτή η ζωή;” Είναι; Γιατί; Για τίς στιγμές της; Φοβερό επιχείρημα… Τέλος 

πάντων αφού οι μάζες το θεωρούν Okay είμαι μέσα. Άλλο αντιληπτό όφελος. Αγωνίζομαι, 

αγωνίζομαι με την αρρώστια μου και ανακαλύπτω τις κοιμισμένες μου πλευρές. Ξεπερνάω τον 

εαυτό μου που όλη μου τη ζωή δεν πίστευα σε αυτόν. Ούτε τώρα πιστεύω απλά βλέπω πως έχω 

δυνατότητες που με σκληρή δουλειά κάτι καταφέρνω να κάνω. Όπως το κάνω. Είναι προϊόν 

δουλειάς και πόνου ψυχής. Με συγκλονίζει η φράση “πόνος ψυχής”. Εκτιμώ απλά πράγματα. 

Γίνομαι τετριμμένη αλλά αλήθεια εκτιμώ απλά πράγματα που δεν είχαν καμία σημασία για 

μένα. Εγώ έψαχνα συγκινήσεις στις παρέες και στα ναρκωτικά. Ακόμα και αν ήταν άνθρωποι. 

Ζω όσο γίνεται φυσιολογικότερα. Ναι, σε ένα βαθμό έφτασα ως εδώ. Εγώ που ήμουν 

κατεστραμμένη. Λέω να κάνω ένα τατουάζ Φοίνικα… θα κάνω!». 

 

 
7.4.1 Ανάλυση συνεδρίας γραφής της τραυματικής εμπειρίας και των αντιληπτών 

οφελών 

 

Ανάλυση της τραυματικής εμπειρίας 

Η Μ ξεκινά τη συνεδρία της αναφέροντας πιθανά την απόπειρα για την οποία έγραψε 

την πρώτη μέρα της συνεδρίας της και την χαρακτηρίζει «Την σοβαρότερη όλων όσων 

προηγήθηκαν». Στις επόμενες   προτάσεις   της   αναφέρει   κάτι   διαφορετικό   ως   τώρα 

και προετοιμάζει τη συνέχεια «Της είχαν πει ότι την περίμενε ότι την αγαπούσε δεν της 

είχαν πει ποτέ ότι είχε άλλη». Μιλάει για τραύμα προερχόμενο από ερωτική απογοήτευση 

που εντάσσεται στην σοβαρότερη απόπειρας της. Γράφει για τα δύσκολα χρόνια που 

ακολούθησαν και τη μεγάλη ντροπή που ένιωθε για το τι έλεγε η πόλη που έμενε σχετικά με 

την απόπειρά της. Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν υποθετικά προσπαθώντας η 

ερευνήτρια να συντάξει με λογική σκέψη τα συμφραζόμενα της Μ διότι δεν είναι πολύ 

ξεκάθαρα. «Πέντε χρόνια το πέρασε χωρίς δόντια από τα πλάγια και έπειτα είχε κλάψει τότε 

πολύ. Είχαν περάσει τέσσερις μήνες που δεν είχε δει κανέναν εκτός την οικογενειά της 

ντρεπόταν πολύ πώς να μην ντρέπεται μία ολόκληρη πόλη είχε πει ότι να ναι». Η γραφή της 

αποτελείται από πολλά επώδυνα συναισθήματα που σχετίζονται με την πρώτη μέρα των 

συνεδρίων της. Για να αντέξει όλο αυτό που της συνέβη δεν είπε την αλήθεια για το τι έγινε, 

δεν θα το άντεχε «Ποτέ δεν παραδέχτηκε την αλήθεια… Πόση πίκρα, πόση ντροπή, πόση 

άρνηση πόση αυτολύπηση κρύβει όλο αυτό!». Συνεχίζοντας μιλάει για την ερωτική σχέση 

που διατηρούσε και την πλήγωσε απορρίπτοντας την μετά το συμβάν. Ακολούθησαν πολλά 

βασανιστικά χρονιά όπως λέει «Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια βασανιστηρίων από εκείνον 

και από εκείνη εναντίον της». Εκτός από το τραύμα της απόπειρας έχει να διαχειριστεί και το 



69 
 

τραύμα της ερωτικής της σχέσης. Στα λεγόμενά της παρουσιάζει μία αυτοκαταστροφική 

συμπεριφορά και κάνει αναφορά ξανά σε επώδυνα και έντονα συναισθήματα εκείνης της 

περιόδου «Αρρώστια, κατάθλιψη, αγάπη, μίσος, εγωισμός». Συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά τα 

χρόνια ήταν κακοποιητικά «Μετά από χρόνια κάποια από τα δέκα της κακοποίησης και τα 

προηγούμενα κακοποιητικά ήταν». Αναφέρεται για ακόμη μία φορά στον χρόνο ως εχθρό “ο 

χρόνος, αυτός πάντα υπέφερε μαζί του». Λέει παρόλα αυτά πως θα τον αγαπάει για πάντα. Ο 

τότε εφηβικός, εξιδανικευμένος έρωτας την έχει σημαδέψει έως σήμερα. 

Ανάλυση των αντιληπτών οφελών 

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο για τα αντιληπτά οφέλη η Μ έχει γράψει ένα κείμενο 

φανερά μικρότερης έκτασης. Χρησιμοποιεί πάλι το αντιληπτό όφελος «Το πρώτο που μου 

έρχεται στο μυαλό ήταν ότι σώθηκα». 

Όπως και στις προηγούμενες συνεδρίες γραφής της κάνει ερωτήσεις σαν να 

απευθύνονται σε κάποιον και της απαντάει μόνη της «Γιατί όχι; Αμφιβάλλω λίγο. Ξέρεις 

γιατί; Γιατί δεν έπεσα….». Αμφιταλαντεύεται αν είναι τελικά αντιληπτό όφελος το γεγονός 

ότι σώθηκε «Απαπαπαπα λένε στη σκέψη του αναπόφευκτου. Οπότε είναι αντιληπτό όφελος 

κι αυτό. Είναι; Δεν έχω απάντηση ειλικρινά». Εξιστορεί υπαρξιακού τύπου ερωτηματικά τα 

οποία συναντώνται και στις προηγούμενες συνεδρίες της «Είναι άραγε τόσο σπουδαίο δώρο 

αυτή η ζωή; Eίναι; Γιατί; Για τις στιγμές της; Φοβερό επιχείρημα…». Η ειρωνεία βρίσκεται 

συχνά στα κείμενά της όπως και εδώ. Από αυτό το σημείο και μέχρι το τέλος αναφέρει 

καθαρά μόνο αντιληπτά οφέλη. Λέει πως αγωνίζεται, ανακαλύπτει καινούργια κομμάτια του 

εαυτού της, ξεπερνά τον εαυτό της, κάνει συνειδητοποίησεις για την ίδια και τη ζωή και 

αναγνωρίζει στον εαυτό της τα βήματα που έχει κάνει ως σήμερα. Τελειώνει με μία 

μεταφορική πρόταση: “Λέω να κάνω ένα τατουάζ Φοίνικα… θα κάνω”. Με αυτή τη φράση 

ολοκληρώνεται αυτός ο σύντομος κύκλος συνεδριών γραφής. 

7.4.2 Αποτελέσματα – σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων (μέτρηση 

συναισθηματικής κατάστασης – panas scale) 

 

1o ερωτηματολόγιο για την τραυματική εμπειρία 

H M στην πρώτη μέτρηση για την τραυματική εμπειρία αισθάνεται καθόλου ή πολύ 

ελαφρά (1) ενδιαφέρουσα. Eίναι λίγο αγχωμένη (2) και ο ενθουσιασμός της είναι χαμηλά (1, 

πολύ ελαφρά ή καθόλου). H αναστάτωση που νιώθει ανεβαίνει σε μέτριο βαθμό(3). Επίσης 

σε μέτριο βαθμό αισθάνεται δυνατή (3). H ενοχή που αισθάνεται ανεβαίνει σε μέτριο βαθμό 

(3) συγκριτικά με τις προηγούμενες συνεδρίες γραφήςτης. Δεν αισθάνεται καθόλου 

τρομοκρατημένοι ή πολύ ελαφρά (1) αλλά λίγο εχθρική (2). Ευερέθιστη είναι σε μικρό 

σχετικά βαθμό (2, λίγο) ενώ σε εγρήγορση βρίσκεται σε αρκετό βαθμό (4). Η ντροπή της 

είναι σε μέτριο βαθμό (3) την οποία αναφέρει και στο κείμενο της. Δεν βρίσκεται σε 

εμπνεύσει (1, πολύ ελαφρά η καθόλου). Μετά τη γραφή, της προκλήθηκε νευρικότητα σε 

μέτριο βαθμό (3). Εντύπωση προκαλεί πώς νιώθει αποφασισμένη ή πολύ ελαφρά (1) ενώ σε 

άλλες μετρήσεις είχε υψηλότερη βαθμολογία. Προσεκτική είναι σε μέτριο βαθμό (3). Η 

ανησυχία της υπάρχει λίγο (2) και νιώθει ενεργή σε αρκετό βαθμό. Προς το τέλος η 

περηφάνεια που αισθάνεται βρίσκεται στο (2) λίγο και είναι (2) λίγο φοβισμένη. 

2ο ερωτηματολόγιο για τα αντιληπτά οφέλη – σύγκριση με το ερωτηματολόγιο της 

τραυματικής εμπειρίας 

Στη μέτρηση για τα αντιληπτά οφέλη η Μ ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό της σχετικά με 

το πόσο ενδιαφέρουσα αισθάνεται από το (1 ) πολύ ελαφρά ή καθόλου στο (4) αρκετά. Το 

άγχος της έχει κατέβει από το λίγο (2) στο (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. Ο ενθουσιασμός της 

παραμένει σταθερός στο (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου και στην δεύτερη μέτρηση. 

Αξιοσημείωτο είναι πως η αναστάτωση που αισθάνεται μειώθηκε από το (3) μέτρια στο (1) 

ελαφρά ή καθόλου. Είναι η δεύτερη φορά που συναντάται σε αυτό το κείμενο ο βαθμός 5 
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(πάρα πολύ) και αφορά την δύναμη που αισθάνεται η συμμετέχουσα σε σχέση με την πρώτη 

μέτρηση που αισθανόταν (3) μέτρια δυνατή. Η ενοχή επίσης μειώνεται κατά δύο μονάδες 

από το (3) μέτρια φτάνει στο (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. Το να νιώθει τρομοκρατημένη 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και στις δύο μετρήσεις (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. 

Παρατηρείται πτώση και στην εχθρικότητα κατά έναν βαθμό από (2) λίγο στο (1) πολύ 

ελαφρά ή καθόλου. Ακόμα η ευερεθιστότητα που ένιωθε κατά τη μέτρηση της τραυματικής 

εμπειρίας σε βαθμό (2) λίγο, κατέβηκε στο (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. Η εγρήγορση της 

παραμένει ψηλά δηλαδή στο (4) αρκετά και αξιοσημείωτα πέφτει η ντροπή της από το (3) 

μέτρια στο χαμηλότερο βαθμό που είναι το (1) πολύ ελαφριά ή καθόλου. Εντυπωσιακά 

συνεχίζει με την έμπνευση της που ανεβαίνει από το (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου στο (4) 

αρκετά. Η νευρικότητα που αισθάνεται από μέτρια (3) ακούμπα χαμηλά επίπεδα στο (1) 

πολύ ελαφρύ καθόλου. Για τρίτη φορά στο τετραήμερο διάστημα συνεδρίων της εμφανίζεται 

ο μέγιστος αριθμός 5 (πάρα πολύ) και αφορά το πόσο αποφασισμένη αισθάνεται από (1) 

πολύ ελαφριά ή καθόλου της προηγούμενης μέτρησης. Η προσοχή της ήταν σε μέτρια (3) 

επίπεδα και αυξήθηκε αρκετά (4). Η ανησυχία της μειώθηκε από το (2) λίγο στο (1) πολύ 

ελαφρά ή καθόλου. Για τέταρτη φορά και τελευταία συναντάται ο μεγαλύτερος αριθμός (5) 

πάρα πολύ από το (4) αρκετά που είχε να κάνει με το κατά πόσο ενεργή νιώθει. Το τελευταίο 

συναίσθημα του φόβου από το (2) λίγο μειώθηκε στο (1) πολύ ελαφρά ή καθόλου. 

7.4.3 Περιορισμοί περίπτωσης ΙΙ 

 

Ο ένας και βασικός περιορισμός στην περίπτωση ΙΙ εν μέρει μοιάζει με τον περιορισμό 

της περίπτωσης Ι ειδικά στην αρχή ενώ στην συνέχεια διαφοροποιείται. Η συμμετέχουσα 

όταν προσκαλέστηκε να συμμετέχει στην έρευνα δεν έδειξε καμία απόκριση. Δεν απάντησε 

δηλαδή σε κανένα από τα μηνύματα της ερευνήτριας. Φυσικά όπως και στην πρώτη 

περίπτωση ήταν ενήμερη από καιρό και εκείνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έρευνα να μείνει 

μετέωρη για ακόμη μια φορά. Υπήρχε μόνο το υλικό μιας ημέρας συνεδρίας από την πρώτη 

περίπτωση. Χάθηκε και εδώ πολύτιμος χρόνος έως ότου βρεθεί μια λύση. Η συμμετέχουσα 

δεν απάντησε στα μηνύματα διότι δεν βρισκόταν σε καλή συναισθηματική περίοδο και όπως 

η ίδια ανέφερε το να εξαφανίζεται είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί σε τέτοιες περιόδους. 

Η έρευνα ήρθε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με τη μεταβλητότητα της Διπολικής 

Διαταραχής. Αφού πέρασε σχεδόν ένας μήνας, η συμμετέχουσα απάντησε στα μηνύματα και 

θέλησε να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα οι συνεδρίες γραφής έλαβαν χώρο και η έρευνα 

ολοκληρώθηκε με το υλικό και της δεύτερης περίπτωσης. 

 

8ο κεφάλαιο Τελικά συμπεράσματα της έρευνας 

Εφόσον η έρευνα ολοκληρώθηκε εύλογο είναι να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα 

της. Φάνηκε πως ακόμα και ανάμεσα σε δύο άτομα διαγράφονται παρόμοιες και 

διαφορετικές επιδράσεις της εκφραστικής γραφής γεγονός με εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως 

συμβαίνει στην συγκεκριμένη έρευνα με τις δύο Μελέτες Περίπτωσης. 

8.1 Συμπεράσματα Περίπτωσης Ι 
Όσον αφορά την περίπτωση Ι είναι μία ιστορία που μπορεί να εγείρει αμφιβολίες στον 

αναγνώστη από τη μία πλευρά και από την άλλη να είναι συγχρόνως πολύ αληθινή. Η 

ερευνήτρια σε κάθε ενδεχόμενο έχει άνευ όρων αποδοχή των συμμετεχουσών στα λεγόμενά 

τους και δεν είναι σκοπός της να διερευνήσει και να διαλευκάνει τις συνεδρίες γραφής αν 

είναι αληθινές ή όχι. Οι συνεδρίες αυτές αποτελούν κατάθεση ψυχής. Είναι η βαθιά αλήθεια 

για το πόσο έχουν πονέσει εκείνοι οι άνθρωποι - αγωνιστές στην ζωή και έχουν υπερβεί τον 

εαυτό τους. 
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Επανερχόμενοι στην περίπτωση Ι αποδεικνύεται πως η ασχολία της πρώτης 

συμμετέχουσας με το τραύμα της δεν την ευνόησε ιδιαίτερα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

καταλυτικός παράγοντας σε αυτό ήταν η μη σταθερή ψυχολογική της κατάσταση, η 

συναισθηματική της ευαλωτότητα που προμήνυε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Κάτι τέτοιο 

βέβαια δεν μπορούσε να προβλεφθεί εφόσον σε προγενέστερο χρόνο είχε συμφωνηθεί η 

συμμετοχή της ασθενούς στο πείραμα. Ήταν το κομβικό σημείο που «μπλόκαρε» την έρευνα. 

Φυσικά η θέση της συμμετέχουσας τελικά να μη συνεχίσει έγινε σεβαστή και σε καμία 

περίπτωση δεν υποχρεώθηκε για κάτι που δεν της έκανε καλό. 

Οι οδηγίες γραφής που δίνονται προς τις συμμετέχουσες προβλέπουν και αυτό το 

ενδεχόμενο. Στο γραπτό της πρώτης περίπτωσης φαίνεται το καλό εκπαιδευτικό της επίπεδο 

από τη συνοχή των προτάσεων, από τη χρήση σωστών γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων και της λογικής συνέχειας. 

Στην αρχική συνέδρια γραφής, για την τραυματική εμπειρία της η Ε έπειτα από την 

επικοινωνία της με την ερευνήτρια είπε πως στο τέλος της γραφής της ότι δεν ένιωθε καλά. 

Είχε ταραχτεί και έκλαιγε. Έδωσε στον εαυτό της μία δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει την 

επόμενη μέρα αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Έστω και αυτό το υλικό που υπήρχε, 

αποδείχθηκε πολύτιμο και σεβαστό για την ερευνήτρια μετά από τη διαχείριση της απώλειας 

του υλικού. 

Στην περίπτωση Ι η μία και μοναδική μέτρηση που πραγματοποιήθηκε δείχνει τα εξής: 

Kάποια συναισθήματα παρέμειναν τα ίδια, άλλα αυξήθηκαν και άλλα μειώθηκαν. Tα 

αρνητικά με τα θετικά συναισθήματα έχουν χωριστεί στα ερωτηματολόγια που διερευνούν 

την συναισθηματική κατάσταση εκείνης ακριβώς της στιγμής. Τα τελικά αποτελέσματα 

προκύπτουν από τις δεύτερες μετρήσεις που πραγματοποίησε η συμμετέχουσα. Κάθε 

ερωτηματολόγιο έχει στο σύνολό του 19 συναισθήματα. Τα θετικά συναισθήματα είναι 9 και 

τα αρνητικά συναισθήματα είναι 10. 

Τα τελικά αποτελέσματα της Περίπτωσης Ι θα παρουσιαστούν από τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την ημέρα γραφής. Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις των 

συναισθημάτων. Θα δοθούν αρχικά τα θετικά και έπειτα τα αρνητικά συναισθήματα καθώς 

και ποια από αυτά μειώνονται, ποια αυξάνονται και ποια παραμένουν σταθερά. 

Η βαθμολογία του ερωτηματολογίου κυμαίνεται από το 1 ως το 5 όπως έχει 

παρουσιαστεί σε άλλη ενότητα της εργασίας. Το εύρος της βαθμολογίας δεν είναι μεγάλο, 

οπότε η όποια αυξομείωση της συναισθηματικής κατάστασης είναι πολύ σημαντική. 

Οι τιμές του ερωτηματολογίου είναι: 

 1(πολύ ελαφρά ή καθόλου) 

 2(λίγο) 

 3(μέτρια) 

 4(μέτρια) 

 5(πάρα πολύ) 

 

Θετικά συναισθήματα 

Στα θετικά συναισθήματα (9 στο σύνολο μαζί με την εγρήγορση), η Ε παρουσιάζει 

σταθερότητα σχετικά με το πόσο «ενδιαφέρουσα» αισθάνεται και έπειτα της τραυματικής 

εμπειρίας και έπειτα από το αντιληπτά οφέλη. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τον 

ενθουσιασμό της. Βέβαια αυτές οι δύο συναισθηματικές καταστάσεις κυμαίνονται στα 

χαμηλότερα επίπεδα δηλαδή «πολύ χαμηλά ή καθόλου». Στη συνέχεια από μέτρια «δυνατή» 

έπεσε στο «πολύ χαμηλά ή καθόλου». Η υπερηφάνεια έμεινε το ίδιο στο «πολύ χαμηλά ή 

καθόλου», ενώ η «εγρήγορση» της μία συναισθηματική κατάσταση με ουδέτερο πρόσημο 

όπως αναφέρθηκε, παρέμεινε το ίδιο υψηλά σε «αρκετό» βαθμό. Το να νιώθει εμπνευσμένη 

βρίσκεται στο «λίγο» και στα δύο σκέλη. Αποφασισμένη επίσης ένιωσε «πολύ ελαφρά ή 
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καθόλου» όπως και το πόσο «προσεκτική» ένιωθε. «Ένεργή» ενώ ένιωσε «αρκετά» στην 
πρώτη μέτρηση μετά έπεσε στο «πολύ ελαφρά ή καθόλου». 

Όσες θετικές συναισθηματικά καταστάσεις διαπραγματεύεται η έρευνα, είτε 

παραμένουν σταθερά στα χαμηλότερα επίπεδα είτε πέφτουν στην δεύτερη μέτρηση πιο 

χαμηλά. Αύξηση δεν υπάρχει. 

 

Αρνητικά συναισθήματα 

Σε σχέση με τα αρνητικά χρωματισμένα συναισθήματα, φαίνεται να μειώνεται το άγχος 

της, δύο βαθμούς στην δεύτερη μέτρηση από το «αρκετά» στο «λίγο». Η αναστάτωση έμεινε 

ίδια και στις δύο μετρήσεις «αρκετά». Η ενοχή δείχνει να ανέβηκε από το «πολύ ελαφρά ή 

καθόλου» στο «λίγο». Το να νιώθει τρόμο μειώθηκε έναν βαθμό από το «αρκετά» στο 3 

«μέτρια», η εχθρικότητά της μειώθηκε επίσης από το «μέτρια» στο «λίγο». Έκπληξη 

αποτελεί το γεγονός πως το αρνητικό συναίσθημα της ευερεθιστότητας από το «πολύ ελαφρά 

ή καθόλου» ανέβηκε αξιοσημείωτα στο «αρκετά». Η ντροπή επίσης έχει σημαντική αύξηση 

από το «πολύ ελαφρά ή καθόλου» στο «μέτρια». Από την άλλη μεριά η νευρικότητα που 

ένιωθε η συμμετέχουσα εκείνη την στιγμή μειώθηκε από «αρκετά» σε «λίγο». Η ανησυχία 

παρέμεινε σταθερή σε ανεβασμένα επίπεδα «αρκετά» και τέλος ο φόβος μειώθηκε κατά έναν 

βαθμό από «αρκετά πήγε στο «μέτρια». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα υπάρχει ποικιλία και αυξομείωση στην βαθμολογία 

των αρνητικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα συγκριτικά βρίσκονται περίπου στο μισό. 

Δηλαδή 4 αρνητικά συναισθήματα μειώθηκαν κατά έναν με δύο βαθμούς. 2 αρνητικά 

συναισθήματα έμειναν σταθερά   σε υψηλά επίπεδα «αρκετά», (αναστάτωση, ανησυχία) και 

4 αρνητικά συναισθήματα αυξήθηκαν από 1 έως 3 βαθμούς που είναι σημαντική διαφορά. 

 

8.1.1 Γενική εντύπωση 

Η 1η συμμετέχουσα δεν ωφελήθηκε ιδιαίτερα από την διαδικασία του πειράματος διότι 

όπως έχει αναλυθεί και στους περιορισμούς της Περίπτωσης Ι είχε αρχίσει να μπαίνει σε 

καταθλιπτικό επεισόδιο και αυτό την εμπόδισε να προχωρήσει και να έρθει σε επαφή με 

επώδυνα συναισθήματα.   Ωστόσο γενική αίσθηση της ερευνήτριας είναι ότι ακόμα και αυτή 

η περίπτωση που δεν ολοκλήρωσε το πείραμα, βοηθήθηκε σε έναν βαθμό εφόσον κάποια 

αρνητικά συναισθήματα μειώθηκαν έστω και στο ελάχιστο. Το παραπάνω στοιχείο δεν 

μπορεί να αμεληθεί, και σε άλλο χρόνο και περίοδο μπορεί να αποτελέσει ανακούφιση των 

αρνητικών συναισθημάτων της σε μεγαλύτερο βαθμό. Σίγουρα όμως η διαδρομή θα ήταν 

διαφορετική εάν η συμμετέχουσα βρισκόταν σε νορμοθυμία. Όπως και να εξελίχθηκε η 

διαδικασία έχει πλέον ένα εργαλείο στα χέρια της που μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

8.1.2 Συμπεράσματα Περίπτωσης ΙΙ 

Στην περίπτωση ΙΙ όπως και στην περίπτωση Ι, η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε 

δείχνει τα εξής: Kάποια συναισθήματα παρέμειναν τα ίδια, αλλά αυξήθηκαν και άλλα 

μειώθηκαν. Tα αρνητικά με τα θετικά συναισθήματα έχουν χωριστεί στα ερωτηματολόγια 

που διερευνούν την συναισθηματική κατάσταση εκείνης ακριβώς της στιγμής. Στην δεύτερη 

περίπτωση όπως και στην πρώτη, το κάθε ερωτηματολόγιο έχει στο σύνολό του 19 

συναισθήματα. Τα θετικά συναισθήματα είναι 9 και τα αρνητικά συναισθήματα είναι 10. 

Τα τελικά αποτελέσματα της Περίπτωσης ΙΙ θα παρουσιαστούν από τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την κάθε ημέρα γραφής, και για το σύνολο των τεσσάρων ημερών σε 

ξεχωριστές ενότητες η κάθε ημέρα. Τα τελικά αποτελέσματα προκύπτουν από τις δεύτερες 

μετρήσεις. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης διαφέρουν από την μορφή της 

πρώτης, διότι στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει πληθώρα μετρήσεων για την διάρκεια των 

τεσσάρων ημερών γραφής. Έτσι έγινε προσπάθεια να απεικονίζονται τα αποτελέσματα πιο 

ξεκάθαρα έπειτα από λεπτομερή επεξεργασία για την εξαγωγή τους. Τα αποτελέσματα θα 
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δοθούν σε πιο συνοπτική μορφή, για την καλύτερη δομή και την καλύτερη βαθμολογική 
εικόνα του αναγνώστη και της ερευνήτριας. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι μετρήσεις των συναισθημάτων. Θα δοθούν αρχικά τα 

θετικά και έπειτα τα αρνητικά συναισθήματα καθώς και ποια από αυτά μειώνονται, ποια 

αυξάνονται και ποια παραμένουν σταθερά. Στις μετρήσεις, σε έντονη γραφή, γράφεται 

αρχικά ο αριθμός του συνόλου των συναισθημάτων και βρίσκεται μέσα σε παρένθεση. Στη 

συνέχεια περιγράφονται οι τιμές των συναισθημάτων και πως εξελίχθηκαν από την πρώτη 

μέτρηση (τραυματική εμπειρία) στην δεύτερη (αντιληπτά οφέλη). 

Η βαθμολογία του ερωτηματολογίου κυμαίνεται από το 1 ως το 5 όπως έχει 

παρουσιαστεί σε άλλη ενότητα της εργασίας. Το εύρος της βαθμολογίας δεν είναι μεγάλο, 

οπότε η όποια αυξομείωση της συναισθηματικής κατάστασης είναι πολύ σημαντική. 

Οι τιμές του ερωτηματολογίου είναι: 

 

 1 (πολύ ελαφρά ή καθόλου) 

 2(λίγο) 

 3(μέτρια) 

 4(μέτρια) 

 5(πάρα πολύ) 

 

1η ημέρα γραφής 

Θετικά συναισθήματα 

Μείωση 

Μείωση στα θετικά συναισθήματα δεν υπάρχει. 

Αύξηση 

Τα θετικά συναισθήματα που παρουσιάζουν αύξηση είναι (8) και κυμαίνονται από έναν 

έως τρεις βαθμούς. Αυτά είναι: το πόσο «ενδιαφέρουσα» αισθάνεται από το 2 στο 4, 

«ενθουσιασμένη» από το 1 στο 3, «δυνατή» από το 2 στο 4, «περήφανη» από το 3 στο 5, «σε 

εγρήγορση» από το 3 στο 5, «εμπνευσμένη» από το 2 στο 4, «προσεκτική» από το 3 στο 4 

και «ενεργή» από το 4 στο 5. 

Σταθερά 

Η Μ παρουσιάζει σταθερότητα σε ένα (1) εξ αυτών πού είναι το πόσο «αποφασισμένη» 

αισθάνεται στο 5 (πάρα πολύ) που είναι η μέγιστη τιμή. 

Είναι ξεκάθαρο πως όλα τα θετικά συναισθήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση 

ενώ δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία εξαρχής. 

Πολύ σημαντικό θεωρείται πως κανένα θετικό συναίσθημα δεν έχει μειωθεί. 

Μεγάλη έκπληξη αποτελεί το γεγονός πως ανεβαίνει η συναισθηματική κατάσταση 3 
φορές στην μεγαλύτερη τιμή του 5 ήδη από την πρώτη ημέρα γραφής. 

Επίσης το σταθερό θετικό συναίσθημα που παραμένει, βρίσκεται επίσης στην σπάνια 

τιμή (5) που εμφανίζεται, στο πάρα πολύ. 

Αρνητικά συναισθήματα 

Μείωση 

Τα αρνητικά συναισθήματα που μειώνονται (5) περιγράφονται παρακάτω: Το πόσο 

«αναστατωμένη» αισθάνεται από το 3 στο 2, «ευερέθιστη» από το 2 στο 1, «ντροπιασμένη» 

από το 4 στο 1, «νευρική» από το 2 στο 1, «φοβισμένη» από το 2 στο 1. 

Αύξηση 

Το μόνο αρνητικό συναίσθημα που αυξάνεται (1) είναι το «ανήσυχη» από το 2, στο 3. 
 

Σταθερά 
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Σε σταθερό βαθμό βρίσκονται τα συναισθήματα (4): Το πόσο «αγχωμένη αισθάνεται» 2, 

«ένοχη» 1, «τρομοκρατημένη» 1 και «εχθρική» 1. 

Εντύπωση προκαλούν τα αρνητικά συναισθήματα που μειώνονται και υπερτερούν σε 

αριθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η μείωση τους είναι έκδηλη. Οι τιμές τους στην μέτρηση 

της τραυματικής εμπειρίας αρχίζουν σε υψηλά επίπεδα και έπειτα κατεβαίνουν σημαντικά. Η 

σταθερότητα των αρνητικών συναισθημάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Ενώ αύξηση σημειώνεται στο αρνητικό συναίσθημα που αυξάνεται 2 βαθμούς και 

αφορά μόνο το συναίσθημα της ανησυχίας. 

2η ημέρα γραφής 

Θετικά συναισθήματα 

Μείωση 

Τα θετικά συναισθήματα που παρουσιάζουν μείωση είναι (2): το πόσο «αποφασισμένη» 

νιώθει η γυναίκα από το 4 στο 5 και «περήφανη» από το 4 στο 3. 

Αύξηση 

Τα θετικά συναισθήματα που παρουσιάζουν αύξηση είναι επίσης (2): 

«ενθουσιασμένη» και «σε εγρήγορση» από το 3 στο 4. 

Σταθερά 

Η Μ παρουσιάζει σταθερότητα στα θετικά συναισθήματα (5) ως εξής: «δυνατή» στο 4, 

Εμπνευσμένη στο 3, «προσεκτική» στο 4, «ενεργή» στο 4, «ενδιαφέρουσα» στο 4. 

Μετά την μέτρηση παρατηρούνται τα παρακάτω συμπεράσματα: Είναι θετικό που 

η μείωση στα θετικά συναισθήματα υπάρχει μόνο σε 2 συναισθήματα αλλά το αρνητικό 

είναι πως βρίσκονται ήδη σε υψηλό επίπεδο (4) και κατεβαίνουν σε έναν μέτριο βαθμό (3). 

Αύξηση στα θετικά συναισθήματα παρουσιάζουν επίσης μόνο 2 συναισθήματα που 

βρίσκονται στο μέτριο 3 και ανεβαίνουν πιο υψηλά στο αρκετά 4. Σημαντικό θετικό είναι 

εδώ πως τα θετικά συναισθήματα ανεβαίνουν σε σημαντικό βαθμό (4) αρκετά. 

Στην μέτρηση αυτή το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η σταθερότητα που υπάρχει στα 

περισσότερα θετικά συναισθήματα 5 στον αριθμό. όπου η μικρότερη τιμή είναι στο μέτρια 

(3) και ανεβαίνει στην υψηλή βαθμολογία του «αρκετά». 

Αρνητικά συναισθήματα 

Μείωση 

Τα αρνητικά συναισθήματα που μειώνονται (4): «ευερέθιστη”» από το 2 στο 1, 

«νευρική» από το 2 στο 1, «ανήσυχη» από το 2 στο 1, «αναστατωμένη» από το 2 στο 1. 

Αύξηση 

Δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα που αυξάνονται 

Σταθερά 

Σε σταθερό επίπεδο παραμένουν τα εξής συναισθήματα (6): «αγχωμένη» στο 2, «ένοχη» 

στο 1, «τρομοκρατημένη» στο 1, «εχθρική» στο 1, «ντροπιασμένη» στο 1, «φοβισμένη» στο 

1. 

Για τα αρνητικά συναισθήματα αυτό που προκαλεί την περισσότερη αρνητική εντύπωση 

είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συναισθημάτων που παραμένουν σταθερά και είναι 6. Βέβαια 

παραμένουν σε χαμηλές τιμές όπως το 2 και το 1. 

Το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο αριθμών (4) , είναι τα αρνητικά συναισθήματα που 

μειώνονται και βρίσκονται ήδη από την αρχική μέτρηση της τραυματικής εμπειρίας χαμηλά 

γεγονός θετικό δηλαδή στο 2 και μειώνονται ακόμα έναν βαθμό στο πιο χαμηλό επίπεδο που 

είναι το 1. Το πιο ενθαρρυντικό είναι πως δεν υπάρχει αύξηση σε κανένα αρνητικό στοιχείο. 

3η ημέρα 

Θετικά συναισθήματα 

Μείωση 
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Τα θετικά συναισθήματα που παρουσιάζουν μείωση είναι τα εξής (4): «ενθουσιασμένη» 
από 2 στο 1, «εμπνευσμένη» από 3 στο 2, «αποφασισμένη» από το 4 στο 3, «ενεργή» από το 

4 στο 3. 

Αύξηση 

Τα θετικά συναισθήματα που παρουσιάζουν αύξηση είναι (1): «σε εγρήγορση» από το 3 
στο 4. 

Σταθερά 

Τα θετικά συναισθήματα που παραμένουν σταθερά και στις δυο μετρήσεις είναι (4): 

«ενδιαφέρουσα» 4, «δυνατή» 4, «περήφανη» 4, «προσεκτική». 
Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πως αυξάνεται μόνο ένα θετικό 

συναίσθημα και αφορά την εγρήγορση από μέτριο (3) βαθμό σε αρκετό (4). Τα θετικά 

συναισθήματα που μειώνονται είναι ακριβώς τα μισά (4) όπως και τα σταθερά είναι (4). 

Μείωση των θετικών παρατηρείται από χαμηλά σε ένα συναίσθημα και ανεβαίνει έναν 

βαθμό και μέχρι τρεις βαθμούς στα υπόλοιπα. Τα σταθερά βρίσκονται σε υψηλή βαθμολογία 

στο 4 δηλαδή αρκετά. Είναι εξίσου σημαντικό όπως και σε προηγούμενες μετρήσεις που τα 

σταθερά θετικά συναισθήματα παραμένουν ψηλά. Η μείωση είναι ισάριθμη αλλά σε 

χαμηλότερες τιμές. 

Αρνητικά συναισθήματα 

Μείωση 
Η μείωση στo (1) αρνητικό συναίσθημα είναι: «εχθρική» από το 4 στο 1. 

Αύξηση 

Η αύξηση στα αρνητικά συναισθήματα είναι (2): «αναστατωμένη» από 2 στο 3 και το 

δεύτερο είναι η «ανησυχία» που νιώθει από το 2 στο 3. 

Σταθερά 

Σταθερά παραμένουν (7) αρνητικά συναισθήματα: «αγχωμένη» στο 2, «ένοχη» στο 1, 

«τρομοκρατημένη» στο 1, «ευερέθιστη» στο 2, «ντροπιασμένη» στο 1, «νευρική» στο 2, 

«φοβισμένη» στο 1. 

Αυτό που παρατηρείται εδώ είναι πως τα περισσότερα αρνητικά συναισθήματα 7 στον 

αριθμό από τα 10, παραμένουν σταθερά στις χαμηλότερες όμως τιμές όπως το 2 (λίγο) και το 

1 (πολύ ελαφρά ή καθόλου) και αυξάνονται 2 αρνητικά γεγονός όχι τόσο θετικό στην 

συγκεκριμένη ημέρα. Η σημαντική μείωση στα αρνητικά αφορά 1 μόνο συναίσθημα 

«εχθρική» που μειώνεται 3 βαθμούς η οποία τιμή είναι μια εκ των μεγαλύτερων μειώσεων ή 

αυξήσεων αντίστοιχα στο πείραμα. 

4η ημέρα 

θετικά συναισθήματα 

Μείωση 

Τα θετικά συναισθήματα δεν παρουσιάζουν μείωση σε αυτή την μέτρηση. 

Αύξηση 

Η αύξηση που πραγματοποιείται στα θετικά συναισθήματα είναι (7): «ενδιαφέρουσα» 
από το 1 στο 4, «ενθουσιασμένη» από το 1 στο 4, «δυνατή» από το 3 στο 5, «περήφανη» από 

το 2 στο 5, «εμπνευσμένη» από το 1 στο 4, «αποφασισμένη» από το 1 στο 5, «ενεργή» από 

το 4 στο 5. 

Σταθερά 

Τα σταθερά συναισθήματα που εμφανίζονται είναι (2): «σε εγρήγορση» στο 4 και 

«προσεκτική» στο 4. 
Από τα δεδομένα που προκύπτουν την μεγαλύτερη θετική έκπληξη παρουσιάζουν οι 

τιμές και ο αριθμός των θετικών συναισθημάτων που αυξάνονται κατακόρυφα. Μείωση των 

θετικών συναισθημάτων δεν υπάρχει και σταθερά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δύο εξ 

αυτών. Παρατηρείται το καλύτερο αποτέλεσμα που έχουν δώσει τα θετικά συμπεράσματα 

μέχρι στιγμής. 
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Αρνητικά συναισθήματα 

Μείωση 

Η μείωση που ισχύει για τα αρνητικά συναισθήματα είναι (9): «αγχωμένη» από το 2 στο 

1, «αναστατωμένη» από το 3 στο 1, «ένοχη» από το 3 στο 1, «εχθρική» από το 2 στο 1, 

«ευερέθιστη» από το 3 στο 1. «νευρική» από το 3 στο 1, «ανήσυχη» από το 2 στο 1, 

«φοβισμένη» από το 2 στο 1, «ντροπιασμένη» από το 3 στο 1. 

Αύξηση 

Αύξηση στα αρνητικά δεν υπάρχει. 

Σταθερά 

Υπάρχει ένα αρνητικό συναίσθημα που παραμένει σταθερό (1): «τρομοκρατημένη» στο 

1. 

Όσον αφορά τα αρνητικά συναισθήματα της τελευταίας μέτρησης του εγχειρήματος 

επίσης όπως και στα θετικά παρουσιάζεται κατακόρυφη μείωση σε όλα τα αρνητικά 

συναισθήματα εκτός από ένα. Αύξηση ούτε και εδώ δεν υπάρχει, ενώ 1 αρνητικό 

συναίσθημα μένει σταθερό στην χαμηλότερη τιμή. 

8.1.3 Γενική εντύπωση 

Η δεύτερη περίπτωση μπόρεσε να ολοκληρώσει το πείραμα Pennebaker, και ωφελήθηκε 

από αυτό, διότι δεν δίστασε για την κάθε ημέρα γραφής να μοιραστεί τις πολύ σοβαρές 

απόπειρες αυτοκτονίας που έκανε. Μέσα από αυτά τα τραγικά γεγονότα κατάφερε να έρθει 

αντιμέτωπη με πολύ σκοτεινά της σημεία και η ψυχολογική της κατάσταση να ανέβει στις 

μετρήσεις και να υπερτερούν τα θετικά συναισθήματα ή να παραμένουν σταθερά σε μεγάλο 

βαθμό. Όπως είναι φυσικό εμφανίζονται και τα αρνητικά συναισθήματα τα όποια βρίσκονται 

χαμηλά ή σταθερά. 

8.1.4 Γενικά συμπεράσματα και των δύο Περιπτώσεων 

Όσον αφορά τα γενικά συμπεράσματα που υπάρχουν κοινά και για τις δύο περιπτώσεις, 

έχουν σημειωθεί τα παρακάτω: 

Οι μεγαλύτερες τιμές (4 - αρκετά, και 5 - πάρα πολύ) και στα δύο μέρη των 

ερωτηματολογίων δεν είναι τόσο συχνές. Οι χαμηλότερες τιμές (1 - πολύ ελαφρά ή καθόλου, 

2 - λίγο, 3 - μέτρια) είναι συχνότερες και ενίοτε εμφανίζεται το 4 - αρκετά.. Η τιμή 5 που 

είναι η υψηλότερη βαθμολογία (πάρα πολύ), συναντήθηκε περίπου πέντε φορές και 

αφορούσε μόνο τα αντιληπτά οφέλη. Συγκεκριμένα στην τελευταία συνεδρία γραφής της 

δεύτερης περίπτωσης για τα αντιληπτά οφέλη το 5 εμφανίστηκε στο μέγιστο (4 φορές) και 

αφορά την «δύναμη», την «αποφασιστικότητα» και την «προσοχή» ως συναισθηματική 

κατάσταση. Έχει αξία διότι περιγράφονται συναισθήματα θετικού περιεχομένου και αποτελεί 

έκπληξη κατά την διεξαγωγή της έρευνας εφόσον μάλιστα δεν παρατηρείται τόσο έντονα σε 

καμία άλλη συνεδρία γραφής. Εδώ θα μπορούσε να ειπωθεί πως λειτούργησε θετικά η 

διαδικασία της εκφραστικής γραφής και είχε αποτέλεσμα. 

Υποθετικά επίσης δημιουργείται η σκέψη στην ερευνήτρια πως σε αυτό το αποτέλεσμα 

συνετέλεσε το γεγονός πως δημιουργήθηκε εξοικείωση και εξάσκηση με την διεξαγωγή της 

εκφραστικής γραφής κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών. Είναι ένα ισχυρό θετικό 

συμπέρασμα που αναδείχθηκε από την όχι τελικά και τόσο εύκολη διαδικασία της 

εκφραστικής γραφής για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Επίσης παρατηρήθηκε πως και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχουσες έκαναν χρήση 

μεταφορικών και συμβολικών προτάσεων. Ιδιαίτερα κάτι τέτοιο εμφανίζεται στα κείμενα της 

δεύτερης περίπτωσης. Ίσως αυτό προέρχεται και από την καλλιτεχνική κλίση που 

χαρακτηρίζει τους διπολικούς ασθενείς. Αυτό παρουσιάζεται και από έρευνες οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί και στην διπλωματική εργασία όπου δείχνουν τη στενή σύνδεση της Διπολικής 

Διαταραχής με την καλλιτεχνική - δημιουργική τάση των συγκεκριμένων ανθρώπων σε 

σχέση με τους υπόλοιπους (χρήση συμβολικών στοιχείων π.χ. Φοίνικας - αναφέρεται στην 
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τελευταία πρόταση της συνεδρίας για τα αντιληπτά οφέλη της Περίπτωσης ΙΙ). Βέβαια όλη η 

προσπάθεια εμπλοκής των γυναικών στην διαδικασία της εκφραστικής γραφής είναι έτσι κι 

αλλιώς δημιουργική διαδικασία με απώτερο στόχο την εκτόνωση των δύσκολων 

συναισθημάτων. 

Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε είναι πως σε όλες τις συνεδρίες γραφής και των δύο 

περιπτώσεων από την αρχή ως το τέλος οι τραυματικές εμπειρίες συνεχίζονταν και στα 

αντιληπτά οφέλη. Φαίνεται να αναδύονται εικόνες, περιστατικά, στιγμές που δεν μπορούσαν 

να αποτυπωθούν στο χρονικό όριο των 15 λεπτών για τις τραυματικές εμπειρίες. Ίσως ακόμα 

να υπήρχε ανάγκη έκφρασης όλης της τραυματικής εμπειρίας και πλατειασμός με την 

προϋπόθεση πως δεν έχουν αποτυπωθεί - εκφραστεί όλες οι σκέψεις και τα συναισθήματα 

όπως τις έζησαν οι συμμετέχουσες, είτε γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία είτε από ντροπή 

είτε από έλλειψη κατανόησης από το υποστηρικτικό δίκτυό τους όπως αναφέρουν και οι δυο 

τους. 

Φυσικά σε αυτό το σημείο προκύπτει το γεγονός πως είναι πιο δύσκολο κάποιος να 

εκφράσει επώδυνες και τρομακτικές καταστάσεις ζωντανά σε κοινό, λεκτικά, από ότι στον 

ιδιωτικό του χώρο και αν δεν θέλει το άτομο να μην διαβαστεί από κανέναν το γραπτό του. 

Πολλές φορές αυτό είναι πιο θεραπευτικό από τη ζωντανή περιγραφή όπως αναλύεται και 

στις σελίδες της εργασίας. 

Επιπροσθέτως από τον βαθύ πόνο των ασθενών προκύπτει σε έντονο βαθμό ο θυμός 

σχετικά με την αντιμετώπιση των ασθενών από τους συγγενείς και φίλους τους που δεν ήταν 

βοηθητικοί. Πολύ χρήσιμο είναι όταν στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει μέλος με 

Διπολική Διαταραχή να εκπαιδεύονται και οι συγγενείς ώστε να μάθουν πώς μπορούν να 

βοηθήσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο αλλά και πώς μπορούν οι ίδιοι να στηρίξουν τον 

εαυτό τους γιατί είναι επώδυνο και για εκείνους. 

Στο κομμάτι των αντιληπτών οφελών πρόβαλλε η δυσκολία εύρεσης και έκφρασης 

αυτών. Εικάζεται πως αυτό συνδέεται με την έλλειψη και τον περιορισμό χρόνου στα 

συγκεκριμένα λεπτά γραφής. Προφανώς όπως αποτυπώνεται από τα λεγόμενα των 

συμμετεχουσών είναι δύσκολο να βρεις αντιληπτά οφέλη σε μία τραυματική εμπειρία. Είναι 

επίσης κάτι που σχετίζεται με την προσωπική ανάπτυξη του ασθενή και την ικανότητα 

διαχείρισης του τραυματικού παρελθόντος στο παρόν. Ως αποτέλεσμα είναι η απομάκρυνση 

από το ζητούμενο μέσω της έλλειψης οριοθέτησης και συγκέντρωσης στα αντιληπτά οφέλη. 

Σε ορισμένα σημεία της δεύτερης περίπτωσης παρουσιάζεται μπερδεμένος και ασύνδετος 

λόγος όπου η ερευνήτρια έκανε προσπάθεια αποσαφήνισης. Ικανό να συμβεί κάτι τέτοιο 

είναι η ύπαρξη κατακλυσμού σκέψεων. Άλλο κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι 

πως στις συνεδρίες τους χωρίζουν και οι δύο την ζωή τους πριν και μετά τα γεγονότα που τις 

σημάδεψαν. 

Η πρώτη συμμετέχουσα έδειξε πως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα αρνητικά της 

συναισθήματα βιώνοντας την τραυματική εμπειρία   της.   Ακόμα   και   έτσι   στην 

δεύτερη μέτρησή της (αντιληπτά οφέλη), τα θετικά συναισθήματά της αυξήθηκαν. Η 

δεύτερη συμμετέχουσα έδειξε πιο αποστασιοποιημένη στάση για την τραυματική εμπειρία 

της. Αποτελεί αυτό λόγο να μπορέσει να περιγράψει και να ολοκλήρωση την διαδικασία. 

Τα λάθη στη σύνταξη ή στα γραμματικά φαινόμενα, προκύπτουν κατά τη μελέτη της 

δεύτερης περίπτωσης δίχως να έχουν καμία σημασία όπως ορίζεται και στις οδηγίες. Δεν 

υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό αλλά ότι υπάρχουν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο συνεχόμενης 

γραφής. Επίσης στις οδηγίες γραφής παρατίθεται ως προϋπόθεση η ελεύθερη ή συνειρμική 

γραφή. Ή εκφραστική γραφή του Pennebaker, έχει συγκεκριμένες και πολύ ξεκάθαρες 

οδηγίες. Φαίνεται να είναι απλή φαινομενικά, αλλά στην ουσία αποδείχθηκε αρκετά 

δύσκολη. Οι συμμετέχουσες έρχονται σε επαφή με πολύ δύσκολα κομμάτια του εαυτού τους 

που πιθανά δεν έχουν αποδεχτεί και χρειάζεται συστηματική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, 

ειδικά για το μετατραυματικό στρες όταν είναι έτοιμες αλλά και γενικά για την Διπολική 
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Διαταραχή τους και τις σύνοδες διαταραχές όπως απαραίτητα και φαρμακευτική υποστήριξη 
για το πρόβλημά τους. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Άλλο χαρακτηριστικά παράδειγμα είναι η Έμιλυ Ντίκινσον που γεννήθηκε στο Άμχερστ 

της Μασαχουσέτης το 1830 και πέθανε το 1866. το γεγονός ότι δημοσίευσε μόνο 9 ποιήματα 

απ’ τα 1775 σε όλη τη διάρκεια της ζωής της θεωρήθηκε μέγιστη επιβεβαίωση της ψυχικής 

της διαταραχής. Όποιος διαβάσει τα σημειώματα, τα γράμματα και τα ποιήματά της 

διαπιστώνει ότι η ποιήτρια όντως είχε ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, που ωστόσο 

κατάφερνε να ελέγχει. Σε όλο το έργο της Ντίκινσον διαφαίνεται η μελαγχολία της, με 

συχνές αναφορές στην τρέλα και την ισοπέδωση του εαυτού, που ωστόσο σε πολλά ποιήματα 

εξελίσσεται σε ειρωνεία, σαν η συγγραφέας να προσπαθεί από μόνη της να ανέβει 

ψυχολογικά. Τη μια λέει «είμαι κανείς – εσύ ποιος είσαι;», εννοώντας ίσως “είμαι ένα 

τίποτα”, αλλά μετά γράφει όλο χιούμορ και σαρκασμό: «αυτή η βρόμικη-μικρή-Καρδιά είναι 

ελευθέρως δική μου…». Οι στίχοι αλλά και τα πεζά -κυρίως γράμματα- της Ντίκινσον είναι 

γρίφοι και συχνά εμφανίζουν θεματολογικές εμμονές και άγχος, για την ίδια παρά για τους 

αναγνώστες, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ηρωικά γιατί δείχνουν τη βαθιά βουτιά που έκανε στη 

ψυχή της. Συχνά ο ‘εαυτός’, αντιπαρατίθεται στη ψυχή. 

Το κίνητρο που την ωθεί να γράφει καθημερινά, πάνω σε λογαριασμούς του μπακάλη 

που το βράδυ μεταφέρει στο τετράδιό της, είναι η προσωπική της ανάγκη να ισορροπήσει και 

το πετυχαίνει. Δεν την ενδιαφέρει το αναγνωστικό κοινό, γιατί ο στόχος της είναι να 

αποδώσει, διόρθωση τη διόρθωση, γράψιμο το γράψιμο, την αιωνιότητα. 

Έλληνες ποιητές πρωτοπόροι της γενιάς τους που κατέφυγαν στην ποίηση για να 

θεραπευτούν, για να εκφραστούν έχοντας κατάθλιψη και ενδεχομένως και μανιοκατάθλιψη 

ήταν ο Κ. Καρυωτάκης και ο Ν. Λαπαθιώτης που μάλιστα έδωσαν και μόνοι τους τέλος στη 

ζωή τους. 
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