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Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο χώρο μας ένα 
«περίεργο» βιβλίο. Ο χαρακτηρισμός του 

αυτός, οφείλεται στο ότι δεν επαναλαμβάνει τη 
συνηθισμένη δομή των βιβλίων των ψυχοθε-
ραπευτών, στα οποία ο καθένας καταθέτει τη 
θεωρητική του προσέγγιση και τις εμπειρίες του, 
χωρίς αντίλογο. Εδώ περιλαμβάνονται οι τρεις 
κυριότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 
και μάλιστα γίνεται προσπάθεια σχολιασμού 
των ενδείξεων και των δυνατοτήτων της κάθε 
μιας.

Η έκδοση αποτελεί επεξεργασία του υλικού τριών 
διημερίδων με θέμα το ζευγάρι, που διοργάνωσε ο 
Κλάδος Ψυχοθεραπείας της ΕΨΕ. Στην πρώτη διη-
μερίδα ο Μ. Γιωσαφάτ αναφέρεται στο σχηματισμό 
της δυάδας και στα προβλήματά της, μέσα από το 
φακό των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. Ο Δ. Ρήγας 

και η Ε. Ιωάννοβιτς εμβαθύνουν χρησι-
μοποιώντας κλινικά παραδείγματα, ενώ 
η Κ. Χαραλαμπάκη ασκεί κριτική σχο-
λιάζοντας τις αποκλίσεις και τις συγκλί-
σεις της ψυχαναλυτικής και της συστη-
μικής προσέγγισης.

Στη συμπεριφορική προσέγγιση του 
ζεύγους, ο Ν. Βαϊδάκης αναφέρεται στις βασικές τεχνι-
κές συμπεριφορικής θεραπείας ζεύγους. Αυτονόητα 
ο Μ. Γιωσαφάτ υπογραμμίζει την ανάγκη ψυχοδυ-
ναμικής συμπλήρωσης των τεχνοκρατικών προσεγ-
γίσεων του σεξ. Επιμένοντας συμπεριφορικά, ο Κ. 
Παπασταμάτης και ο Χ. Δημητρακόπουλος ταξινο-
μούν τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και αναφέρο-
νται στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος η συ-
στημική θεωρία κλείνει την «παράσταση», με την Β. 
Πομίνη, τον Β. Τομαρά και την Κ. Χαραλαμπάκη να 
αναφέρονται στην εξέλιξη του ζεύγους κοινωνιολο-

γικά και με κλινικά παραδείγματα, να πείθουν 
για τις θεραπευτικές σχέσεις και το θεραπευ-
τικό τρίγωνο. Σύμφωνα βέβαια με την ιδιαίτε-
ρη δομή αυτού του ομαδικού πονήματος, δε 
θα μπορούσαν και αυτοί να ξεφύγουν από 
την κριτική των «απέναντι», την οποία φέρει 
επιτυχώς σε πέρας ο Δ. Ρήγας, ο οποίος κά-

νει μια θαρραλέα σύγκριση της ψυχαναλυτικής και 
της συστημικής θεραπείας ζεύγους.

Μετά από τα εκτεθέντα, νομίζω ότι είναι αυτονό-
ητη η σύσταση του υπογράφοντα, για μελέτη αυ-
τού του βιβλίου από όλους όσους φιλοδοξούν να 
ασχοληθούν επαγγελματικά με τη θεραπεία ζεύ-
γους, αλλά και όσους αντιλαμβάνονται ότι βρίσκο-
νται σε μια σχέση ζεύγους.
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