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Πρόλογος

Αναλογίζομαι πώς έμαθα αυτές τις δεξιότητες στην
επικοινωνία, που μου επέτρεψαν να βοηθάω και τους πε-
λάτες μου αλλά και εμένα τον ίδιο. Αυτό έγινε σε μεγάλο
βαθμό παρατηρώντας διαλόγους μεταξύ ψυχοθεραπευτή
και εκπαιδευόμενου ή πελάτη: παρατηρώντας τις δεξιότη-
τες στην επικοινωνία που είτε εφαρμόζονταν από τον ψυ-
χοθεραπευτή σε εμένα ως πελάτη, είτε τις εφάρμοζα κι
εγώ ο ίδιος πλέον στην επικοινωνία με τους πελάτες μου.

Η κοινή συνισταμένη σε όλες αυτές τις καταστάσεις
ήταν το ότι η επικοινωνία χαρακτηριζόταν από κάποιες ιδι-
αίτερες δεξιότητες, που είναι εξαιρετικά σπάνιο να τις συ-
ναντήσεις εκτός αυτού του πλαισίου, στην καθημερινή
συναναστροφή, ακόμα και των ίδιων των ψυχολόγων με
τους οικείους τους. 

Θεωρίες συναντάς πολλές, είτε σε συζητήσεις είτε σε
βιβλία και αλλού. Αλλά αυτούσιους τέτοιους διαλόγους
χωρίς να συνοδεύονται από σχολιασμό, επεξηγήσεις, κα-
τευθύνσεις εκπαιδευτικές βάσει μιας θεωρίας δεν συνα-
ντάς συχνά.

Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο δεν έχει την πρόθεση να
επιδράσει στον αναγνώστη επεξηγώντας κι αναπτύσσο-
ντας κάποια θεωρητικά βήματα, αλλά εκθέτοντας απο-
σπάσματα από συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο
κάποιας συνεδρίας, ώστε να μείνουν τα όποια άμεσα συ-
μπεράσματα στον ίδιο τον αναγνώστη.



Επίσης σημαντικό είναι το ότι δεν χρειάζεται να γνω-
ρίζεις την ιστορία κάθε ανθρώπου για να μπορέσεις να
συνδεθείς μαζί του με έναν τρόπο που να δημιουργεί ικα-
νοποίηση και στους δύο, και να είναι και αμοιβαία ωφέ-
λιμη αυτή η σύνδεση. Και αυτό γιατί η δύναμη της
ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας έγκειται στο εδώ και
τώρα, κι όχι μόνο στο να υπάρχουν κοινές εμπειρίες απ’ το
παρελθόν, όπως νομίζουν αρκετοί.                         

Κι αν μπορείς με τις δεξιότητες της επικοινωνίας σου
να έρχεσαι στο εδώ και τώρα μαζί με τον άλλον, τότε μπο-
ρεί αυτή η ανθρώπινη επαφή να είναι με έναν μαγικό
τρόπο εκτός από ικανοποιητική και απολαυστική, ακόμα
και θεραπευτική.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει και πριν από κάθε από-
σπασμα κανένας πρόλογος ή περιγραφή του τι είδους άν-
θρωπος ή περίπτωση είναι ο κάθε πελάτης. 

Αυτό γίνεται επιπλέον με την πρόθεση να βγούμε από
τη συνήθεια να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους στο
μυαλό μας με τα συνήθη κουτάκια που έχουμε, ώστε να
μπορέσουμε να δούμε πώς θα σχετιστούμε μαζί τους, και
αντί αυτού, να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με τη δύ-
ναμη της δικής μας επικοινωνίας, ανεξάρτητα με το ποιος
βρίσκεται απέναντί μας.

Ο τρόπος αυτός μπορεί να συνεισφέρει ένα άλλο επί-
πεδο ελευθερίας και δύναμης στην επικοινωνία, ίσως πιο
καθολικό, εφόσον δεν θα επηρεάζεται η δική μας επικοι-
νωνιακή δύναμη από το ποιος είναι απέναντί μας, αλλά
από τις δικές μας δεξιότητες.

Και όπως κάθε γλώσσα σού δίνει πρόσβαση σε έναν
ολόκληρο κόσμο, π.χ. αν μάθεις κινέζικα, έχεις πρόσβαση
σε μια άλλη νοοτροπία και κουλτούρα, ή αν μάθεις τη
γλώσσα του προγραμματισμού, έχεις πρόσβαση στο να δη-
μιουργείς κάποιες εφαρμογές, αντίστοιχα αυτό το βιβλίο
έχει πρόθεση να δείξει μια γλώσσα χάρη στην οποία μπο-
ρείς να δημιουργείς με τον λόγο σου ικανοποίηση στις αν-
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θρώπινες επαφές. Στην αρχή βέβαια της επαφής μας με
έναν νέο τρόπο επικοινωνίας δυσκολευόμαστε κάπως να
κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ακριβώς όπως όταν
μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα. 

Γνωρίζω ότι έχουμε συνηθίσει να μαθαίνουμε ξένες
γλώσσες σε φροντιστήρια με επεξηγήσεις και κανόνες,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι απαραίτητα ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος. Προσωπικά, όσα χρόνια κι αν
πήγα φροντιστήριο για να μάθω αγγλικά, δεν τα έμαθα
ποτέ σε τέτοιο επίπεδο που να έχω αυτοπεποίθηση για τα
αγγλικά μου. Όταν όμως ταξίδεψα στην Αμερική για να
μείνω εκεί, παρόλο που δεν ήξερα καλά αγγλικά και ζορι-
ζόμουν στην αρχή, μετά από λίγους μήνες έμαθα να μιλάω
πολύ καλύτερα τη γλώσσα απ’ ό,τι μετά από χρόνια φρο-
ντιστηρίου. Αν και στο φροντιστήριο δινόταν αρκετό βάρος
στο να κατανοήσω το γιατί και το πώς, στην Αμερική χωρίς
υποστήριξη έμαθα πολύ καλύτερα να μιλάω. 

Αντίστοιχα, αυτό το βιβλίο σε προσγειώνει στον θά-
λαμο ενός ψυχολόγου, χωρίς υποστήριξη, κι αν παραμεί-
νεις με αυτιά ανοιχτά, μπορεί να μάθεις κάτι από αυτά και
να το εφαρμόζεις στη ζωή σου και τις επικοινωνίες σου,
ίσως και καλύτερα απ’ ό,τι αν διαβάσεις κάποιες θεωρητι-
κές προσεγγίσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν επιλεχθεί απο-
σπάσματα απ’ τις συνεδρίες σχετικά απλά κι εύκολα στην
κατανόησή τους, αντί για ολόκληρες συνεδρίες που έχουν
και πιο σύνθετες αναλύσεις. Κι εγώ όταν ήμουν εκπαιδευ-
όμενος ψυχοθεραπευτής κυρίως έτσι έμαθα…
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Βασιλική

Μειονεξία ή ισοτιμία;

– Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα…

– Τόσο γρήγορα που μιλάς και τόσο πολλά που λες, σε
χάνω σε κάποιες φάσεις. Δυσκολεύομαι να σε παρακο-
λουθήσω.

– Τι να κάνω; Να μιλάω πιο αργά; Νόμιζα ότι επειδή είσαι
έξυπνος, τα πιάνεις όλα…

– Πώς νιώθεις που δεν τα πιάνω όλα έτσι όπως εσύ θα ήθε-
λες;

– Κρίμα… Γιατί με τον άλλο φίλο μου, που είναι πολύ έξυ-
πνος, μιλάμε σε συχνότητες πολύ γρήγορες, και νόμιζα ότι
κι εσύ το είχες.

– Νομίζω λοιπόν ότι με μειώνεις τώρα, με το ότι δεν είμαι
τόσο έξυπνος όσο θα ήθελες… Ωραία που εκφράζεται αυτή
τη στιγμή ένα θέμα μειονεξίας ανάμεσά μας, μιας και αυτό
παίζει γενικά και με άλλες σχέσεις σου, που σε ακούω να
λες ότι δεν είναι τόσο καλοί ή αρκετοί. Οπότε στην προ-
κειμένη περίπτωση εγώ μειονεκτώ σε σχέση με εσένα, που
είσαι γρήγορη. Πώς νιώθεις με αυτά που λέω;

– Σκέφτομαι… Στην αρχή πήγα να ξενερώσω, που μου είπες
ότι δεν με προλαβαίνεις, τώρα το σκέφτομαι όμως…



– Μπορείς να αναγνωρίσεις τι συναισθήματα υπάρχουν
πίσω από τη λέξη «ξενέρωμα»;

– Απογοήτευση…

– Όντως. Πίσω από την απογοήτευση μπορείς να αναγνω-
ρίσεις τι συναισθήματα υπάρχουν;

– Λύπη και θυμός…

– Τέλεια. Πίσω από τον θυμό μπορείς να αναγνωρίσεις τι
συναίσθημα υπάρχει;

– Φόβος.

– Τέλεια! Άρα λυπήθηκες και φοβήθηκες κάτι για την εξέ-
λιξη αυτής της σχέσης όταν είπα ότι σε χάνω σε κάποιες
φάσεις.

– Ναι…

– Και αντί να έρθεις σε επαφή με αυτά τα συναισθήματα,
προτίμησες να πας να ξενερώσεις με εμένα.

– Ναι, αλλά γιατί;

– Μα γιατί είναι πιο γρήγορο να πεις ότι ο άλλος είναι ξε-
νέρωτος και να φύγεις αντί να μείνεις να διαχειριστείς τα
δικά σου αρνητικά συναισθήματα.

– Οπότε τι κάνουμε;

– Τώρα που είδες πίσω από αυτό που αρχικά εμφανίστηκε
σε εσένα, δηλαδή το ότι εγώ είμαι ξενέρωτος, τα δικά σου
συναισθήματα που κρύβονται πίσω από αυτήν τη λέξη,
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πώς νιώθεις για εμένα π.χ.; Είμαι ξενέρωτος;

– Όχι, ίσα ίσα που είσαι ειλικρινής και μου αρέσει.

– Άρα θα έλεγες ότι είμαστε ισότιμα τώρα μεταξύ μας; Σε
σχέση με πριν, που πήγες να με μειώσεις;

– Ναι…

– Ωραία, χαίρομαι που δημιούργησες ισοτιμία εδώ και
τώρα μεταξύ μας, εκεί που –αν δεν το βλέπαμε– θα είχες
δημιουργήσει κάτι μειονεκτικό για εμένα και ανώτερο για
εσένα. Τώρα το γιατί έχεις ανάγκη να δημιουργείς τους άλ-
λους μειονεκτικά κι εσένα ανώτερη, θα το δούμε σε επό-
μενη συνεδρία, γιατί αν πάμε εκεί από την πρώτη φορά,
δεν θα θέλεις να συνεχίσεις…
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Ευθυμία

Πώς να δώσεις κάτι που δεν έχεις;

– Τι φοβάσαι στη σχέση;

– Ότι δεν είμαι ασφαλής και πρέπει να προστατευτώ.

– Από ποια απειλή; Τι μπορεί να συμβεί;

– Να με εγκαταλείψουν, όπως εγκατέλειψε ο πατέρας μου
τη μάνα μου.

– Κι έτσι φοβάσαι ότι θα νιώσεις τι;

– Μόνη.

– Θυμάσαι που την προηγούμενη φορά μοιράστηκες και
είδαμε ότι δεν σε ακούς, δεν σου δίνεις σημασία και προ-
σπαθείς να σε αποφύγεις;

– Ναι.

– Εσύ πώς θα ένιωθες αν είχες σχέση με κάποιον που δεν
σε ακούει, δεν σου δίνει σημασία και προσπαθεί να σε
αποφύγει;

– Θα ένιωθα μόνη.

– Ένας άνθρωπος που δεν ακούει τον εαυτό του, δεν του



δίνει σημασία και προσπαθεί να αποφύγει τον ίδιο του τον
εαυτό, νομίζεις ότι μπορεί να δώσει σημασία και ενδιαφέ-
ρον στον σύντροφό του;

– Όχι λες;

– Μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις;

– Μάλλον όχι, έτσι όπως το λες…

– Άρα αν δεν τα δώσεις αυτά σε εσένα, πώς θα τα δώσεις
στον άλλον;

– Δίνεις αυτό που έχεις…

– Αυτό που φοβάσαι εσύ μην τυχόν και νιώσεις, και το
αποφεύγεις με το να είσαι διαρκώς busy, τη μοναξιά δη-
λαδή, αυτό ακριβώς δίνεις και στον άλλον. 

– Δηλαδή;

– Πώς φαντάζεσαι να νιώθει ο σύντροφός σου όταν δεν δί-
νεις σημασία σε εσένα με όλο αυτό το busy πρόγραμμα
που έχεις, και αποφεύγεις να είσαι σε επαφή με τα συναι-
σθήματά σου, κι άρα κατ’ επέκταση δεν έχεις να δώσεις
σημασία ούτε σε εκείνον και αποφεύγεις επαφή και με τα
δικά του τα συναισθήματα; 

– Μόνος.

– Ό,τι έχεις δίνεις, κι ό,τι δίνεις παίρνεις… Άρα τι φοβάσαι
στη σχέση τελικά, μιας και σου έκανα και στην αρχή την
ίδια ερώτηση; Φοβάσαι μη σε εγκαταλείψουν, όπως είπες
στην αρχή;
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– Μάλλον εμένα φοβάμαι τελικά. Μη με εγκαταλείψω
εγώ… 
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Χρήστος

Αυτό που φοβάσαι το λούζεσαι

– Πώς νιώθεις;

– Καλά.

– Δηλαδή; Γιατί καλά νιώθω κι εγώ όταν πάω στην τουα-
λέτα. Άρα δεν μου λες πώς νιώθεις τώρα που τα λέμε εμείς
μαζί… Πώς κι έτσι;

– Γενικά δεν λέω πώς νιώθω γιατί μπορεί να γίνω κουρα-
στικός στους άλλους, κάπως σαν θύμα…

– Δηλαδή πώς νιώθει ένα θύμα;

– Λύπη και φόβο;

– Ίσως… Άρα υπάρχει περίπτωση να νιώθεις έτσι κι εσύ; Γι’
αυτό να μη θες να εκφράσεις το πώς νιώθεις;

– …

– Αυτό θα κάνουμε τώρα; Σιωπή;

– Πώς ένιωσες τη στιγμή πριν μου πετάξεις αυτή την ερώ-
τηση; 

– Άβολα. 



– Όντως κάτι τέτοιο υποθέτω κι εγώ… Παρατήρησα κάτι:
Ένιωσες άβολα, και ο τρόπος που το διαχειρίστηκες ποιος
ήταν;

– Δεν ξέρω…

– Πέταξες μια ερώτηση πάνω μου. Θυμάσαι που με ρώτη-
σες: «Αυτό θα κάνουμε τώρα; Σιωπή;». Σαν να πέταξες ένα
μπαλάκι επάνω μου. Τη στιγμή που πέταξες την ερώ-
τηση/μπαλάκι επάνω μου, εσύ πώς ένιωσες σε σχέση με
το «άβολα»;

– Κάπως χαλάρωσε το άβολα και σαν να έφυγε από πάνω
μου.

– Όντως, και η ευθύνη ήταν επάνω μου πλέον για να μη
νιώθεις εσύ άβολα… ΟΚ, εδώ για μία ώρα την εβδομάδα
που συναντιόμαστε, προς το παρόν μου είναι εντάξει. 

– Πότε δηλαδή μπορεί να μη σου ήταν εντάξει;

– Αν ήμασταν φίλοι ή συνεργάτες και περνάγαμε πολλές
ώρες μαζί και κάθε φορά που ένιωθες κάτι άβολο, μου πέ-
ταγες εμένα το μπαλάκι με ερωτήσεις, πώς φαντάζεσαι ότι
θα ένιωθα μετά από λίγο;

– Κούραση;

– Όντως… Βλέπεις τώρα πώς εσύ συμβάλλεις στο να συμ-
βεί αυτό που φοβάσαι;

– Δηλαδή;

– Θυμάσαι που πιο πριν είπες «Γενικά δεν λέω πώς νιώθω
γιατί μπορεί να γίνω κουραστικός στους άλλους»;
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– …

– Αυτό που φοβάσαι το λούζεσαι… 
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