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Σφνοψθ
Θ ψθφιακι αφιγθςθ αποτελεί ζνα ιςχυρό μζςο ζκφραςθσ και μετάδοςθσ ςυναιςκθμάτων
που ολοζνα κερδίηει ζδαφοσ ςε διάφορα επιςτθμονικά πεδία ενϊ φαίνεται πωσ μπορεί να
ζχει εφαρμογι και ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ (De Vecchi et al., 2017; Cohen et al.,
2015).
Στόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι, μζςω τθσ διεξαγωγισ ενόσ ςεμιναρίου,
θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι (ΛΨΔ) και θ διερεφνθςθ του κατά πόςο κα μποροφςε αυτι να λειτουργιςει
βοθκθτικά/ςυμπλθρωματικά ςε ςυνδυαςμό με τθν κανονικι τουσ κεραπεία. Επιπλζον,
εξετάηεται θ βελτίωςθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τουσ και ιδιαίτερα αναφορικά με
εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο τα οποία διδάχκθκαν κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου.
Τα αποτελζςματα από τθν ποιοτικι ζρευνα που ακολοφκθςε ιταν ιδιαίτερα ενκαρρυντικά
κακϊσ αποδείχκθκε θ κετικι επίδραςθ που είχε θ όλθ διαδικαςία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
αναφορικά με τθν εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ και τθν ανάπτυξθ τθσ
ενςυναίςκθςθσ μεταξφ τουσ, ενϊ βελτιϊκθκε ο ψθφιακόσ γραμματιςμόσ τουσ.
Θ ψθφιακι αφιγθςθ ωσ διαδικαςία μπορεί δυνθτικά να ενςωματωκεί ςτα πλαίςια
ομαδικισ ψυχοκεραπείασ με βάςθ το αποτζλεςμα που είχε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και
ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που ζκεςαν κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου.

Λζξεισ - κλειδιά: Ψθφιακι αφιγθςθ, ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι, ςεμινάριο ψθφιακισ
αφιγθςθσ.
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Abstract
Digital storytelling is a powerful means of expressing and transmitting feelings and therefore
it is increasingly gaining ground in various scientific fields. Furthermore, it appears that it has
potential to be applied in the mental health sector (De Vecchi et al. 2017; Cohen et al.,
2015).
The aim of the present master’s thesis is to study, through a seminar which was conducted,
the effect of digital storytelling on people with obsessive-compulsive disorder (OCD) as well
as to investigate whether it could serve as a complementary process alongside their regular
treatment. Additionally, it is examined the improvement of their digital literacy, especially
regarding video editing tools which were taught during the seminar.
The results from the qualitative research were particularly encouraging as it was proved that
the whole process had a positive effect on the externalization of the feelings of the
participants and the development of empathy among them while there has also been
improvement concerning their digital literacy skills.
Digital storytelling may possibly be integrated as a process alongside group psychotherapy
considering the positive effect that it had to the participants as well as given their
suggestions during the seminar.

Key words: Digital storytelling, obsessive-compulsive disorder, digital storytelling seminar.
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Ειςαγωγικό ςθμείωμα
Θ ψθφιακι επανάςταςθ τθν οποία ηοφμε ηθτάει από όλουσ εμάσ να “μεταναςτεφςουμε”
ψθφιακά, να προςαρμοςτοφμε δθλαδι ςτισ νζεσ ψθφιακζσ ςυνκικεσ και να αγκαλιάςουμε
τισ ευκαιρίεσ που μασ δίνουν οι νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.
Ωσ ειδικόσ ψυχικισ υγείασ με εξειδίκευςθ ςτθ κεραπεία ατόμων με ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι και ωσ ςυγγραφζασ τθσ κεραπευτικισ ιςτορίασ για παιδιά με ΛΨΔ, Χωρίσ
Αμφιβολία (Ακινα 2016, Εκδόςεισ Τόποσ) βρίςκομαι ςε μία διαρκι αναηιτθςθ καινοτόμων
και δθμιουργικϊν μζςων για τθ βελτιςτοποίθςθ των κεραπευτικϊν μου παρεμβάςεων. Θ
ψθφιακι αφιγθςθ, θ αφιγθςθ δθλαδι ενόσ προςωπικοφ αφθγιματοσ με τθ χριςθ ςχετικά
εφκολα προςπελάςιμων εφαρμογϊν δθμιουργίασ βίντεο- ακόμθ και από τον ψθφιακά
άπειρο ι αρχάριο- φάνθκε ότι κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθ μεγιςτοποίθςθ του
κεραπευτικοφ οφζλουσ για τα άτομα με ΛΨΔ.
Θ ςυμμετοχι ομάδασ ατόμων με ΛΨΔ ςτθν ζρευνα που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ τθσ κασ Μεταξίασ-Μαρίασ Αργυροποφλου, φοιτιτριασ του ΡΜΣ
Ψθφιακά Μζςα Επικοινωνίασ και Ρεριβάλλοντα Αλλθλεπίδραςθσ του τμιματοσ
Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του ΕΚΡΑ με κζμα τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άτομα
με ΛΨΔ-μία δυνθτικά χρόνια και βαςανιςτικι ψυχικι διαταραχι, θ οποία χαρακτθρίηεται
από ζντονα αιςκιματα ντροπισ, μειονεξίασ και κοινωνικισ απομόνωςθσ-ζδωςε ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι, για πρϊτθ φορά, με άλλα άτομα που
πάςχουν από τθν ίδια διαταραχι και να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ για τθν ΛΨΔ ςε ζνα
περιβάλλον εχεμφκειασ, αςφάλειασ και αποδοχισ που εξαςφάλιςε θ ςυνεχισ παρουςία
μου. Θ δθμιουργία και ςτθ ςυνζχεια θ παρουςίαςθ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ των
ςυμμετεχόντων ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτον κάκε ζνα
ξεχωριςτά να μοιραςτεί το προςωπικό του βίωμα αναφορικά με τθ διαταραχι.
Εξάλλου, θ διιγθςθ ιςτοριϊν αποτελεί φυςικό και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ
εμπειρίασ με κακολικι και πανανκρϊπινθ απιχθςθ, ενϊ θ αφιγθςθ ιςτοριϊν ςτθν
ψυχοκεραπευτικι πράξθ είναι μία πρακτικι που εφαρμόηεται εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ
διεκνϊσ ςτθ κεραπεία ατόμων με διάφορεσ μορφζσ ψυχοπακολογίασ. Αν και οι
μεκοδολογικοί περιοριςμοί δεν επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ του ρόλου τθσ ψθφιακισ
αφιγθςθσ ςτθ διαδικαςία τθσ κεραπευτικισ αλλαγισ, θ εν λόγω ζρευνα μπορεί να

7

αποτελζςει αφετθρία για περαιτζρω διερεφνθςθ του ρόλου τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςτθ
κεραπεία ατόμων με ΛΨΔ ι άλλων ψυχικϊν διαταραχϊν.

Γκόλφω Λιαμάκθ
Διδάκτωρ Κλινικισ Ψυχολογίασ/Ψυχοκεραπεφτρια
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Ειςαγωγι
Θ αφιγθςθ αποτελοφςε ανζκακεν ζνα τρόπο επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ μεταξφ των
ανκρϊπων. Χαρακτθριςτικι ςτθ μνιμθ όλων

είναι είτε από προςωπικι εμπειρία οι

παλαιότεροι, είτε από κάποιο βιβλίο οι νεότεροι, θ εικόνα ανκρϊπων να ςχθματίηουν ζναν
κφκλο γφρω από τθ φωτιά και να αφθγοφνται ιςτορίεσ, είτε πραγματικζσ, είτε φανταςτικζσ.
Ρλζον, ςτθν εποχι μασ, μολονότι ακόμθ υπάρχει θ άμεςθ προςωπικι αφιγθςθ και
ςυνεχίηει να αποτελεί ζνα ιςχυρό μζςο επικοινωνίασ, οι ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν
παρζχει δυνατότθτεσ που τθν κακιςτοφν όχι μόνο πιο παραςταςτικι μζςα από τθ χριςθ
εικόνασ και βίντεο, αλλά και ανεξίτθλθ ςτο χρόνο. Οι Λατίνοι ζλεγαν: ‘Verba volant, scripta
manent’1. Πμωσ, τα λόγια πλζον δεν είναι ζπεα πτερόεντα. Μποροφν να μείνουν και να
μεταφζρουν το μινυμά τουσ από γενιά ςε γενιά. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει αναπτυχκεί τα
τελευταία χρόνια μεταξφ άλλων και θ τζχνθ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ. Θ ψθφιακι αφιγθςθ
ςυνδυάηει τισ δυνατότθτεσ τθσ παραδοςιακισ αφιγθςθσ με τα νζα μζςα τεχνολογίασ
προςφζροντασ ζνα ακόμθ τρόπο να λζει κάποιοσ ιςτορίεσ (Μεϊμάρθσ, 2013) και να
αποδίδει με όςο το δυνατόν πιο παραςταςτικό τρόπο τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά του.
Ακολουκϊντασ τθν ολοζνα πιο διαδεδομζνθ τάςθ τθσ DIY φιλοςοφίασ2, ςυναρπάηει μικροφσ
και μεγάλουσ, κακϊσ τουσ προκαλεί όχι μόνο να αφθγθκοφν αλλά ταυτόχρονα, παρζχοντάσ
τουσ τα κατάλλθλα εφόδια και γνϊςεισ, να δθμιουργιςουν από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ
μόνοι τουσ τθ δικι τουσ ψθφιακι ιςτορία επιτρζποντάσ με τον τρόπο αυτό ςτον κάκε ζναν
ξεχωριςτά να μπει ςτθ κζςθ του «παρατθρθτι του εαυτοφ του» (Καλαβάςθσ, 2018, 1:02)3.
Και τα πλεονεκτιματα τθσ όλθσ διαδικαςίασ δε ςταματοφν εκεί: Θ ψθφιακι αφιγθςθ, πζρα
από ζνα ιςχυρό μζςο προςωπικισ ζκφραςθσ, αποτελεί και ζνα καινοτόμο και πολλά
υποςχόμενο μζςο ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ανκρϊπων που, ανάλογα με το
περιεχόμενό τθσ μπορεί να ζχει απιχθςθ ςε διάφορουν τομείσ όπωσ π.χ. ςτθν εκπαίδευςθ,
τθν ιατρικι, τθν ψυχιατρικι κτλ.
Δεδομζνθσ τθσ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ τθσ ςτουσ διαφορετικοφσ αυτοφσ τομείσ, θ
παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτο να φωτίςει τισ πτυχζσ μίασ πολφ ιδιαίτερθσ
νευροψυχιατρικισ διαταραχισ, τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ. Δυςτυχϊσ, ςτο
μυαλό των περιςςότερων είναι μια ιδιαίτερα υποτιμθμζνθ διαταραχι. Απόδειξθ αποτελεί
1

«Τα λόγια πετοφν, τα γραπτά μζνουν».
Το DIY (Do it Yourself) αναφζρεται ςτθν τάςθ εκείνθ που κζλει τα άτομα να δθμιουργοφν, να
μεταποιοφν ι να διορκϊνουν μόνα τουσ πράγματα χωρίσ τθν άμεςθ βοικεια κάποιου ειδικοφ ι
επαγγελματία. Ρθγι: Wikipedia. [Ρρόςβαςθ ςτισ 9/2/2019].
3
Θ παραπομπι αναφζρεται ςτα λόγια του κ. Καλαβάςθ ςτο ρεπορτάη του Ionian Channel για το
Διεκνζσ Συνζδριο Ψθφιακισ Αφιγθςθσ που πραγματοποιικθκε το Σεπτζμβριο του 2018 ςτθ
Ηάκυνκο.
2

13

μεταξφ άλλων μία πρόχειρθ αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο όπου εφκολα βρίςκει κανείσ διάφορα
τεςτ με τίτλο «Ρόςο ψυχαναγκαςτικόσ είςαι;» των οποίων το περιεχόμενο είναι ςυνικωσ
ιδιαίτερα παρωχθμζνο, με ερωτιςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςτο ποςοςτό ενόχλθςθσ που
προκαλεί ςε κάποιον μία εικόνα που παρουςιάηει π.χ. μία ζντονθ αςυμμετρία. Το γεγονόσ
αυτό οφείλεται ςτθν ελλειπι ενθμζρωςθ και ακόμθ χειρότερα ςτθ διαςτρεβλωμζνθ άποψθ
που ζχει ο περιςςότεροσ κόςμοσ για τθ διαταραχι αυτι. Θ ζλλειψθ ενςυναίςκθςθσ γίνεται
εμφανισ ακόμθ και ςε κακθμερινά περιςταςτικά όπου ςυχνά κα ακοφςει κανείσ φράςεισ
του τφπου «Καλά, πάλι πασ να ελζγξεισ αν ζκλειςεσ το κερμοςίφωνο; Ρόςο
ψυχαναγκαςτικόσ είςαι πια!». Τζτοιου είδουσ φράςεισ περνοφν ςυνικωσ απαρατιρθτεσ ι,
αν τφχει και ςχολιαςτοφν δυςμενϊσ, το άτομο το οποίο τισ εξζφραςε κα βιαςτεί να
δικαιολογθκεί δθλϊνοντασ πωσ ειπϊκθκε κακαρά με χιουμοριςτικι διάκεςθ. Ωςτόςο, θ
επίκλθςθ ςτο χιοφμορ δεν αποτελεί δικαιολογία. Μολονότι το άτομο μπορεί πραγματικά να
μθν είχε ςκοπό να προςβάλλει, φράςεισ τζτοιου τφπου αντιβαίνουν ςτθν πολιτικι
ορκότθτα, ςτοχοποιϊντασ μία ευαίςκθτθ πλθκυςμιακι ομάδα. Θ ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι δεν είναι κάτι το αςτείο για να κάνει κάποιοσ χιοφμορ. Αντίκετα, είναι μία πολφ
ςοβαρι διαταραχι που, ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (WHO)4,
κατατάςςεται ανάμεςα ςτισ δζκα πιο εξουκενωτικζσ διαταραχζσ, ψυχικζσ και ςωματικζσ.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι, εκτόσ από τθ μελζτθ επίδραςθσ τθσ μεκόδου τθσ
ψθφιακισ αφιγθσ ςε άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι, θ παραγωγι ψθφιακϊν
αφθγιςεων από πλευράσ των ςυμμετεχόντων προκειμζνου, μζςα από τισ αλθκινζσ τουσ
μαρτυρίεσ, τα προςωπικά βιϊματα και τθν αναφορά ςε οριςμζνα από τα βαςικότερα
ςυμπτϊματά τθσ διαταραχισ αυτισ, να ενθμερωκεί και να ευαιςκθτοποιθκεί ο κόςμοσ
κατανοϊντασ επιτζλουσ τθ ςοβαρότθτά τθσ.

4

World Health Organization: https://www.who.int/ [Ρρόςβαςθ ςτισ 23/1/2019]
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Α. Κεωρθτικό Ρλαίςιο
1. Αφιγθςθ
1.1.

Θ Λςτορία τθσ Αφιγθςθσ

Θ ικανότθτα τθσ αφιγθςθσ αποτελεί μεταξφ άλλων ζνα χαρακτθριςτικό που διαχωρίηει
τον άνκρωπο από τα υπόλοιπα είδθ που κατοικοφν ςτον πλανιτθ γθ, μετατρζποντασ ζνα
κατά τα άλλα ςυνθκιςμζνο είδοσ ςε κάτι μοναδικό: Σε Homo narrans5 (Niles, 1999). Ο όροσ
προτάκθκε από τον Fisher (1984) ςε μία προςπάκεια να περιγράψει μεταξφ άλλων (π.χ.
homo sapiens, homo politicus, homo sociologicus κτλ.) τθν ουςία τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ.
Ο Barthes (1981), αναφζρει χαρακτθριςτικά: «Στισ ςχεδόν άπειρεσ μορφζσ τθσ, αφιγθςθ
υπιρχε παντοφ και ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ. Δεν υπάρχει και δε κα υπάρξει ποτζ κοινωνία
χωρίσ αφιγθςθ» (ςελ.1). Από τθν αρχι κιόλασ τθσ δθμιουργίασ του κόςμου και των
διάφορων πολιτιςμϊν, θ αφιγθςθ ιταν υπαρκτι ωσ μζςο ζκφραςθσ γεγονότων (Bruner,
1991), μεταλαμπάδευςθσ παραδόςεων, κοινωνικϊν πρακτικϊν και ιδανικϊν (Μεϊμάρθσ,
2013) αλλά και ςυναιςκθμάτων του κάκε λαοφ ενϊ παράλλθλα αποτελοφςε και βαςικό
ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεςμϊν (Allison & Goethals, 2015). Οι αρχαίοι
Ζλλθνεσ

ονόμαηαν

τισ

διαφορετικζσ

μορφζσ

αφιγθςθσ

«μφκο».

Θ

αφιγθςθ

πρωτοεμφανίςτθκε με τθ μορφι προφορικοφ λόγου εμπλουτιςμζνου με εξωλεκτικά
ςτοιχεία (χειρονομίεσ, εκφράςεισ προςϊπου κτλ) ενϊ ςτθ ςυνζχεια, ζγινε προςπάκεια
αποτφπωςθσ διάφορων αφθγιςεων μζςω ςχεδίων χαραγμζνων ςε ςπθλιζσ, όπωσ ςτο
ςπιλαιο Λαςκϊ ςτθν Αλταμίρα με τοιχογραφίεσ που ίςωσ και να αποτελοφν «τα
αρχαιότερα δείγματα τθσ ανκρϊπινθσ πίςτθσ ςτθ δφναμθ τθσ εικόνασ» (Gombrich, 1998).
Αιϊνεσ αργότερα, εμφανίςτθκαν τα πρϊτα δείγματα γραφισ τα οποία με το πζραςμα των
χρόνων οδιγθςαν ςτισ πρϊτεσ ολοκλθρωμζνεσ αφθγιςεισ και ςτθ διάδοςθ διάφορων
ιςτοριϊν από γενιά ςε γενιά. Ραράλλθλα, αναπτφχκθκαν ςταδιακά και πιο εξελιγμζνεσ
μζκοδοι οπτικοποίθςθσ αφθγθμάτων όπωσ θ φωτογραφία και πιο πρόςφατα το βίντεο, το
οποίο αποτελεί και τθν πιο αξιόπιςτθ μζκοδο αναπαράςταςθσ του παρελκόντοσ (Bazin,
1967) δεδομζνου πωσ δίνει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ παρουςίαςθσ ιχου, εικόνασ και
κίνθςθσ.

5

Το Homo narrans αφορά ςτο άτομο το οποίο δεν ζχει κατορκϊςει μόνο να δαμάςει τθ φφςθ και να
εξαςφαλίςει τθν επιβίωςι του, αλλά ζχει ταυτόχρονα ανακαλφψει πνευματικοφσ κόςμουσ που δεν
υπάρχουν ςτθν πραγματικότθτα, μόνο ςτθ φανταςία. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο μετατρζπει τον
εαυτό του ςε ανκρϊπινο ον και παράλλθλα καταφζρνει να δϊςει νζα μορφι ςτον κόςμο που το
περιβάλλει (Niles, 1999).

15

1.2.

Είδθ Αφιγθςθσ

Σφμφωνα με τθν Τςιλιμζνθ (2007) θ αφιγθςθ μπορεί να ζχει τισ εξισ μορφζσ:
Ρροφορικι, γραπτι, λαϊκι, ζντεχνθ, κεατρικι, λαϊκότροπθ, εικαςτικι και μικτι. Ραρακάτω
παρατίκεται ςυνοπτικά, ςφμφωνα και πάλι με τθν ίδια, μία περιγραφι των διάφορων
αυτϊν τφπων.
 Ρροφορικι & Γραπτι
Θ προφορικι αφιγθςθ περιγράφει κυρίωσ τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων κάκε εποχισ ενϊ ςτθ γραπτι μορφι τθσ οι περιγραφζσ αυτζσ παρουςιάηονται
μζςα από λογοτεχνικά, κεατρικά ι ιςτορικά ζργα.
 Λαϊκι, Ζντεχνθ & Λαϊκότροπθ Αφιγθςθ
Θ λαϊκι αφιγθςθ περιλαμβάνει κυρίωσ διάφορα παραμφκια και διθγιςεισ που
προζρχονται από ανκρϊπουσ τθσ λαϊκισ τάξθσ. Θ ζντεχνθ αφιγθςθ αντίκετα προζρχεται
από ανκρϊπουσ με υψθλό μορφωτικό υπόβακρο που κατείχαν τθν τζχνθ τθσ αφιγθςθσ (ars
narrare). Θ λαϊκότροπθ αφιγθςθ αποτελεί ζνα ςυνδυαςμό λαϊκισ και ζντεχνθσ αφιγθςθσ.
 Εικαςτικι & Κεατρικι Αφιγθςθ
Στθν περίπτωςθ τθσ εικαςτικισ και τθσ κεατρικισ αφιγθςθσ, όπωσ γίνεται αντιλθπτό και
από το όνομά τουσ, ο αφθγθτισ προςπακεί να αποτυπϊςει το νόθμα μίασ ιςτορίασ μζςω
τθσ ηωγραφικισ και των εικόνων ι μζςα από τθ κεατρικι τζχνθ αντίςτοιχα.
Τζλοσ, ςυμφωνα με τθν Ραπαλεοντίου (2014) θ αφιγθςθ μπορεί να διαχωριςτεί
ανάλογα με το τι περιγράφει ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ:
 Στθν

αφιγθςθ πραγματικϊν γεγονότων

ιςτοριογραφία,

θ

επιςτολι,

το

ςτθν οποία περιλαμβάνονται

θμερολόγιο,

τα

απομνθμονεφματα,

θ
θ

αυτοβιογραφία κτλ.
 Στθν αφιγθςθ πλαςματικϊν γεγονότων που εμπεριζχει το παραμφκι, το
μυκιςτόρθμα, τθ νουβζλα κτλ.
 Στθν μικτι αφιγθςθ πραγματικϊν και πλαςματικϊν γεγότων θ οποία περιλαμβάνει
το ιςτορικό μυκιςτόρθμα, τθ μυκιςτορθματικι αυτοβιογραφία κτλ.
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1.3.

Τα Αρχζτυπα ωσ Εκπορεφςεισ κατά τον Cristopher Vogler (1999)

Εικόνα 1: Τα Αρχζτυπα ωσ Εκπορεφςεισ κατά τον Christopher Vogler- Ρθγι:
https://i.pinimg.com/originals/a0/62/c6/a062c6584639ceaad46bda81a7ee14ec.jpg. Ρρόςβαςθ ςτισ 20/1/2019.

Σφμφωνα με τουσ Chang et al. (2013) ο μφκοσ αποτελεί τθν αρχαιότερθ μορφι αφιγθςθσ
ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία. Στουσ μφκουσ απαντϊνται οριςμζνα αρχζτυπα τα οποία
αποτελοφν ζνα εξαιρετικά χριςιμο εργαλείο για ζνα ςυγγραφζα κακϊσ τον βοθκοφν να
δομιςει ευκολότερα τθν ιςτορία του. Συχνά τα αρχζτυπα δεν αποτελοφν πραγματικοφσ
χαρακτιρεσ αλλά παρουςιάηονται ωσ εκφάνςεισ του ψυχιςμοφ του ίδιου του ιρωα που
άλλοτε τον βοθκοφν και άλλοτε τον εμποδίηουν ςτθ μακρά πορεία του για τθν επίτευξθ του
εκάςτοτε ςτόχου του (Vogler, 1999), αποτελϊντασ ζτςι ζνα ςφνδεςμο μεταξφ μυκολογίασ
και ψυχολογίασ (Jung, 1981). Θ κεωρία των αρχετφπων διατυπϊκθκε από τον τελευταίο ο
οποίοσ υποςτιριξε πωσ από ψυχολογικισ άποψθσ, οι μφκοι επθρεάηουν το αςυνείδθτο
μζροσ του μυαλοφ, καταλιγοντασ ζτςι ςτθ κεωρία του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου6.
Ραρακάτω γίνεται παρουςίαςθ και περιγραφι οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν αρχετφπων,
δομικϊν ςτοιχείων τθσ κεωρίασ αυτισ, που απαντϊνται ςυχνότερα ςε ιςτορίεσ.

6

Θ κεωρία του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου αφορά ςτθν φπαρξθ ενόσ βακφτερου επιπζδου
αςυνείδθτου νου που αποτελεί κοινό ςτοιχείο για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ το οποίο ωςτόςο
καλφπτεται από τον ψυχιςμό του κακενόσ (Chang, 2013).
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 Ο Ιρωασ (Hero)
Ο Ιρωασ, αποτελεί ζνα από τα βαςικά αρχζτυπα ςε μια ιςτορία κακϊσ είναι ο
κεντρικόσ χαρακτιρασ και ςυνεπϊσ και ο πιο ενεργόσ. Από ψυχολογικισ άποψθσ,
ςυμβολίηει το Εγϊ, «το μζροσ του Εκείνου7 το οποίο ζχει μεταβλθκεί από τθν άμεςθ
επιρροι του ζξω κόςμου» (Freud, 2010). Ουςιαςτικά, παρομοιάηεται με τον
«αποχωριςμό από τθ μθτζρα» και δίνει ςτον ιρωα τθν αίςκθςθ πωσ είναι ιδιαίτεροσ
και διαφζρει (και με τον τρόπο αυτό απομακρφνεται) από τον υπόλοιπο κόςμο. Αυτι θ
αίςκθςθ ςταδιακά αλλάηει μζςα από τθν εξζλιξθ και τθν όλθ πορεία του, ωςτόςο
αρχικά αποτελεί τθν κατεξοχιν ιδζα που ζχει για τον εαυτό του (Vogler, 1999).
Ο Ιρωασ είναι μία αρχετυπικι μορφι που υπάρχει μζςα ςε κάκε άνκρωπο κακϊσ θ
πορεία του

αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ

ενόσ

ταξιδιοφ αυτογνωςίασ και

μεταμόρφωςθσ (Smith & Alison, 2014). Μζςα από τθν πνευματικι αναηιτθςθ και τθ
γνωριμία με τον εαυτό του ο Ιρωασ αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ τθσ εςωτερικισ του
ιςορροπίασ και τθσ γαλινθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςε πρακτικό αυτι τθ φορά επίπεδο,
το αρχζτυπο αυτό κάνει το κάκε άτομο να ταυτιςτεί κατά κάποιον τρόπο μαηί του
κακϊσ βιϊνει κακολικά ςυναιςκιματα όπωσ φόβο, οργι, χαρά, λφπθ κτλ. Σφμφωνα με
το Vogler ωςτόςο κα πρζπει και με κάποιον τρόπο να διαφζρει από ζναν κοινό κνθτό.
Αυτό δε ςθμαίνει πωσ κα πρζπει να μθν ζχει ελλατϊματα ι αδυναμίεσ όπωσ ζνασ κεόσ
(κακϊσ αυτό κα απζτρεπε κάποιον να ταυτιςτεί μαηί του) αλλά πωσ κα πρζπει να ζχει
οριςμζνα χαρακτθριςτικά τα οποία κα τον κάνουν να ξεχωρίηει από τουσ άλλουσ οφτωσ
ϊςτε να μπορεί να ταιριάηει ςτο προφίλ του ιρωα.
Τζλοσ, ο Ιρωασ ζχει να αντιμετωπίςει διάφορεσ δυςκολίεσ και δοκιμαςίεσ
προκειμζνου να επιτφχει το ςτόχο του. Κα πρζπει ακόμθ και να κυςιάςει κάτι που
αγαπά ι είναι πολφτιμο για αυτόν, ίςωσ και τθν ίδια του τθ ηωι. Ο κάνατόσ του μπορεί
να είναι είτε φυςικόσ είτε ςυμβολικόσ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, ο Ιρωασ δείχνει τον
τρόπο για να μθ τον φοβάται κάποιοσ: Αν καταφζρει και τον αντιμετωπίςει, τότε μασ
δείχνει πωσ ο κάνατοσ δεν είναι αιτθτοσ. Αν πεκάνει και αναςτθκεί, τότε γίνεται
άγγελοσ ενόσ ελπιδοφόρου μθνφματοσ, γεγονόσ με ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ απαντά
ςτθν πνευματικι και ςυναιςκθματικι ανάγκθ του ανκρϊπου για ζμπνευςθ, ελπίδα και
εμπιςτοςφνθ (Allison & Goethals, 2015) . Τζλοσ, αν πεκάνει, κα το κάνει οικειοκελϊσ
7

Το Εκείνο ςφμφωνα με τον S. Freud ςυμβολίηει το πρωτόγονο και ενςτικτϊδεσ ςτοιχείο τθσ
προςωπικότθτασ. Αποτελείται από όλα εκείνα τα ςτοιχεία τα οποία κλθρονομεί το άτομο με τθ
γζννθςι του, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςεξουαλικοφ ενςτίκτου που το ονομάηει Ζρωτα και του
επικετικοφ ενςτίκτου που το ονομάηει Κάνατο.
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και ςίγουρα προκειμζνου να υπθρετιςει κάποιο ιδανικό ι για να ςϊςει κάποιουσ
άλλουσ, επομζνωσ ο κάνατόσ του κα είναι ζνδοξοσ.
 Ο Μζντορασ (Mentor)
Θ λζξθ μζντορασ απαντάται για πρϊτθ φορά ςτθν Οδφςςεια όταν θ κεά Ακθνά πιρε τθ
μορφι ενόσ άντρα με αυτό το όνομα προκειμζνου να κακοδθγιςει το γιο του Οδυςςζα, τον
Τθλζμαχο (Vogler, 1999). Είναι το άτομο εκείνο το οποίο είναι πάντα ςτο πλευρό του Ιρωα,
τον ςτθρίηει και τον βοθκάει να μθ χάνει τθν πίςτθ του και να παραμζνει επικεντρωμζνοσ
ςτο ςτόχο του. Συμβολίηει τθ ςοφία, τθ γνϊςθ και τισ θκικζσ αξίεσ (Jung, 1981).
Ψυχαναλυτικά, ο Μζντορασ αντιπροςωπεφει τον Εαυτό, που ςχετίηεται με τον ανϊτερο πιο
πνευματικό και ςοφό εαυτό μασ. Συνικωσ ο Μζντορασ ζχει τθ μορφι κάποιου θλικιωμζνου
ατόμου, πολλζσ φορζσ και κάποιου παλιοφ Ιρωα που ζχει πλζον ωσ ςτόχο να ςυμβουλζψει
και να κακοδθγιςει τον ιρωα, προετοιμάηοντασ τον για τισ διάφορεσ δοκιμαςίεσ. Συχνά
ωςτόςο, δεν τον βοθκάει άμεςα, αλλά τον ςυμβουλεφει χρθςιμοποιϊντασ διάφορουσ
«γρίφουσ» προκειμζνου να τον βοθκιςει να οξφνει το νου του και τθν κρίςθ του. Άλλοτε
πάλι του βάηει από νωρίσ ςτο μυαλό κάποια ιδζα θ οποία όταν κα ζχει φτάςει ο καιρόσ για
να τθ χρθςιμοποιιςει ι να τθ βάλει ςε εφαρμογι, ζχει πλζον ωριμάςει μζςα του (Vogler,
1999). Τζλοσ, οριςμζνεσ φορζσ του παρζχει διάφορα εφόδια (π.χ δϊρα) προκειμζνου να τα
αξιοποιιςει κατά τθ διάρκεια τθσ πορείασ του.
 Ο Φφλακασ τθσ Ειςόδου (Threshold Guardian)
Κατά τθ διάρκεια τθσ πορείασ του ο Ιρωασ ςυχνά ςυναντά εμπόδια τα οποία καλείται να
αντιμετωπίςει. Ο Φφλακασ τθσ Ειςόδου είναι ζνα από αυτά. Ουςιαςτικά, πρόκειται για
κάποιον ο οποίοσ είναι εχκρικόσ απζναντι ςτον Ιρωα και δεν τον αφινει να προχωριςει/ ι
να αποκτιςει κάτι που επικυμεί. Ωςτόςο, δεν είναι ο βαςικόσ εχκρόσ του Ιρωα, παρά
μόνο ζνα εμπόδιο προσ το ςτόχο του. Οριςμζνεσ φορζσ μπορεί να μθν είναι καν κάποιοσ
χαρακτιρασ αλλά κάποιοσ άλλοσ αρνθτικόσ παράγοντασ (π.χ. ζλλειψθ χρθμάτων, κακζσ
καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ.) που μποροφν να αναςτείλλουν ι και να κακυςτεριςουν τθν
προςπάκειά του (Vogler, 1999). Ψυχαναλυτικά, ο Φφλακασ τθσ Είςοδου ςυμβολίηει τισ
νευρϊςεισ του ατόμου, τισ παγιωμζνεσ απόψεισ, τα ψυχικά τραφματά του ι τισ ςυνικειεσ
εκείνεσ που το εμποδίηουν να πετφχει αυτό που επικυμεί. Θ λφςθ επομζνωσ για τον Ιρωα
είναι να εκλάβει τισ καταςτάςεισ αυτζσ ωσ «Το Φφλακα τθσ Ειςόδου» και να κατανοιςει
πωσ δεν αποτελοφν παρά μία δοκιμαςία τθν οποία κα πρζπει να ξεπεράςει προκειμζνου να
ςυνεχίςει τθν πορεία του. Είτε ωσ καταςτάςθ είτε ωσ φυςικό πρόςωπο πάντωσ ο Φφλακασ
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τθσ ειςόδου κα πρζπει να αποτελεί κινθτιριο δφναμθ για τον Ιρωα, κακϊσ μζςα από τθν
αντιμετϊπιςι του, κα κατορκϊςει να γίνει πιο δυνατοσ και πιο ςοφόσ.
 Ο Αγγελιοφόροσ (Herald)
Ο ρόλοσ του Αγγελιοφόρου ςε μία ιςτορία είναι να αναγγείλει κάποια ςθμαντικι
είδθςθ/αλλαγι. Σχετίηεται άμεςα με το ςτάδιο που αφορά ςτο «Κάλεςμα ςτθν Ρεριπζτεια»,
κακϊσ ςυνικωσ βρίςκει τον ιρωα ςτθ φάςθ εκείνθ τθσ ηωισ του κατά τθν οποία είτε λόγω
τθσ ρουτίνασ είτε λόγω άςχθμων ςυνκθκϊν, ζχει βρεκεί ςε οριακό ςθμείο (Vogler, 1999). Ο
Αγγελιοφόροσ λοιπόν ςυμβολίηει τθν πρόκλθςθ, τθ νζα εκείνθ φάςθ ηωισ ςτθν οποία
καλείται να μπει πλζον ο Ιρωασ. Ψυχαναλυτικά, ο αγγελιοφόροσ ςυμβολίηει εκείνο το
ζναυςμα το οποίο κάνει το άτομο να ξυπνιςει από το λικαργο και να διεκδικιςει αυτό που
πραγματικά επικυμεί. Ζνα άτομο, μία ταινία, ζνα βιβλίο ι ακόμθ και μία φωνι μζςα του
μπορεί να του δϊςει τθν κινθτιριο δφναμθ για να αλλάξει και να ξεκινιςει να διαγράφει τθ
νζα του πορεία.
 Ο Αλλόμορφοσ (Shapeshifter)
Ο Αλλόμορφοσ, είναι ζνα αρκετά δφςκολο αρχζτυπο ωσ προσ τθν κατανόθςι του,
ωςτόςο απαντάται αρκετά ςυχνά ςε διάφορεσ ιςτορίεσ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για ζνα
άτομο, ςυχνά του αντίκετου φφλου από τον ιρωα το οποίο ςυχνά αλλάηει μορφι και
ςυμπεριφορά. Ρρόκειται για ζνα χαρακτιρα για τον οποίο ςυχνά ο Ιρωασ ταλανίηεται από
αμφιβολίεσ και προβλθματίηεται ςχετικά με το ρόλο τον οποίον παίηει. Μπορεί να
πρόκειται για κάποιο μάγο ι μάγιςςα ςε παραμφκια ι για κάποια γυναίκα ι άντρα για του
οποίου τθν πίςτθ αμφιβάλλει ο εκάςτοτε ςφντροφοσ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο ιρωασ)
ι ακόμθ και για κάποιο φίλο/φίλθ. Ψυχαναλυτικά, ςυμβολίηει τα animus και anima τα
οποία αντιςτοιχοφν ςφμφωνα με τον Jung (1981) ςτο αρςενικό ςτοιχείο ςτο κθλυκό
υποςυνείδθτο και το κθλυκό ςτοιχείο ςτο αρςενικό υποςυνείδθτο. Σφμφωνα με τον Jung,
το γεγονόσ πωσ θ κοινωνία από πάντα επζβαλε τθν καταπίεςθ των κθλυκϊν ςτοιχείων ςτθ
ςυμπεριφορά των αντρϊν και των αρςενικϊν ςτοιχείων ςτθ ςυμπεριφορά των γυναικϊν
ζχει δθμιουργιςει τεράςτιο πρόβλθμα ςτθν εςωτερικι ιςορροπία των ανκρϊπων. Οι
άντρεσ μακαίνουν από νεαρι θλικία πωσ κα πρζπει να είναι ςκλθροί, να μθν κλαίνε και
γενικά να μθν εκφράηονται ενϊ οι γυναίκεσ κα πρζπει και αυτζσ να φζρονται με ζνα
ςυγκεκριμζνο τρόπο, να είναι ευαίςκθτεσ, ςυναιςκθματικζσ κτλ. Θ καταπίεςθ των
διάφορων χαρακτθριςτικϊν επομζνωσ προκαλεί μία ςοβαρι ανιςορροπία θ οποία
εκδθλϊνεται ςτο υποςυνείδθτο με τθ μορφι ονείρων και διάφορων φανταςιϊςεων. Συχνά
μάλιςτα, τα άτομα κάνουν προβολζσ των ιδανικϊν γυναικείων ι αρςενικϊν αντίςτοιχα
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χαρακτθριςτικϊν τουσ ςτουσ ςυντρόφουσ τουσ με αποτζλεςμα όταν οι τελευταίοι
αποδεικνφεται πωσ δεν είναι όπωσ τουσ ζχουν φανταςτεί να απογοθτεφονται και να
γεμίηουν αμφιβολίεσ για τθν εκάςτοτε επιλογι τουσ. Στθν περίπτωςθ του Ιρωα τϊρα, τα
χαρακτθριςτικά του animus ι του anima μποροφν να ζχουν ευεργετικι ι και καταςτροφικι
επίδραςθ επάνω του, επομζνωσ ο ιρωασ κα πρζπει να επιλζξει ποια πλευρά είναι
περιςςότερο βοθκθτικι για αυτόν (Vogler, 1999). Σε κάκε περίπτωςθ, ο Αλλόμορφοσ
ςυμβολίηει τθν επιτακτικι ανάγκθ για αλλαγι και δραματουργικά χρθςιμεφει μεταξφ άλλων
ςτο να διατθρεί αμείωτο το ενδιαφζρον για τθν ιςτορία.
 Θ Σκιά (Shadow)
Θ Σκιά υποδθλϊνει τθ ςκοτεινι πλευρά, όλα εκείνα τα καταπιεςμζνα ςυναιςκιματα, τα
αποκθμζνα, τα ςθμεία εκείνα του εαυτοφ του ιρωα τα οποία εκείνοσ μιςεί και προςπακεί
να καλφψει (Jung, 1981). Είναι όλοι εκείνοι οι εςωτερικοί δαίμονεσ, όλα εκείνα τα βακιά
κρυμζνα μυςτικά τα οποία αρνείται να βγάλει ςτθν επιφάνεια και φοβάται να παραδεχτεί
τθν φπαρξι τουσ ακόμθ και ςτον ίδιο του τον εαυτό. Είναι οι ιδιότθτεσ εκείνεσ που ζχει
μζςα του αλλά προςπακεί με κάκε τρόπο να αποτινάξει οκϊντασ τισ ςτο αςυνείδθτο. Σε
ζνα αφιγθμα εμφανίηονται ςυχνά με τθν μορφι εχκρϊν, ανταγωνιςτϊν αλλά ακόμθ και με
τθ μορφι ςυμμάχων που όμωσ είναι αντίκετοι με τισ μεκόδουσ που επιλζγει να
χρθςιμοποιιςει ο Ιρωασ (Volger, 1992). Ψυχαναλυτικά, θ Σκιά ςυμβολίηει τισ ψυχϊςεισ,
όλα τα καταπιεςμζνα ςυναιςκιματα τα οποία ςαμποτάρουν τθν όποια προςπάκεια του
Ιρωα και απειλοφν ακόμθ και να τον καταςτρζψουν πνίγοντάσ τον μζςα ςτθ δφνθ τουσ. Ο
ρόλοσ τθσ Σκιάσ είναι να προκαλζςει τον Ιρωα κζτοντασ του εμπόδια και δοκιμαςίεσ
προκειμζνου να κατορκϊςει μζςα από αυτζσ να βγει πιο δυνατόσ. Θ Σκιά μπορεί να
εμφανίηεται ςτθν ιςτορία με τθ μορφι ενόσ ι και πολλϊν «κακϊν». (Vogler, 1999).
Οριςμζνεσ φορζσ μάλιςτα μπορεί να εμφανιςτεί και με τθ μορφι μία πλευράσ του
χαρακτιρα του Ιρωα και ςυγκεκριμζνα με

τθ μορφι των νευρϊςεων και των

καταπιεςμζνων ςυναιςκθμάτων, εξυπθρετϊντασ και πάλι τον ίδιο ςκοπό, τθ ςωματικι και
πνευματικι ενδυνάμωςθ του Ιρωα. Τζλοσ, θ Σκιά, μπορεί ανά διαςτιματα να εμφανιςτεί
με τθ μορφι οποιουδιποτε χαρακτιρα.
 Ο Κατεργάρθσ (Trickster)
Ο Κατεργάρθσ, όπωσ δθλϊνει και το όνομά του, ςυμβολίηει τθν πονθριά και ςε δεφτερο
επίπεδο τθν επικυμία για αλλαγι. Μπορεί να είναι ςφμμαχοσ ι εχκρόσ του Ιρωα αλλά
μπορεί και να είναι ουδζτεροσ, λειτουργϊντασ ανεξάρτθτα. Είναι ζνασ δεφτεροσ ρόλοσ και
μπορεί να ζχει ςτα παραμφκια τθ μορφι κάποιου κλόουν ι άλλου χαρακτιρα με αςτεία
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εμφάνιςθ (Vogler, 1999). Σε μια ιςτορία μπορεί να είναι απλά ζνασ κωμικόσ χαρακτιρασ
χωρίσ κάποια ιδιαιτερότθτα ςτθν εμφάνιςθ. Από ψυχαναλυτικισ άποψθσ, επιτελεί ζναν
πολφ ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ μζςα από τθ ςυμπεριφορά του κάνει το χαρακτιρα να
κατζβει για λίγο από τα «ςφννεφα» να γελάςει, να αυτοςαρκαςτεί και να γίνει με τον τρόπο
αυτό πιο ανκρϊπινοσ. Τον κάνει με τον τρόπο αυτό να μθν επικεντρϊνεται ςτο Εγϊ του. Ωσ
προσ το ςφνολο τθσ αφιγθςθσ, λειτουργεί ωσ ζνα αντιςτάκμιςμα ςτισ δραματικζσ ςτιγμζσ
τθσ ιςτορίασ, χαλαρϊνει τον αναγνϊςτθ/κεατι και τον βοθκάει να αποφορτιςτεί από τθν
ζνταςθ που του ζχουν προκαλζςει τα όποια γεγονότα.

1.4.

Το Ταξίδι του Ιρωα

Ο Joseph Campbell (1904-1987) διατεινόταν πωσ πίςω από όλεσ τισ διαφορετικζσ
αφθγιςεισ υπάρχει ζνα παρόμοιο μοτίβο το οποίο ουςιαςτικά παρουςιάηει διαφορετικζσ
εκφάνςεισ ενόσ ενιαίου μφκου (μονομυκία) και ότι παρουςιάηονται ηθτιματα και εικόνεσ
με τθ μορφι ςτακερϊν και επαναλαμβανόμενων ςχθμάτων που απαντϊνται ςε όλουσ τουσ
πολιτιςμοφσ του κόςμου. Θ αρχετυπικι αυτι δομι θ οποία είναι πικανόν να εντοπιςκεί ςε
κάκε αφιγθςθ γραμμζνθ οποιαδιποτε ςτιγμι αλλά και ςε οποιαδιποτε περιοχι,
αναλφκθκε από τον Campbell. Θ δομικι αυτι αρχι που αποτελείται από 17 βιματα,
ονομάςτθκε από τον Campbell ςτο βιβλίο του «Ο Ιρωασ με τα Χίλια Ρρόςωπα» (1973)
«Ταξίδι του ιρωα». Ωςτόςο, ο Christopher Vogler το 1992, βαςιηόμενοσ ςτθν αρχικι ιδζα
του Campbell μείωςε τον αρικμό των βθμάτων ςε 12, ςχεδιάηοντασ ουςιαςτικά ζνα χριςιμο
εργαλείο για τθν ανάλυςθ ενόσ ςεναρίου, αναφορικά με τον κεντρικό ιρωα.
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1.5.

Τα 17 Βιματα του Ιρωα κατά τον Joseph Campbell (1973)

Εικόνα 2: Τα Βιματα του Ιρωα κατά τον Joseph Campbell. Ρθγι: https://bit.ly/2GRZWjM. Ρρόςβαςθ ςτισ
20/1/2019.

I.

Το Κάλεςμα ςτθν Ρεριπζτεια (Call to Adventure)
Σε αυτό το ςτάδιο, ο Ιρωασ καλείται με κάποιον τρόπο να αποχωριςτεί τθ
ςυνθκιςμζνθ του ηωι για να ακολουκιςει μία πορεία προσ το άγνωςτο. Αυτό
μπορεί να προκφψει είτε με τθν άμεςθ πρόςκλθςθ κάποιου άλλου ατόμου προσ τον
ιρωα, είτε με ζνα γεγονόσ το οποίο κα τον φζρει αντιμζτωπο με ζνα ςθμαντικό
δίλλθμα: Να τολμιςει να δοκιμάςει τθν αλλαγι ι να παραμείνει ςτθν αςφάλειά
του.

II.

Θ Άρνθςθ ςτθν Ρρόςκλθςθ (Refusal of Call)
Αρχικά, ο ιρωασ αντιμζτωποσ με τθν πικανότθτα του άγνωςτου, κάνει πίςω και
αρνείται τθν πρόςκλθςθ. Μπορεί να φοβάται να ριςκάρει, να αιςκάνεται
ανεπαρκισ να αντιμετωπίςει τθ νζα κατάςταςθ ι μπορεί και να χλευάςει αρχικά
τθν όλθ ιδζα και να κεωριςει πωσ πρόκειται απλά για κάποιο κακόγουςτο αςτείο.
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III.

Θ Υπερφυςικι Βοικεια (Supernatural Aid)
Το τρίτο βιμα αφορά πλζον ςτθ φάςθ εκείνθ κατά τθν οποία ο ιρωασ ζχει
αποφαςίςει να δεχτεί τθν πρόκλθςθ και τότε κάνει τθν εμφάνιςθ του μία
υπερφυςικι βοικεια με τθ μορφι κάποιου είδουσ μζντορα. Ο μζντορασ αυτόσ
εμπνζει και βοθκάει με τζτοιο τρόπο τον ιρωα οφτωσ ϊςτε ο τελευταίοσ να μθ
χάςει το κουράγιο του και να προχωριςει ςτθν αποςτολι του.

IV.

Ρζραςμα από το Κατϊφλι (Crossing First Threshold)
Αυτό είναι το ςτάδιο κατά το οποίο ο ιρωασ μπαίνει πλζον ςτθν περιπζτειά του
αφινοντασ πίςω του τισ ςυνικειεσ και τον παλιό τρόπο ηωισ του και προςπακεί να
εγκλθματιςτεί ςτο νζο περιβάλλον και τισ νζεσ και πικανότατα επικίνδυνεσ
ςυνκικεσ που καλείται να αντιμετωπίςει.

V.

Στθν Κοιλιά του Κοίτουσ (Belly of The Whale)
Ο ιρωασ καλείται πλζον να απαρνθκεί τον παλιό του εαυτό και να αποδείξει πωσ
επικυμεί πραγματικά να ηιςει τθν περιπζτειά του και να μεταμορφωκεί.

VI.

Ο Δρόμοσ των Δοκιμαςιϊν (Road of Trials)
Σε αυτι τθ φάςθ ο ιρωασ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ και πολλζσ δοκιμαςίεσ και
ςτθν προςπάκειά του να τισ ξεπεράςει, ςυχνά αποτυγχάνει. Ωςτόςο, δεν τα παρατά
κακϊσ θ όλθ διαδικαςία αποτελεί και τθν αρχι τθσ μεταμόρφωςισ του.

VII.

Θ Συνάντθςθ με τθ Κεότθτα (Meeting with the Goddess)
Θ Συνάντθςθ με τθ Κεότθτα ςυμβολίηει τθν αγάπθ, και ςυγκεκριμζνα τθν αγάπθ
εκείνθ που είναι κακαρι και ανιδιοτελισ, που του δίνει δφναμθ και κουράγιο για να
μθν τα παρατιςει. Θ αγάπθ αυτι ςυγκεντρϊνει όλα εκείνα τα ςτοιχεία τα οποία
μπορεί να βιϊςει κάποιοσ μζςα από τθ ςχζςθ με τθ μθτζρα του.

VIII.

Ο Ρειραςμόσ (Temptation)
Το ςτάδιο ενζχει ζνα μεγάλο κίνδυνο κακϊσ ςχετίηεται με οποιοδιποτε υλικό
αγακό το οποίο εμφανίηεται ςτο δρόμο του ιρωα και μπορεί να τον αποςπάςει
από το ςτόχο του ι ακόμθ και να τον κάνει να τον εγκαταλείψει.
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IX.

Θ Εξιλζωςθ με τον Ρατζρα (Atonement with the Father)
Αυτό το βιμα αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτθν πορεία του ιρωα κακϊσ
καλείται να αντιμετωπίςει εκείνο το οποίο ελζγχει και κατευκφνει τθ ηωι του. Σε
πολλζσ περιπτϊςεισ, ςυμβολίηεται με τθν πατρικι φιγοφρα θ οποία ζχει εξουςία
ηωισ και κανάτου πάνω ςτον ιρωα.

X.

Θ Απόςταςθ (Apostasis)
Εδϊ ο ιρωασ πεκαίνει, είτε με τθν ζννοια του φυςικοφ κανάτου, είτε με τθν
ζννοια πωσ αποφαςίηει να αποςταςιοποιθκεί ςωματικά από το οτιδιποτε και
επομζνωσ βιϊνει μία ζντονα πνευματικι φάςθ κατά τθν οποία περνάει ςε ζνα
ςτάδιο ςοφίασ, εςωτερικισ πλθρότθτασ και γαλινθσ.

XI.

Το Ζπακλο (The Ultimate Boon)
Σε αυτό το ςτάδιο, το οποίο κα μποροφςε να είναι και το τελικό, ο ιρωασ φτάνει
επιτζλουσ ςτο ςτόχο του ολοκλθρϊνοντασ τθν αποςτολι του. Πλα τα προθγοφμενα
βιματα ζχουν ςτεφκεί με επιτυχία και ο ιρωασ είναι πλζον ςε κζςθ να απολαφςει
το ζπακλό του.

XII.

Θ Άρνθςθ τθσ Επιςτροφισ (Refusal to Return)
Ζχοντασ πλζον ολοκλθρϊςει το ςτόχο του βιϊνοντασ τθν απόλυτθ ευτυχία, ο
ιρωασ αρνείται πλζον να επιςτρζψει ςτθν κακθμερινότθτά του και να μοιραςτεί τθ
χαρά και τα οφζλθ που του παρζχει το ζπακλο με τουσ ςυνανκρϊπουσ του.

XIII.

Θ Μαγικι Ρτιςθ (Magic Flight)
Οριςμζνεσ φορζσ ο ιρωασ πρζπει να αποδράςει μαηί με το ζπακλο του, μία
πράξθ που ενζχει όμωσ εκτόσ από περιπζτεια και πολλοφσ κινδφνουσ.

XIV.

Θ Διάςωςθ (Rescue from Without)
Ο ιρωασ ςτο ςτάδιο αυτό, ειδικά εάν είναι πλθγωμζνοσ και φζρει ψυχικά
τραφματα από τθν όλθ πορεία του ςυχνά χρειάηεται κάποια εξωτερικι κακοδιγθςθ
προκειμζνου να κατορκϊςει να επιςτρζψει ςτο ςυνθκιςμζνο κόςμο με επιτυχία.
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XV.

Διαςχίηοντασ το Κατϊφλι τθσ Επιςτροφισ (Crossing the Return Threshold)
Ο ιρωασ πλζον,με όλεσ τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ και τθν εμπειρία που του χάριςε θ
περιπζτειά του, κατορκϊνει να επιςτρζψει ςτο ςυνθκιςμζνο κόςμο και να
μοιραςτεί με τουσ ςυνανκρϊπουσ του τθ ςοφία του, χαρίηοντασ τουσ ζτςι ζνα
πολφτιμο δϊρο.

XVI.

Κφριοσ Δφο Κόςμων (Master of Two Worlds)
Ο ιρωασ ζχει κατορκϊςει πλζον να ιςορροπιςει με επιτυχία μεταξφ του υλικοφ
και του πνευματικοφ κόςμου.

XVII.

Ελευκερία Ηωισ (Freedom to Live)
Θ ςοφία του ιρωα του επιτρζπει πλζον να απελευκερωκεί από το φόβο του
κανάτου και επομζνωσ να ηιςει ευτυχιςμζνα τθν υπόλοιπθ ηωι του, ηϊντασ ςτο
ζπακρο τθν κάκε ςτιγμι, χωρίσ να μετανιϊνει για το παρελκόν και χωρίσ να
ανθςυχεί πλζον για το μζλλον.

1.6.

Τα 12 Βιματα του Ιρωα κατά τον Christopher Vogler (1999)

Εικόνα 3: Τα Βιματα του Ιρωα κατά τον Christopher Vogler. Ρθγι: https://bit.ly/2GLJuBL. Ρρόςβαςθ ςτισ
20/1/2019.
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Ρρϊτθ Ρράξθ
I.

Ο Συνικθσ Κόςμοσ (Ordinary World)

Ο Συνικθσ Κόςμοσ αποτελεί το το πρϊτο βιμα κατά τον Vogler, μολονότι δεν υφίςταται
ςτα βιματα του Campbell. Θ προςκικθ ζγινε ωςτόςο με τθ λογικι πωσ ο Ιρωασ πριν το
Κάλεςμα ςτθν Ρεριπζτεια ςυνικωσ ηει μία ςυνθκιςμζνθ ηωι χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ
ςυγκίνθςθ (Allison & Goethals, 2015). Εξάλλου, αυτι ακριβϊσ θ αντίκεςθ μεταξφ του πριν
(Συνικθσ Κόςμοσ) και του μετά (Ρεριπζτεια) είναι που ςυναρπάηει τον αναγνϊςτθ/κεατι
κακϊσ μπορεί και πιο εφκολα να ταυτιςτεί με τον Ιρωα εξαρχισ.
II.

Το Κάλεςμα ςτθν Ρεριπζτεια (Call to Adventure)

Το Κάλεςμα ςτθν Ρεριπζτεια αποτελεί το πρϊτο βιμα ςφμφωνα με τον Campbell και ζχει
να κάνει όπωσ αναφζρκθκε και πρωτφτερα με μία πρόςκλθςθ/πρόκλθςθ που προζρχεται
από κάποιο άτομο ι γεγονόσ και τθν οποία καλείται να δεχτεί ι να απορρίψει.
III.

Θ Άρνθςθ ςτθν Ρρόςκλθςθ (Refusal of the Call)

Το τρίτο βιμα για τον Ιρωα και δεφτερο για τον Campbell είναι θ Άρνθςθ ςτθν
Ρρόςκλθςθ, όπου ο Ιρωασ αρνείται να ακολουκιςει το νζο αυτό δρόμο που ανοίγεται
μπροςτά του, κεωρϊντασ ςυνικωσ πωσ δεν είναι ικανόσ να ανταπεξζλκει.
IV.

Θ Συνάντθςθ με το Μζντορα (Meeting the Mentor)

Ο Vogler ςε αυτό το ςτάδιο το οποίο είναι αντίςτοιχο με το βιμα «Υπερφυςικι Βοικεια»
του Campbell, ςυςτινει ςτον Ιρωα το Μζντορά του, τον άνκρωπο εκείνο τον οποίο κα ζχει
ςτο πλευρό του ωσ ςφμμαχο και αποςτθρικτι ςτθ διάρκεια τθσ πορείασ του.
V.

Το Ρζραςμα από το Κατϊφλι (Crossing the Threshold)

Το επόμενο βιμα είναι το ίδιο με αυτό που υποςτθρίηει ο Campbell και αφορά ςτο
πζραςμα πλζον του ιρωα από το ςυνικθ κόςμο ςε ζναν εντελϊσ πρωτόγνωρο και
διαφορετικό.
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Δεφτερθ Ρράξθ
VI.

Δοκιμαςίεσ, Σφμμαχοι και Εχκροί (Tests, Allies, Enemies)

Κατόπιν, ο Vogler προχωρά ςτο ςτάδιο κατά το οποίο ο ιρωασ καλείται να αντιμετωπίςει
διάφορεσ δοκιμαςίεσ κατά τθ διάρκεια των οποίων αρχίηει να καταλαβαίνει ποιοι είναι οι
πραγματικοί του ςφμμαχοι και ποιοι οι εχκροί.
VII.

Είςοδοσ ςτο Βακφτερο Σπιλαιο (Approach)

Το βιμα αυτό το οποίο ζχει αναφερκεί λίγο νωρίτερα από τον Campbell αφορά ςτθ
μφθςθ του ιρωα και ςτθ γενικότερθ διαδικαςία εγκλθματιςμοφ του με τισ νζεσ ςυνκικεσ.
VIII.

Δοκιμαςία/Τελικι Αναμζτρθςθ (Ordeal, Death & Rebirth)

Εδϊ ο Vogler ζχει κάνει μία προςκικθ που αφορά ςτθν τελικι (και πιο δφςκολθ)
δοκιμαςία ι ςτθν τελικι αναμζτρθςθ με τον αντίπαλο προκειμζνου να κατακτιςει το ςτόχο
του. Το ζπακλο είναι μόνο ζνα βιμα μακριά πλζον.
IX.

Το Ζπακλο (Reward, Seizing the Sword)

Το Ζπακλο αντιςτοιχεί ςτο ενδζκατο βιμα που ζχει κζςει ο Campbell, κακϊσ ςτθν
ανάλυςθ του Vogler παραλείπονται τα προθγοφμενα βιματα (Θ Συνάντθςθ με τθ Κεότθτα,
Ο Ρειραςμόσ, θ Εξιλζωςθ με τον Ρατζρα και θ Απόςταςθ). Σε αυτι τθ φάςθ λοιπόν ο Ιρωασ
πλζον κατακτά το ςτόχο του και φαινομενικά τουλάχιςτον ολοκλθρϊνει τθν αποςτολι του.
Ρολλζσ ιςτορίεσ άλλωςτε ςταματοφν ςε αυτό το ςτάδιο.
Τρίτθ Ρράξθ
X.

Το Ταξίδι τθσ Επιτροφισ (The Road Back)

Το Ταξίδι τθσ Επιςτροφισ είναι το αντίςτοιχο βιμα με το «Διαςχίηοντασ το Κατϊφλι τθσ
Επιςτροφισ» και αποτελεί το 15ο βιμα κατά τον Campbell μετά τα « Θ Άρνθςθ τθσ
Επιςτροφισ», «Μαγικι Ρτιςθ» και «Διάςωςθ». Το Ταξίδι τθσ Επιςτροφισ αφορά ςτθν
απόφαςθ του Ιρωα που πλζον ζχει ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι του, να επιςτρζψει πίςω
ςτο ςυνθκιςμζνο κόςμο.
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XI.

Θ Ανάςταςθ του Χαρακτιρα (Resurrection)

Θ Ανάςταςθ του Χαρακτιρα ι «Κφριοσ Δφο Κόςμων» κατά τον Campbell, αναφζρεται ςτο
ςτάδιο εκείνο κατά το οποίο ο Ιρωασ επανζρχεται ςτθ ηωι φςτερα από φυςικό ι
ςυμβολικό κάνατο, επιτυγχάνοντασ πλζον πλιρθ εςωτερικι ιςορροπία και γαλινθ κακϊσ
ζχει κατορκϊςει να γνωρίςει τον εαυτό του.
XII.

Θ Επιςτροφι με το Ελιξίριο (Return with Elixir)

Θ Επιςτροφι με το Ελιξίριο είναι το τελευταίο βιμα ςτθν πορεία του Ιρωα. Είναι το
ςτάδιο εκείνο ςτο οποίο όπωσ το ζχει χαρακτθρίςει και ο Campbell ζχει πλζον τθν
ελευκερία να ηιςει όπωσ εκείνοσ επικυμεί. Ζχει επιςτρζψει πλζον ςτο ςυνικθ κόςμο και
ςτουσ ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να μοιραςτεί το πολφτιμο απόκτθμά του (εάν
μεταξφ άλλων ςτόχοσ του ιταν θ απόκτθςθ κάποιου αγακοφ όπωσ για παράδειγμα ςτθν
περίπτωςθ του Ρρομθκζα) μα πάνω από όλα τθ ςοφία και τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ που του
χάριςε αυτό το ταξίδι.
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2. Θ Ψθφιακι Σφγκλιςθ των Μζςων και θ Ψθφιακι Αφιγθςθ
H Handler-Miller (2004), όπωσ αναφζρεται ςτο Μελιάδου et al. (2013), δθλϊνει πωσ θ
ψθφιακι ςφγκλιςθ αφορά ςτθ «ψθφιακι ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν εκφραςτικϊν μζςων
όπωσ θ εικόνα, ο ιχοσ, και το βίντεο αλλάηοντασ τθν επικοινωνιακι εμπειρία των ατόμων»
(ςελ. 617). Το γεγονόσ αυτό αξιοποιεί και θ ψθφιακι αφιγθςθ, κάνοντασ χριςθ όλων των
παραπάνω μζςων προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα άρτιο αποτζλεςμα. Ο Steve Jobs,
ιδρυτισ και γενικόσ διευκυντισ τθσ εταιρίασ Apple είχε μιλιςει για τθ ςθμαςία του
ςυνδυαςμοφ τθσ τεχνολογίασ με τθν αφιγθςθ (Auletta, 1999). Το ςυνδυαςμό αυτό
πετυχαίνει θ ψθφιακι αφιγθςθ κακϊσ αποτελεί ζνα ιςχυρό μζςο προςωπικισ ζκφραςθσ,
ςυνδυάηοντασ αρμονικά τθν αρχαία τζχνθ τθσ αφιγθςθσ με τα νζα τεχνολογικά μζςα με
ςκοπό τθ δθμιουργία ςφντομων ταινιϊν που αφοροφν ςε κάποια χρονικι ςτιγμι τθσ ηωισ
των αφθγθτϊν. Σφμφωνα με το Μεϊμάρθ (2017) «ορίηεται ςαν αφθγοφμενο μζροσ
προςωπικισ γραφισ με ςτακερζσ εικόνεσ, βίντεο και μουςικι επζνδυςθ». H ψθφιακι
αφιγθςθ, επιτρζποντασ τθν καταγραφι και δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν ιςτοριϊν με εν
δυνάμει διάφορουσ ςκοποφσ (Μελιάδου et al., 2013) ζχει ανοίξει νζουσ δρόμουσ για
ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ και διάδωςθ νζων γνϊςεων κακϊσ παρζχει τθ
δυνατότθτα ςε κάκε άνκρωπο ανεξαρτιτωσ μορφωτικοφ υποβάκρου να δθμιουργιςει ζνα
ςφντομο βίντεο ζχοντασ πλιρθ ζλεγχο πάνω ςτο τελικό αποτζλεςμα αφθγοφμενοσ τθν
προςωπικι του ιςτορία και να τθ μοιραςτεί με άλλουσ (Hardy & Sumner, 2018).

2.1.

Το StoryCenter (CDS)

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθ ιςτοςελίδα του StoryCenter. Ρθγι: https://www.storycenter.org/.
Ρρόςβαςθ ςτισ 25/1/2019.
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«Άκου προςεκτικά. Αφθγιςου ιςτορίεσ». Αυτό είναι το μότο του Κζντρου Ψθφιακισ
Αφιγθςθσ (Center of Digital Storytelling- CDS και StoryCenter όπωσ μετονομάςτθκε το
2015). Εδρεφει ςτο Berkeley τθσ California και αποτελεί το λίκνο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ
με ιδρυτι και διευκυντι τον Joe Lambert. Από το 1993 το StoryCentre ζχει ςυνεργαςτεί με
περίπου 1000 οργανιςμοφσ και ζχει μυιςει πάνω από 15.000 ανκρϊπουσ ςτθν τζχνθ τθσ
ψθφιακισ αφιγθςθσ.

2.2.

Τα 7 ςθμεία τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ

Σφμφωνα με τον Meadows (2003) «Θ Ψθφιακι Αφιγθςθ δεν είναι κάτι που μπορείσ να
κάνεισ εφκολα, αλλά μπορείσ να τθ μάκεισ». Για το λόγο αυτό, το Κζντρο Ψθφιακισ
Αφιγθςθσ ζχει ορίςει τα 7 βαςικά ςθμεία για μία επιτυχθμζνθ ψθφιακι αφιγθςθ. Να
ςθμειωκεί βζβαια πωσ αυτά δεν αποτελοφν παρά μόνο ζναν οδθγό και πωσ ςε καμία
περίπτωςθ δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλα ςε κάκε ζργο κακϊσ κατά
περίπτωςθ μποροφν να γίνουν εξαιρζςεισ. Ραρακάτω παρατίκενται αναλυτικά όπωσ
αναφζρονται και από τον ίδιο τον Joe Lambert ςτο βιβλίο του The Digital Storytelling
Cookbook (2007).
I.

Θ Οπτικι Γωνία
Θ οπτικι γωνία αφορά ςτο πϊσ κα παρουςιάςει το άτομο τθν ιςτορία του,

επιλζγοντασ τα ςτοιχεία εκείνα ςτα οποία κα δϊςει περιςςότερθ ζμφαςθ κακϊσ και
εκείνα τα οποία ενδεχομζνωσ επικυμεί να αποςιωποιιςει. Μεγάλο ρόλο ςτθ
διαδικαςία αυτι παίηει φυςικά θ ςυναιςκθματικι του φόρτιςθ, ο τρόποσ ςκζψθσ του
αναφορικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα, το τελικό αποτζλεςμα ςτο οποίο αποςκοπεί κτλ.
II.

Θ Ερϊτθςθ Κλειδί
Απαραίτθτθ επίςθσ είναι θ φπαρξθ μίασ ερϊτθςθσ-κλειδί. Θ ερϊτθςθ αυτι κα πρζπει
με κάποιο τρόπο να διατυπϊνεται ςτθν αρχι τθσ αφιγθςθσ και είτε οι απαντιςεισ να
δίνονται ςτο τζλοσ τθσ ιςτορίασ είτε να παρζχονται οι κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ϊςτε ο
κεατισ να μπορεί να οδθγθκεί ςτθ λφςθ μόνοσ του ι/και να βγάλει τα δικά του
ςυμπεράςματα.
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III.

Το Συναιςκθματικό Ρεριεχόμενο

Ο Charles Dikens είχε δϊςει τθν εξισ ςυμβουλι τουσ υποψιφιουσ ςυγγραφείσ
για τουσ αναγνϊςτεσ τουσ: «Κάνετε τουσ να γελάςουν, κάνετε τουσ να κλάψουν,
κάνετε τουσ να περιμζνουν». Ομοίωσ και ςτθν ψθφιακι αφιγθςθ κα πρζπει να
προκαλείται με κάποιον τρόπο διζγερςθ ςυναιςκθμάτων ςτο κεατι είτε ςυνειδθτά
είτε αςυνείδθτα προκειμζνου να επιτευχκεί θ όςο το δυνατόν πιο ενεργθτικι
παρακολοφκθςθ από πλευράσ του ι ακόμθ, ςφμφωνα με τθν Love (2008) και
ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ μζςω ενδεχόμενων κοινϊν βιωμάτων.

IV.

Το Δϊρο τθσ Φωνισ
Τα λόγια που ςυνοδεφουν τθν οπικοποίθςθ, ουςιαςτικά

ςυμβάλλουν ςτθν

κατανόθςθ τθσ ψθφιακισ ιςτορίασ. Θ προςωπικι αφιγθςθ προςδίδει αυκεντικότθτα
και ςυναιςκθματικι υπόςταςθ ςτθν ιςτορία (Chung, 2006) κακϊσ λειτουργεί βοθκθτικά
αναφορικά με τθν κατανόθςθ τθσ προςωπικότθτασ & τθσ ςυναιςκθματικισ
κατάςταςθσ του αφθγθτι.
V.

Θ Δφναμθ τθσ Μουςικισ
Θ μουςικι που κα χρθςιμοποιθκεί για να ςυνοδεφςει τθν ψθφιακι αφιγθςθ κα

πρζπει να επιλεχκεί προςεκτικά ανάλογα με τθ κεματολογία. Είναι το ςτοιχείο εκείνο το
οποίο είναι μεταξφ άλλων υπεφκυνο για τθ διάκεςθ και τον τόνο τθσ αφιγθςθσ
(Gorbman, 1980). Επιπλζον, θ ζνταςθ τθσ κα πρζπει να είναι ςε αρμονία με τθ φωνι
του αφθγθτι προκειμζνου να μθ δθμιουργείται κάποιο πρόβλθμα ςτθν κατανόθςθ από
πλευράσ

του

κεατι

(Chung,

2006).

Αντικζτωσ,

κα

πρζπει

να

λειτουργεί

ςυμπλθρωματικά ενιςχφοντασ τθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ του ακροατθρίου προσ το
επικυμθτό αποτζλεςμα.
VI.

Θ Οικονομία
Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δίνεται ςτθ ςυνολικι δομι του ζργου οφτωσ ϊςτε να
διατθρείται θ ιςορροπία μεταξφ οπτικϊν-ακουςτικϊν μζςων αλλά και μθνυμάτων. Καλό
κα είναι το ςυνολικό κείμενο τθσ αφιγθςθσ να μθν ξεπερνά τισ 400 λζξεισ. Θ ιδανικι
διάρκεια ορίηεται ςτα 3-5 λεπτά.
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VII.

Ο υκμόσ
Τζλοσ, κακοριςτικό ςτοιχείο για μια επιτυχθμζνθ αφιγθςθ αποτελεί ο ρυκμόσ
εξζλιξθσ των ψθφιακϊν αφθγιςεων ο οποίοσ κα πρζπει να μεταβάλλεται ανάλογα με
τα μθνφματα που μεταδίδονται κάκε φορά. Κατά τον Chung (2006) μία ςκθνι με
γριγορο ρυκμό υποδθλϊνει ζνταςθ και ενκουςιαςμό ενϊ μία ςκθνι με αργό ρυκμό
φανερϊνει χαλάρωςθ και ευκαιρία για ςκζψθ. Το αυτό ιςχφει και για το ρυκμό τθσ
μουςικισ και των μεταβάςεων.

2.3.

Στάδια Δθμιουργίασ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχία μίασ ψθφιακισ αφιγθςθσ ωςτόςο αποτελοφν και
τα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ τθσ. Σε αυτά περιλαμβάνονται θ ςωςτι προετοιμαςία πριν τθν
παραγωγι του ζργου, θ επιλογι και δθμιουργία του κατάλλθλου υλικοφ κατά τθν
διαδικαςία τθσ παραγωγισ και βεβαίωσ θ ςωςτι οργάνωςθ του προθγοφμενου για τθν
επιτυχθμζνθ τελικι παρουςίαςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ςτάδια είναι τα εξισ:

 Ρρο-παραγωγι:
Συγγραφι του ςεναρίου
Σχεδιαςμόσ ςυνολικοφ ζργου & οργάνωςθ (storyboard)

 Ραραγωγι:
Συγκζντρωςθ και επεξεργαςία υλικοφ
Θχθτικι καταγραφι αφιγθςθσ (voice over)

 Μετά-παραγωγι:
Σφνκεςθ όλων των ςτοιχείων (montage)
Διαμοιραςμόσ (publication)
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2.4.

Ο Κφκλοσ τθσ Αφιγθςθσ

Πταν μπαίνεισ ςτο ρόλο του να κακοδθγιςεισ μία ομάδα, ανεξάρτθτα από τθν
εμπειρία ςου, μζςα ςε μία δθμιουργικι διαδικαςία, πάντοτε κα αιςκάνεςαι
ανεπαρκισ ωσ προσ το ζργο. Τουλάχιςτον πιςτεφω πωσ κα ζπρεπε (να νιϊκεισ
ζτςι), διότι οι άνκρωποι είναι τόςο περίπλοκοι, και οι πικανζσ αντιδράςεισ τουσ
τόςο πολλζσ που, αν αικάνεςαι πωσ ζχεισ τον ζλεγχο, είςαι τελείωσ γελαςμζνοσ.
Joe Lambert, Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community (2013), p.70

Σκοπόσ του κφκλου τθσ αφιγθςθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ άνετου και αςφαλοφσ
περιβάλλοντοσ μζςα ςτα πλαίςια του οποίου να μπορζςουν τα άτομα τθσ ομάδασ να
ζρκουν κοντά μεταξφ τουσ βοθκϊντασ και ςυμβουλεφοντασ ο ζνασ τον άλλον αναφορικά με
τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ τουσ (Gubrium, 2009). Ξεκινϊντασ με τθ διαδικαςία του κφκλου
τθσ αφιγθςθσ, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί για χάρθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ των
ςυμμετεχόντων πωσ κα παρίςταται ςτο χϊρο μόνο ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ και οι
ςυμμετζχοντεσ (Lambert, 2013). Σε κάκε περίπτωςθ, θ ευκφνθ τθσ εδραίωςθσ τόςο τθσ
αςφάλειασ όςο και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν ομάδα οφτωσ ϊςτε να προκφψει ζνα
επιτυχθμζνο αποτζλεςμα, βαραίνει το ςυντονιςτι (Lyons & Laboskey, 2002). Ρροκειμζνου
να ζχει επιτυχία τθ διαδικαςία του κφκλου τθσ αφιγθςθσ, κα πρζπει ο κάκε ςυμμετζχων να
ζχει ετοιμάςει είτε νοερά είτε ςε μορφι ςθμειϊςεων τθ βαςικι ιδζα τθσ ιςτορίασ που κζλει
να διθγθκεί. Στθ ςυνζχεια, του δίνεται κάποιοσ χρόνοσ προκειμζνου να μοιραςτεί με τουσ
υπόλοιπουσ το ςενάριο που ζχει ςτο μυαλό του και να το ςυηθτιςει με τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ ομάδασ. Συνικωσ, μζχρι το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ, θ μορφι τθσ ιδζασ που είχε
ςτο μυαλό του ωσ κάτι αφθρθμζνο κα πρζπει να ζχει αλλάξει και να ζχει
ςυγκεκριμενοποιθκεί. (Lambert, 2013).
Ρροκειμζνου να ζχει επιτυχία το όλο εγχείρθμα, ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ κα πρζπει
ςφμφωνα με τον Lambert (2013) να ζχει ςτο μυαλό του επτά βαςικζσ αρχζσ:

 Τθ Σαφινεια των Βαςικϊν Κανόνων
Θ αρχι αυτι ζχει να κάνει με τον αμοιβαίο ςεβαςμό μεταξφ των ςυμμετεχόντων, τθ
διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ με το να μθν επιτρζπεται να διακόπτει ο ζνασ το
άλλον ι να ξεφεφγει από το κζμα, τθν ενκάρρυνςθ να μιλιςει κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ με τθ
διατφπωςθ κυρίωσ ερωτιςεων αντί δθλϊςεων και φυςικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ
εμπιςτευτικότθτασ.
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 Τθν Ρροςταςία του Αφθγθτι
Ο ςυντονιςτισ κα πρζπει να δίνει ικανοποιθτικό χρόνο ςε κάκε ςυμμετζχοντα να
διατυπϊςει τθν ιδζα του ςχετικά με τθν ιςτορία που κζλει να αφθγθκεί, επιτρζποντάσ του
να αξιοποιιςει το χρόνο που του δίνεται με τον τρόπο που εκείνοσ επικυμεί. Το επόμενο
βιμα είναι να τον αφιςει να διατυπϊςει τισ όποιεσ απορίεσ του. Σε κάκε περίπτωςθ ο
ςυντονιςτισ κα πρζπει να δίνει προςοχι ςτα ςθμεία εκείνα που ο αφθγθτισ φαίνεται πωσ
είναι περιςςότερο ευαίςκθτοσ και να χειρίηεται τθν κατάςταςθ με τθν απαιτοφμενθ
προςοχι χωρίσ να τον πιζηει. Τζλοσ, κα πρζπει να μθν αφινει τθ ςυηιτθςθ να ξεφφγει ςε
κάποιο άλλο κζμα πριν ςιγουρευτεί πωσ το άτομο ζχει λφςει όλεσ τισ απορίεσ του. Επίςθσ,
είναι απαραίτθτο να ςθμειωκεί πωσ εάν το άτομο κατά τθ διάρκεια τθσ αφιγθςισ του
φορτιςτεί υπερβολικά, κα πρζπει αυτόματα ο ςυντονιςτισ να διακόψει τθ διαδικαςία και
να του δϊςει χρόνο να ςυνζλκει μόνο του για λίγο και να επανεξετάςει τθ ςυμμετοχι του ι
όχι ςτθ διαδικαςία. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ ανικουν ςε κάποια
ευαίςκθτθ ομάδα απαραίτθτθ κρίνεται και θ παρουςία κάποιου ειδικοφ.
 Τθ Συγκζντρωςθ ςτθ Συηιτθςθ τθσ Λςτορίασ
Ο ςυντονιςτισ κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να διαςφαλίςει το χρόνο που ζχει ο κάκε
αφθγθτισ για να παρουςιάςει τθν ιδζα του. Οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ μποροφν
παρζμβουν εκφράηοντασ τθν άποψι τουσ κακϊσ και να εκφράςουν τθ ςυμπάκειά τουσ ςε
περίπτωςθ που ζχουν βιϊςει κάποια παρόμοια εμπειρία. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό δε κα
πρζπει να οδθγεί ςτο να ςτραφεί θ προςοχι ςτο πρόβλθμα του άλλου ατόμου, κακϊσ θ όλθ
προςοχι κα πρζπει να είναι ςτραμζνθ ςτο άτομο του οποίου είναι θ ςειρά. Ο ςυντονιςτισ
κα πρζπει να υπενκυμίςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πωσ το κφριο μζλθμά τουσ κα πρζπει να
είναι οι προτάςεισ για βελτίωςθ ςτθν ιςτορία κακεαυτι και όχι ςτο άτομο.
 Τθ Διαχείριςθ του Χρόνου
Θ διαχείριςθ του χρόνου αποτελεί επίςθσ ζνα ςθμαντικό ηιτθμα για το ςυντονιςτι.
Καταρχιν, κα πρζπει να μοιράςει με τζτοιο τρόπο τθν ϊρα που ζχει ςτθ διάκεςι του οφτωσ
ϊςτε ο κάκε αφθγθτισ να ζχει τον ίδιο χρόνο για να μιλιςει για τθν ιςτορία του (Lambert,
2013; Gubrium 2009). Επιπλζον, ςυνίςταται θ διαδικαςία του κφκλου τθσ αφιγθςθσ να
πραγματοποιείται ςε μία ςυνεδρία, κακϊσ ζχει παρατθρθκεί πωσ το ενδιαφζρον των
ςυμμετεχόντων είναι αυξθμζνο τθν πρϊτθ φορά που πραγματοποιείται θ διαδικαςία ενϊ
κατά τισ επόμενεσ ςυναντιςεισ τείνει να φκίνει. Σε κάκε περίπτωςθ ωςτόςο, ο ςυντονιςτισ
κα πρζπει να διαβεβαιϊςει τον κάκε ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά πωσ κα υπάρξει εκ νζου
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χρόνοσ ςε περίπτωςθ που κελιςει να ηθτιςει βοικεια ι να μοιραςτεί τον οποιοδιποτε
προβλθματιςμό του ι απορία του.
 Τθ Διαμόρφωςθ τθσ Διαδικαςίασ Ανατροφοδότθςθσ
Ο ςυντονιςτισ δεν πρζπει να κεωρεί πωσ ζχει το μοναδικό και αποκλειςτικό ρόλο ςτο να
δίνει ςυμβουλζσ ςτον εκάςτοτε αφθγθτι. Αντίκετα, κα πρζπει να ενκαρρφνει τθ
ςυμμετοχικι διαδικαςία, με τουσ υπόλοιπουσ να κάνουν παρατθριςεισ και προτάςεισ για
βελτίωςθ ςτον κάκε ζνα ξεχωριςτά. Επιπλζον, κα πρζπει να μεριμνεί για τθν ομαλι
μετάβαςθ από τον ζναν αφθγθτι ςτον επόμενο.
 Τθν Αναγνϊριςθ Γενικά Εφαρμοςμζνων Μακθμάτων
Από τθν άλλθ πλευρά, ζνασ ζμπειροσ ςυντονιςτισ κα πρζπει να ζχει διάφορεσ προτάςεισ
για τθ διαμόρφωςθ τθσ ιςτορίασ του αφθγθτι. Ωςτόςο, οι οδθγίεσ του κα πρζπει να
διατυπϊνονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχουν δυνθτικά εφαρμογι και ςτισ ιςτορίεσ των
υπολοίπων ςυμμετεχόντων. Είτε με τθν αναφορά ςτα επτά ςθμεία τθσ ψθφιακισ
αφιγθςθσ, είτε με τθ χριςθ κάποιου άλλου παραδείγματοσ, ο ςυντονιςτισ κα πρζπει να
καταφζρνει να πθγαίνει από το ειδικό ςτο γενικό, παρζχοντασ ζτςι χριςιμεσ ςυμβουλζσ για
όλουσ.
 Τθν Εν Κατακλείδει Σφνοψθ και Ενκάρρυνςθ
Τζλοσ, ο ςυντονιςτισ κα πρζπει να ζχει ςτο μυαλό του πωσ το κλείςιμο τθσ ςυνεδρίασ
του κφκλου τθσ αφιγθςθσ είναι εξίςου ςθμαντικό με τθν αρχι του. Θ όλθ διαδικαςία
μπορεί να ζχει προκαλζςει ζντονθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και
ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί θ φπαρξθ κάποιου ειδικοφ προκειμζνου να αποφορτιςτοφν με
ομαλό τρόπο. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ είναι απαραίτθτο ο ςυντονιςτισ να ευχαριςτιςει
όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ για τθ ςυμμετοχι τουσ και να τονίςει πωσ κα είναι διακζςιμοσ για
να βοθκιςει τον κάκε ζναν ατομικά.
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2.5.

Ψθφιακι Αφιγθςθ και Λατρικι: Το Ρρόγραμμα Patient Voices- Θ Ψθφιακι
Αφιγθςθ ωσ Μζςο Ζκφραςθσ Αςκενϊν

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθν ιςτοςελίδα του Patient Voices. Ρθγι: https://www.patientvoices.org.uk/.
Ρρόςβαςθ ςτισ 25/1/2019.

Το πρόγραμμα Patient Voices ξεκίνθςε τθ δράςθ του το 2003 από τθν Pip Hardy και τον
Tony Sumner που κεωροφνται οι κορυφαίοι αςκοφντεσ τθν ψθφιακι αφιγθςθ ςτθν
υγειονομικι περίκαλψθ ςτον κόςμο. Αποτελεί παρακλάδι του ζργου Pilgrim Projects
Limited που αφορά ςε μία επιτροπι που ειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων
υψθλισ ποιότθτασ ανοικτϊν, εξ αποςτάςεωσ και θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε διάφορουσ
τομείσ. Το πρόγραμμα Patient Voices αποςκοπεί ςτο να δϊςει τθν ευκαιρία ςε αςκενείσ,
κλινικοφσ ιατροφσ και γενικότερα ςτουσ φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ να αφθγθκοφν
τθν εμπειρία τουσ μζςω τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ. Θ όλθ διαδικαςία ενιςχφει τθν εμπλοκι
και τθ ςυμμετοχι τουσ αναφορικά με τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ υγείασ, δίνοντασ ζτςι
μία δωρεάν δυνατότθτα βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ (Hardy, 2007), ενϊ ταυτόχρονα
τουσ ενδυναμϊνει και ενιςχφει το αίςκθμα ενότθτασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. Αρχικά,
το Patient Voices είχε ορίςει ζνα δικό του ςφςτθμα δθμιουργίασ ψθφιακϊν αφθγιςεων,
ςτθν ςυνζχεια ωςτόςο ακολοφκθςε το μοντζλο του StoryCenter (Hardy & Sumner, 2013;
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Hardy, 2007) Σφμφωνα με τον ιςτότοπο του προγράμματοσ8 «Θ φιμθ του Patient Voices
ζχει εδραιωκεί παγκοςμίωσ ςτον Τομζα τθσ Υγείασ κακϊσ εδϊ είναι που ζχουν
τελειοποιθκεί οι μοναδικζσ τεχνικζσ και οι αυςτθρζσ διαδικαςίεσ εξόρυξθσ και
επεξεργαςίασ των ιςτοριϊν των ατόμων». Με ςυνολικά 1000 περίπου ιςτορίεσ, το
πρόγραμμα αναγνωρίηεται ωσ το μοναδικό ςτο είδοσ του ςτον κόςμο, με πάνω από δφο
εκατομμφρια επιςκζψεων το χρόνο. Θ μεκοδολογία που ακολουκεί είναι εγκεκριμζνθ
μεταξφ άλλων από το Εκνικό Γραφείο Ελζγχου του Θνωμζνου Βαςιλείου9 και αναγνωρίηεται
ωσ μία από τισ πιο αξιόπιςτεσ αναφορικά με τθ ςυλλογι ποιοτικϊν δεδομζνων ενϊ
ταυτόχρονα αποτελεί πρότυπο καλισ πρακτικισ τόςο ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
όςο και ςε άλλεσ μορφζσ ςυμμετοχικισ ζρευνασ. Το γεγονόσ αυτό ζχει κεντρίςει το
ενδιαφζρον ιατρϊν ςε διάφορα μζρθ του κόςμου όπωσ τθν Αυςτραλία και το Χονγκ Κονγκ
οι οποίοι ζχουν κάνει χριςθ ιςτοριϊν του Patient Voices. Τζλοσ, το πρόγραμμα ζχει
κερδίςει πολλά βραβεία, ςυμπεριλαμβανομζνου του βραβείου British Medical Journal 2010
για τθν Αριςτεία ςτθν Εκπαίδευςθ Υγείασ.

2.6.

Ψθφιακι Αφιγθςθ ςε άτομα με Ψυχικζσ Διαταραχζσ

Θ ψθφιακι αφιγθςθ είναι «μια μζκοδοσ ζρευνασ βαςιςμζνθ ςτθν τζχνθ, θ οποία ζχει τθ
δυνατότθτα να εμπλζξει αςκενείσ με ψυχικζσ διαταραχζσ κακϊσ και κλινικοφσ ιατροφσ ςε
ζνα διάλογο ςχετικά με τισ εμπειρίεσ που ζχουν ηιςει.» (De Vecchi et al., 2017). Θ ψθφιακι
αφιγθςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πάςχοντεσ να κατανοιςουν καλφτερα τθν κατάςταςθ
και τα βιϊματά τουσ, πάρεχοντάσ τουσ ζτςι τροφι για περαιτζρω αναςτοχαςμό,
κακιςτϊντασ τθν επομζνωσ ζνα χριςιμο εργαλείο ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ (Gubrium
et al., 2014; Gubrium 2009). Συγκεκριμζνα, όπωσ υποςτθρίηουν οι LaMarre & Rice (2016), οι
Rice et al. (2015) κακϊσ και οι Ferrari et al. (2015), θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
ζχει ςθμαντικά οφζλθ ςε αςκενείσ με ψυχικεσ διαταραχζσ κακϊσ τουσ κάνει να
αιςκάνονται ικανοί και δθμιουργικοί, καταρρίπτοντασ ζτςι τισ όποιεσ παρανοιςεισ ςχετικά
με τθν κατάςταςι τουσ και τθν ικανότθτα τουσ να είναι παραγωγικοί ςε διάφορα επίπεδα.
Επιπλζον, θ ανάπτυξθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τουσ ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ
διαδικαςία, αποτελεί ζνα ιςχυρό μζςο εμπλοκισ ςτο τελικό αποτζλεςμα, γεγονόσ που
αυξάνει τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ και τουσ κάνει να αιςκάνονται πωσ μποροφν οι ίδιοι να το
8

https://www.patientvoices.org.uk/ *Ρρόςβαςθ ςτισ 2/2/2019+

9

https://www.nao.org.uk/ *Ρρόςβαςθ ςτισ 2/2/2019+
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ελζγξουν ολοκλθρωτικά. Φυςικά, αυτι θ ανάγκθ ανάπτυξθσ τεχνολογικϊν δεξιοτιτων
μπορεί οριςμζνεσ φορζσ να αποτελζςει και πθγι άγχουσ για οριςμζνα άτομα (π.χ.
θλικιωμζνουσ) τα οποία δεν ζχουν καμία πρότερθ εξοικείωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία
για τθν παραγωγι των ψθφιακων αφθγιςεων (Stenhouse, R., Tait, J., Hardy, P. & Sumner,
T.,2013). Σε κάκε περίπτωςθ ωςτόςο, βαςικό ρόλο παίηει αδιαμφιςβιτθτα θ υποςτιριξθ
από τουσ ςυντονιςτζσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ όλθσ διαδικαςίασ προκειμζνου να ξεπεραςτοφν οι
όποιοι φόβοι από πλευράσ των ςυμμετεχόντων κακϊσ και ςτο να γίνει όςο το δυνατόν πιο
ευχαριςτθ θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Nadia De Vecchi et al., 2017). Τζλοσ, από τα
ςθμαντικότερα οφζλθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ
αςφαλοφσ επικοινωνίασ των ςυναιςκθμάτων και των εμπειριϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων
(De Vecchi et al., 2017; Ferrari et al., 2015; Stenhouse et al, 2013), θ μείωςθ του άγχουσ
μζςω τθσ αφιγθςθσ (Goodman & Newman, 2014), θ αυτοζκφραςθ (Cohen et al., 2015) και
θ ανακοφφιςθ από δυςάρεςτα ςυναιςκιματα μζςα από τθν καλλιτεχνικι ςκοπιά τθσ
διαδικαςίασ (Ferrari et. al., 2015).
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3. Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι

3.1.

Τι είναι θ Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι

Φαντάςου το μυαλό ςου να κολλάει ςε μία ςυγκεκριμζνθ ςκζψθ ι εικόνα…
Μετά αυτι θ ςκζψθ ι θ εικόνα να παίηει ςτο μυαλό ςου ξανά και ξανά και ξανά
ανεξάρτθτα με το τι ζκανεσ…
Δεν κζλεισ αυτζσ τισ ςκζψεισ- μοιάηουν με χιονοςτιβάδα…
Μαηί με τισ ςκζψεισ ζρχονται και ζντονα ςυναιςκιματα άγχουσ…
Το άγχοσ αποτελεί το προειδοποιθτικό ςφςτθμα του μυαλοφ ςου. Πταν αιςκάνεςαι
αγχωμζνοσ αιςκάνεςαι ςαν να βρίςκεςαι ςε κίνδυνο. Το άγχοσ είναι ζνα
ςυναίςκθμα που ςου λζει να ανταποκρικείσ, να αντιδράςεισ, να προςτατεφςεισ τον
εαυτό ςου, ΚΑΝΕ ΚΑΤΛ.
Από τθ μία πλευρά μπορεί να αναγνωρίηεισ πωσ ο φόβοσ αυτόσ δεν βγάηει νόθμα,
δε φαίνεται λογικόσ, παρόλα αυτά αιςκάνεςαι πωσ είναι πραγματικόσ, ζντονοσ και
αλθκινόσ…
Γιατί να πει ψζματα το μυαλό ςου;
Για ποιο λόγο κα βίωνεσ ςυναιςκιματα αν δεν ιταν αλθκινά;
Τα ςυναιςκιματα δε λζνε ψζματα…
Δυςτυχϊσ, εάν πάςχεισ από ΛΨΔ, τα ςυναιςκιματα λζνε ψζματα. Αν ζχεισ ΛΨΔ, το
προειδοποιθτικό ςφςτθμα ςτο μυαλό ςου δε λειτουργεί ςωςτά. Το μυαλό ςου λζει
πωσ είςαι ςε κίνδυνο ενϊ δεν είςαι.
International OCD Foundation, What You Need to Know About Obsessive
Compulsive Disorder, p.2.

Θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι είναι μία αρκετά ςυχνι νευροψυχιατρικι διαταραχι θ
οποία πλιτει άτομα όλων των θλικιϊν (Λιαμάκθ, 2016) με διάφορα ςυμπτϊματα που
ποικίλουν από άτομο ςε άτομο (McKay et al., 2004; Abramowitz et al.,2005). Σφμφωνα με το
Κζντρο Αγχωδϊν Διαταραχϊν και Τραφματοσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο10, ο επιπολαςμόσ τθσ
10

https://www.national.slam.nhs.uk/services/adult-services/cadat/ *Ρρόςβαςθ ςτισ 2/2/2019+
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ΛΨΔ υπολογίηεται περίπου ςτο 1,6% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Χαρακτθρίηεται από
επαναλαμβανόμενεσ ιδεολθψίεσ και καταναγκαςμοφσ που αποτελοφν πθγι άγχουσ και
δυςφορίασ ςτο εκάςτοτε άτομο. Σφμφωνα με τουσ Ruscio et. al. (2010) οι άντρεσ είναι πιο
πικανό να εκδθλϊςουν τθ διαταραχι ςτθ διάρκεια τθσ παιδικισ τουσ θλικίασ ςε ςχζςθ με
τισ γυναίκεσ οι οποίεσ είναι πιο πικανό να εκδθλϊςουν τθ διαταραχι ςτθν ενιλικθ ηωι.

3.2.

Διαγνωςτικά Κριτιρια

Το Διαγνωςτικό και Στατιςτικό Εγχειρίδιο Ψυχικϊν Διαταραχϊν 5θ Ζκδοςθ (DSM-V) από
τθν Αμερικανικι Ψυχιατρικι Εταιρεία (APA)11 προςδιορίηει ότι για τθ διάγνωςθ τθσ
ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ απαιτείται θ φπαρξθ ιδεολθψιϊν, καταναγκαςμϊν ι και
των δφο.
Οι ιδεολθψίεσ ορίηονται ωσ:
Επαναλαμβανόμενεσ και επίμονεσ ςκζψεισ, παρορμιςεισ ι εικόνεσ οι οποίεσ βιϊνονται
κάποιεσ φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαταραχισ ωσ παρείςακτεσ και απρόςφορεσ και ςτα
περιςςότερα άτομα προκαλοφν ζντονο άγχοσ ι ενόχλθςθ. Το άτομο προςπακεί να αγνοεί ι
να καταςτζλλει τισ ιδεολθψίεσ ι να τισ εξουδετερϊνει με κάποια άλλθ ςκζψθ ι πράξθ (π.χ.
εκτελϊντασ ζναν καταναγκαςμό). Οριςμζνα παραδείγματα ιδεολθψιϊν είναι ο φόβοσ τθσ
μόλυνςθσ, θ εμμονι με τθν τάξθ και τθ ςυμμετρία, ο φόβοσ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτον εαυτό
ι ςε άλλουσ, ςκζψεισ ςεξουαλικοφ ι άλλου κοινωνικά μθ αποδεκτοφ περιεχομζνου, κ.ο.κ.
Οι καταναγκαςμοί ορίηονται ωσ:
Επαναλλθπτικζσ ςυμπεριφορζσ ι νοερζσ πράξεισ που το άτομο αιςκάνεται υποχρεωμζνο
να εκτελζςει ωσ απάντθςθ ςε μία ιδεολθψία ι ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνουσ αυςτθροφσ
κανόνεσ. Οι καταναγκαςμοί μπορεί να εκτελοφνται ωσ τελετουργίεσ με πραγματικζσ πράξεισ
ι να λαμβάνουν χϊρα ςτο μυαλό του εκάςτοτε ατόμου ωσ «ιδεο-μυρικαςμοί», ςυνεχϊσ
δθλαδι επαναλαμβανόμενεσ ςκζψεισ (Veale & Roberts, 2014). Σκοπόσ των καταναγκαςμϊν
είναι θ αποτροπι ι μείωςθ τθσ ενόχλθςθσ ι θ αποτροπι κάποιου απευκταίου γεγονότοσ ι
κατάςταςθσ. Ωςτόςο, αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ ι οι νοερζσ πράξεισ δεν ζχουν κάποια
λογικι/ρεαλιςτικι ςφνδεςθ με αυτό που υποτίκεται πωσ πρόκειται να αποτρζψουν ι να
εξουδετερϊςουν (μαγικι ςκζψθ) και είναι ςαφϊσ υπερβολικζσ. Οριςμζνα παραδείγματα
καταναγκαςμϊν είναι το πλφςιμο των χεριϊν, ο ζλεγχοσ ςχετικά με το ςβιςιμο ενόσ

11
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διακόπτθ, θ επανάλθψθ ςυγκεκριμζνων λζξων, το μζτρθμα κτλ. Είναι ςθμαντικό δε να
ςθμειωκεί ότι τα παιδιά μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να εκφράςουν τουσ ςτόχουσ των
παραπάνω ςυμπεριφορϊν, νοερϊν ι μθ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με το APA (2013), προκειμζνου να δοκεί θ διάγνωςθ τθσ ΛΨΔ:
 Το άτομο κα πρζπει να καταναλϊνει τουλάχιςτον μία ϊρα τθν θμζρα ςε ιδεολθψίεσ
και καταναγκαςμοφσ είτε τα προθγοφμενα να του προκαλοφν κλινικά ςθμαντικι
ενόχλθςθ ι να επθρεάηουν τθν κοινωνικι και επαγγελματικι του ηωι ι άλλουσ
ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ λειτουργικότθτάσ του.
 Τα ιδεοψυχαναγκαςτικά ςυμπτϊματα του ατόμου να μθν οφείλονται ςε
φυςιολογικζσ επιδράςεισ ουςιϊν όπωσ ναρκωτικά, φαρμακευτικζσ αγωγζσ ι
κάποιου άλλου είδουσ ιατρικι πάκθςθ.
 Το πρόβλθμα του ατόμου να μθν μπορεί να εξθγθκεί καλφτερα από τα ςυμπτϊματα
κάποιασ άλλθσ ψυχικισ διαταραχισ. (π.χ. τράβθγμα μαλλιϊν όπωσ ςτθν περίπτωςθ
τθσ τριχοτιλλομανίασ, επίμονθ εναςχόλθςθ με τθν πικανότθτα ότι κα εκδθλϊςει ι
πάςχει από κάποια ςοβαρι αςκζνεια όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ διαταραχισ του
άγχουσ τθσ αςκζνειασ, υπερβολικό άγχοσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ γενικευμζνθσ
αγχϊδουσ διαταραχισ, ενοχζσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ μείηωνοσ κατακλιπτικισ
διαταραχισ, κ.ο.κ.)

3.3.

Αίτια

Θ αιτία ι τα αίτια τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ παραμζνουν ουςιαςτικά
ακόμθ άγνωςτα, πιςτεφεται ωςτόςο ότι οι διαφορζσ που παρατθροφνται ςτθ δομι ι ςτθ
λειτουργία του εγκεφάλου ι ςτα γονίδια των ατόμων που εκδθλϊνουν τθ διαταραχι
παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τουσ Greist & Baudhuin (n.d.)12
παρατθρείται δυςλειτουργία ςτθν επικοινωνία ανάμεςα ςτο πρόςκιο μζροσ και ςτισ
βακφτερεσ δομζσ του εγκεφάλου που κάνουν χριςθ τθσ ςεροτονίνθσ, ενόσ
νευροδιαβιβαςτι. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τον Jenike (n.d.), ςτθν περίπτωςθ που ο
εγκζφαλοσ δε λαμβάνει αρκετι ποςότθτα ςεροτονίνθσ, δεν είναι ςε κζςθ να
λειτουργιςει ςωςτά. Για το λόγο αυτό, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ςυνίςταται θ λιψθ
12

Θ ςυγκεκριμζνθ αναφορά όπωσ και του Jenike που βρίςκεται παρακάτω υπάρχουν ςτο
διαδικτυακό τόπο: https://iocdf.org/wp-content/uploads/2014/10/What-You-Need-To-Know-AboutOCD.pdf [Ρρόςβαςθ ςτισ 5/2/2019+. Επειδι δεν αναγράφεται πουκενά θ θμερομθνία δθμοςίευςισ
του ςυγκεκριμζνου εντφπου, ζχει χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του οδθγοφ
μορφοποίθςθσ τθσ Αμερικανικισ Ψυχιατρικισ Εταιρείασ (APA), θ ςυντομογραφία n.d., δθλαδι no
date (μτφρ.: χωρίσ θμερομθνία).
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φαρμακευτικισ

αγωγισ

και

ςυγκεκριμζνα

ενόσ

Αναςτολζα

Επαναπρόςλθψθσ

Σεροτονίνθσ (SSRI).
Τα γονίδια επίςθσ φαίνεται ότι παίηουν κάποιο ςθμανικό ρόλο ςτθν εκδιλωςθ τθσ
διαταραχισ κακϊσ αυτι εκδθλϊνεται ςυχνότερα ςε άτομα που ανικουν ςτθν ίδια
οικογζνεια (Greist & Baudhuin, n.d.). Ωςτόςο, τα γονίδια φαίνεται ότι ευκφνονται μόνο ωσ
ζνα βακμό για τθν εκδιλωςθ τθσ διαταραχισ. Ενδεχομζνωσ ο ρόλοσ τουσ να αυξάνει
αναφορικά με τθν αιτιοπακογζνεια τθσ ΛΨΔ όςο νωρίτερα εκδθλϊνεται ςτθ ηωι του
ατόμου. Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι ψυχοπιεςτικοί παράγοντεσ όπωσ π.χ. ζνασ χωριςμόσ,
μία ςοβαρι αςκζνεια, ο κάνατοσ ενόσ αγαπθμζνου προςϊπου κτλ. δε φαίνεται να
αποτελοφν αιτία εκδιλωςθσ τθσ διαταραχισ (Greist & Baudhuin, n.d.) αλλά ςυνειςφζρουν
κακοριςτικά ςτθν εκδιλωςι τθσ ςτα άτομα τα οποία ζχουν τθ γενετικι προδιάκεςθ.

3.4.

Τφποι

Οι μορφζσ με τισ οποίεσ εμφανίηεται θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι είναι πολλζσ ενϊ
παρατθρείται επίςθσ μεγάλθ ποικιλομορφία ωσ προσ το περιεχόμενο των ιδεολθψιϊν και
των

καταναγκαςμϊν.

Ραρακάτω

παρουςιάηονται

τζςςερισ

ςυχνοί

τφποι

ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ:
I.

Ο Τφποσ των Λδεολθψιϊν τθσ Ρακολογικισ Αίςκθςθσ Ευκφνθσ και των
Καταναγκαςμϊν Επανελζγχου
Ο πρϊτοσ αυτόσ τφποσ, αφορά ςε άτομα τα οποία αναπτφςςουν μία εξαιρετικά

ζντονθ αίςκθςθ ευκφνθσ θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα το άτομο να καταβάλλεται από
άγχοσ φοβοφμενο ότι ζχει προκαλζςει κάποια ηθμιά ι κάποιο κακό ςε άλλουσ είτε
ακοφςια είτε εκοφςια. Οι Λδεολθψίεσ Ρακολογικισ Αίςκθςθσ Ευκφνθσ ςυχνά παίρνουν
τθ μορφι βαςανιςτικισ αίςκθςθσ αμφιβολίασ, από τθν οποία το άτομο είναι πολφ
δφςκολο να απαλλαγεί (Λιαμάκθ, 2016). Για παράδειγμα, το άτομο μπορεί να
βαςανίηεται με τθν αίςκθςθ τθσ αμφιβολίασ ότι μπορεί να ζχει αφιςει αναμμζνθ
κάποια θλεκτρικι ςυςκευι με αποτζλεςμα να προκλθκεί πυρκαγιά και ςυνεπϊσ να
πάκουν κάτι κακό οι δικοί του άνκρωποι. Ι μπορεί να φοβάται ότι δεν αντιλιφκθκε
ςωςτά κάποια εντολι που του δόκθκε με αποτζλεςμα να κάνει λάκοσ με τρομακτικζσ
ςτο μυαλό του ςυνζπειεσ. Οι ςκζψεισ αυτζσ όπωσ ειπϊκθκε παραπάνω αποτελοφν
πθγι ζντονου άγχουσ για το άτομο με ΛΨΔ και το οδθγοφν ςε βαςανιςτικοφσ
καταναγκαςμοφσ επανελζγχου με αποτζλεςμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενουσ
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ελζγχουσ όπωσ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα παραδείγματα ςτθν προςπάκειά του να
αποτρζψει ζνα αρνθτικό γεγονόσ (Λιαμάκθ, 2016).

II.

Ο Τφποσ των Λδεολθψιϊν Κακαριότθτασ ι Μόλυνςθσ και των Καταναγκαςμϊν
Κακαριότθτασ ι Απολφμανςθσ
Ο τφποσ αυτόσ περιλαμβάνει υπερβολικοφσ φόβουσ που ςχετίηονται με τθν
επαφι του ατόμου με ςωματικά υγρά (πχ. οφρα, κόπρανα, αίμα κτλ), με μικρόβια ι
οποιουδιποτε άλλου είδουσ βρωμιά ι τοξικζσ ουςίεσ. Οι φόβοι αυτοί είναι ιςχυροί
και επίμονοι (Rachman, 2004) και ταυτόχρονα ςυνοδεφονται από ζντονο άγχοσ ότι
μπορεί να αρρωςτιςει το ίδιο το άτομο ι κάποιο αγαπθμζνο του πρόςωπο,
ζχοντασ εδραιϊςει μζςα του τθν ιδζα ότι είναι ευαίςκθτο ςε μολφνςεισ (Rachman,
1994) με αποτζλεςμα να αποφεφγει να ζρκει ςε επαφι με «μολυςμζνα»
αντικείμενα (π.χ. κακάριςμα ςπιτιοφ, χεροφλια, ωμό κρζασ, τουαλζτα, διακόπτεσ).
Στθν περίπτωςθ που ζρκει ςε επαφι με κάποια πθγι μόλυνςθσ, το άτομο με αυτόν
τον τφπο ΛΨΔ καταφεφγει ςε καταναγκαςμοφσ υπερβολικισ απολφμανςθσ και
κακαριότθτασ είτε πλζνοντασ ςχολαςτικά τα χζρια του ξανά και ξανά, είτε
χρθςιμοποιϊντασ μεγάλθ ποςότθτα γζλθσ απολφμανςθσ (Λιαμάκθ, 2016; Olatunji
et al., 2007). Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα, θ διαδικαςία παίρνει τθ μορφι τελετουργίασ
με πολφ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ οι οποίεσ εκτελοφνται με τυπικό και πολφ
ςυγκεκριμζνο τρόπο.

III.

Ο Τφποσ των Λδεολθψιϊν Συμμετρίασ («Ακριβϊσ Ζτςι») και οι Καταναγκαςμοί
Συμμετρίασ και Οργάνωςθσ
Αυτόσ ο τφποσ ιδεολθψιϊν ςχετίηεται με τθν ακατανίκθτθ ανάγκθ του ατόμου για
οργάνωςθ, τάξθ και ςυμμετρία. Κζλει τα πράγματα να γίνονται με ζναν πολφ
ςυγκεκριμζνο τρόπο ι «ακριβϊσ ζτςι» (Λιαμάκθ, 2016). Το άτομο που πάςχει από
ιδεολθψίεσ ςυμμετρίασ τείνει να ςπαταλάει μεγάλο μζροσ του χρόνου του ςε
καταναγκαςμοφσ που ςχετίηονται με τθν τάξθ, είτε αυτό αφορά ςτθν
ευκυγράμμιςθ, είτε ςε μία πολφ ςυγκεκριμζνθ κζςθ για κάκε αντικείμενο κακϊσ
και τθ γενικότερθ οργάνωςθ του χϊρου του ςυνικωσ με ζναν πολφ ςυγκεκριμζνο
και ιδιαίτερο τρόπο.
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IV.

Ο Τφποσ των Βίαιων, Σεξουαλικων ι Κρθςκευτικϊν Λδεολθψιϊν και των Νοερών
Καταναγκαςμϊν και Καταναγκαςμϊν Κακθςυχαςμοφ
Ο τφποσ αυτόσ εκδθλϊνεται κυρίωσ κατά τθν εφθβικι θλικία κακϊσ ςχετίηεται με
ακραίεσ ςυνικωσ ςκζψεισ ςεξουαλικοφ περιεχομζνου τισ οποίεσ το άτομο
προςπακεί να αποτρζψει κακϊσ αντίκεινται ςτισ πεποικιςεισ και το χαρακτιρα του
(Λιαμάκθ, 2016). Συνεπϊσ, ςυνοδεφονται από ζντονο αίςκθμα ντροπισ ενϊ
ταυτόχρονα το άτομο κάνει υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ προκειμζνου να
αντιμετωπίςει τισ ιδεολθψίεσ αυτζσ μόνο του, γεγονόσ που αποδεικνφεται ιδιαίτερα
βαςανιςτικό και ψυχοφκόρο για τον ίδιο. Συνικωσ, προςπακεί να εξουδετερϊςει
τισ ςκζψεισ αυτζσ πραγματοποιϊντασ νοερά μία «καλι» ςκζψθ για κάκε «κακι»
ςκζψθ που του ζρχεται ςτο μυαλό. Στθν περίπτωςθ των ατόμων με κρθςκευτικζσ
ιδεολθψίεσ, όπωσ αναφζρουν οι Steketee et al. (1991), ςυνικωσ παρουςιάηεται
ζντονθ ανάγκθ πραγματοποίθςθσ καταναγκαςμϊν με τθ μορφι κρθςκευτικϊν
τελετουργιϊν

(προςευχι,

εξομολόγθςθ,

παρακολοφκθςθ

λειτουργίασ),

με

ςυγκεκριμζνο τρόπο προκειμζνου να εξιλεωκοφν. Ο τφποσ αυτόσ είναι από τουσ
δυςκολότερουσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςι του διότι τα άτομα διςτάηουν και
κακυςτεροφν πολφ να ηθτιςουν βοικεια από ειδικό, αιςκανόμενοι ντροπι ςτθν
ιδζα πωσ κα πρζπει να μοιραςτοφν με τον ειδικό αυτζσ τισ ςκζψεισ τουσ (Λιαμάκθ,
2016).

3.5.

Συννοςθρότθτα

Θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι ςυχνά ςυνοδεφεται από άλλεσ διαταραχζσ. Σε ζρευνεσ
που ζχουν πραγματοποιθκεί, το ποςοςτό ςυννοςθρότθτασ τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ
προςωπικότθτασ ςτθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι κυμαίνεται μεταξφ 23% ζωσ 32%
(Coles, et al., 2008). Επίςθσ, ςφμφωνα με τουσ Ruscio et al. (2010), το 76% των ενθλίκων
που πάςχουν από ΛΨΔ είτε πάςχουν ταυτόχρονα και από κάποια άλλθ αγχϊδθ διαταραχι
είτε κατά 63% από κάποιου είδουσ κατακλιπτικι ι διπολικι διαταραχι. Επιπλζον,
ςφμφωνα με τουσ do Rosario-Campos et. al. (2005) και τουσ Nikolajsen et. al. (2011), οι
πάςχοντεσ με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι ζχουν 7% πικανότθτα να εκδθλϊςουν
ςφνδρομο Τουρζτ και 20% με 30% να εκδθλϊςουν κάποιου είδουσ τικ ενϊ ςφμφωνα με
τουσ Ciapparelli et al. (2007), υψθλό ποςοςτό ατόμων με ΛΨΔ πάςχουν από ςχιηοφρζνεια.
Τζλοσ, ςε ζρευνα που διεξιχκθ το 2012 από τουσ Lovato et al. ςε 901 πάςχοντεσ από
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι, το 31,9% παρουςίαηε τουλάχιςτον μία από τισ εξισ
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διαταραχζσ: τριχοτιλλομανία, πυρομανία, κλεπτομανία, διαταραχι τηόγου και διαλείπουςα
εκρθκτικι διαταραχι.

3.6.

Αντιμετϊπιςθ

H μθ αντιμετϊπιςθ τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ μπορεί να τθν καταςτιςει
χρόνια, υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα ηωισ των ατόμων που πάςχουν από αυτιν (Koran,
Thienemann, & Davenport, 1996; Markarian et al., 2010). Τα τελευταία τριάντα χρόνια
ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ μζκοδοι που αποδεδειγμζνα ςυντελοφν ςτθ κεραπεία για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ΛΨΔ (Blanco et. al, 2006; McKay et al., 2015; Öst et al. 2015). Τα δφο
κφρια είδθ κεραπείασ είναι, θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ, μζςω τθσ οποίασ
παρατθρείται μείωςθ των ςυπτωμάτων μεταξφ 40-60% και θ Γνωςιακι Συμπεριφορικι
Κεραπεία θ οποία αποδίδει ποςοςτό ελλάτωςθσ ςυμπτωμάτων μεταξφ 60-80%, ενϊ πολλζσ
φορζσ γίνεται ςυνδυαςμόσ και των δφο. Ραρακάτω, παρουςιάηονται τα δφο αυτά βαςικά
είδθ κεραπείασ.
 Χοριγθςθ Φαρμακευτικισ Αγωγισ
Θ πιο διαδεδομζνθ κεραπεία για τθν ΛΨΔ είναι θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ με
επιλεκτικοφσ αναςτολείσ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (SSRI) (Kostek et al., 2016). Οι
τελευταίοι απζδωςαν ςθμαντικό ποςοςτό επιτυχίασ (3.21 βακμοφσ) ζναντι των φαρμάκων
placebo ςτθν Yale-Brown (Y-BOCS)13 Κλίμακα Ψυχαναγκαςμϊν και Καταναγκαςμϊν
(Goodman et al., 1989) ςε μία μετα-ανάλυςθ των Soomro, Altman, Rajagopal, and Oakley
Browne (2008). Ωςτόςο, ςφμφωνα με τουσ Kostek et al. (2016), θ κεραπεία με χοριγθςθ
SSRI μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεςματικι ςε αςκενείσ που ταυτόχρονα με τθ
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι πάςχουν και κάποιου είδουσ τικ ςε ςχζςθ με αυτοφσ που
δεν πάςχουν από το τελευταίο. Τα περιςςότερα από τα φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται
για τθν βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων τθσ ΛΨΔ είναι γνωςτά και ωσ αντικατακλιπτικά και
απαιτείται θ πρόςλθψθ μεγάλων δόςεων ςε τακτικι βάςθ και τουλάχιςτον για 10-12
εβδομάδεσ προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τα ςυμπτϊματα τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ
διαταραχισ. Οι πιο γνωςτζσ ουςίεσ που περιζχουν είναι θ φλουβοξαμίνθ, θ ςιταλοπράμθ, θ
φλουοξετίνθ, θ ςετραλίνθ, θ εςιτολοπράμθ, θ παροξετίνθ και θ βενλαφαξίνθ. Τζλοσ, θ
Αμερικανικι Ψυχιατρικι Ζνωςθ (όπωσ αναφζρεται ςτουσ Kostek et al., 2016) ςυςτινει τθν
13

Θ κλίμακα Y-BOCS δθμιουργικθκε από τον Wayne K. Goodman και τουσ ςυνεργάτεσ του και
ςκοπόσ τθσ είναι θ εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ των ιδεοψυχαναγκαςτικϊν ςυμπτωμάτων κακϊσ και θ
μετζπειτα παρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ των προθγοφμενων ςτα πλαίςια κεραπείασ.
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κλομιπραμίνθ ωσ μία εναλλακτικι φαρμακευτικι παρζμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που οι SSRI
αποδειχτοφν ανεπαρκείσ ςτθ κεραπεία τθσ ΛΨΔ, όπωσ επίςθσ αναφζρει και τθν ενδεχόμενθ
χριςθ τθσ ςτα πλαίςια μίασ ςτρατθγικισ για τθν αφξθςθ των SSRI χωρίσ να υπάρξει ανάγκθ
για αφξθςθ τθσ δοςολογίασ των προθγοφμενων .
 Γνωςιακι- Συμπεριφορικι Κεραπεία
Σφμφωνα με τουσ McKay et al. (2015) και τουσ Öst et al. (2015) θ κεραπεία με το
μεγαλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ είναι αυτι τθσ Γνωςιακισ- Συμπεριφορικισ Κεραπείασ. Θ
τελευταία, όπωσ αναφζρουν οι McKay et al. (2015) περιλαμβάνει τθν Συμπεριφορικι
Κεραπεία ςε ςυνδυαςμό με μία ψυχολογικι μζκοδο, τθν Ζκκεςθ με Ραρεμπόδιςθ τθσ
Αντίδραςθσ (Ε.μΡ.Α). H Ε.μΡ.Α που αρχικά εφαρμόςτθκε από τον Meyer (1966) ωσ
κεραπεία για τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι, ςτοχεφει ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπτϊματα
τθσ ΛΨΔ και αποςκοπεί ςτθν ανακοφφιςθ από τα ςυμπτϊματα όπωσ θ δυςφορία που
προκαλείται από τισ ιδεολθψίεσ και τουσ καταναγκαςμοφσ κακϊσ επίςθσ και ςτο να
αποτρζψει όςο το δυνατόν τθν πικανότθτα να εγκαταλείψει ο αςκενισ τθν όλθ προςπάκεια
(McKay et al., 2015). Θ διαδικαςία περιλαμβάνει τα δφο παρακάτω βιματα: Τθ ςταδιακι
ζκκεςθ ςε καταςτάςεισ που προκαλοφν άγχοσ και δυςφορία ςτο άτομο και ςτθ ςυνζχεια
τθν παρεμπόδιςθ τθσ αντίδραςθσ (καταναγκαςμϊν) που κανονικά κα ανακοφφιηε το άτομο
ι με τθν εκ νεου ζκκεςθ ςτο ερζκιςμα μετά τθν πραγματοποίθςθ του καταναγκαςμοφ.
(Kostek et al., 2016; Λιαμάκθ, 2016). Ωςτόςο, ςφμφωνα με τουσ Foa και Kozak (1989) είναι
απαραίτθτο να πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ προκειμζνου θ Ε.μΡ.Α να είναι όςο το
δυνατόν πιο αποτελεςματικι: Αρχικά, κα πρζπει α) το ερζκιςμα να είναι μεν αρκετά ιςχυρό
ϊςτε να ενεργποιιςει το αίςκθμα τθσ δυςφορίασ, αλλά όχι τόςο ϊςτε να μπλοκάρει τα
άτομα και να εμποδίςει τθν όλθ διαδικαςία και β) θ όποια παρζμβαςθ που αφορά ςτθν
Ε.μΡ.Α κα πρζπει να αξιολογείται διαρκϊσ από ειδικό ιατρό προκειμζνου να υπάρξει
κεραπευτικό όφελοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, μολονότι αδιαμφιςβιτθτα θ Θ Ε.μΡ.Α ωφελεί ωσ
ζνα μεγάλο βακμό ςτθ κεραπεία τθσ ΛΨΔ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτο να
γίνει ςυνδυαςτικά λιψθ φαρμάκευτικισ αγωγισ (Λιαμάκθ, 2016; Romanelli et al., 2014).
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Β. Ερευνθτικό Μζροσ
4. Ερευνθτικά Ερωτιματα
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αποςκοπεί ςτο να απαντιςει ςτα παρακάτω
ερευνθτικά ερωτιματα:
I.

Σε ποιο βακμό μπορεί θ ψθφιακι αφιγθςθ να λειτουργιςει ωσ εργαλείο ζκφραςθσ
ατόμων με Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι;

II.

Μπορεί θ ψθφιακι αφιγθςθ να λειτουργιςει ωσ εργαλείο αναςτοχαςμοφ και
ανάπτυξθσ ενςυναίςκθςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων;

III.

Μπορεί θ προβολι ανάλογων ψθφιακϊν αφθγιςεων ςε άλλουσ πάςχοντεσ με ΛΨΔ να
αποδειχκεί ωφζλιμθ για τθν περίπτωςι τουσ;

IV.

Μποροφν τα ςεμινάρια ψθφιακισ αφιγθςθσ να βελτιϊςουν τον ψθφιακό γραμματιςμό
των ςυμμετεχόντων;

V.

Ροια κα ιταν θ προτιμότερθ προςζγγιςθ αναφορικά με τθν οργάνωςθ ενόσ ςεμιναρίου
ψθφιακισ αφιγθςθσ προκειμζνου να είναι όςο το δυνατόν πιο ευχάριςτο αλλά και
ωφζλιμο ςε πάςχοντεσ από Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι;
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5. Μελζτθ Ρερίπτωςθσ (case study): Επιμόρφωςθ ςτθν Ψθφιακι Αφιγθςθ ςε
Ράςχοντεσ από Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι ςτθν Αττικι
Θ διαδικαςία ξεκίνθςε ςτισ 8/12/2018 και ζλαβε χϊρα ςτο γραφείο τθσ
ψυχοκεραπεφτριασ κ. Γκόλφωσ Λιαμάκθ. Οι ςυναντιςεισ αρχικά ξεκίνθςαν με τθν
ςυμμετοχι τεςςάρων ατόμων, άγνωςτων μεταξφ τουσ και πελατϊν τθσ κ. Λιαμάκθ
διαγνωςμζνων με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι ενϊ ςτθ ςυνζχεια, κατά τθν τρίτθ
ςυνάντθςθ, προςτζκθκαν και άλλα δφο άτομα επίςθσ πελάτεσ τθσ ψυχοκεραπεφτριασ που
εκδιλωςαν τθν επικυμία να ςυμμετάςχουν ζςτω και εκ των υςτζρων ςτο ςεμινάριο.
Ωςτόςο, δφο από τα άτομα τθσ ομάδασ (ζνα από τα αρχικά μζλθ και ζνα από τα δφο που
προςτζκθκαν ςτθν 3θ ςυνάντθςθ) αναγκάςτθκαν να αποχωριςουν λόγω ανειλλθμζνων
υποχρεϊςεων και ζτςι οι ψθφιακζσ αφθγιςεισ που παράχκθςαν ιταν πζντε ςυνολικά,
τζςςερισ από πλευράσ των ςυμμετεχόντων και μία ακόμθ, δθμιουργία τθσ ίδιασ τθσ
ερευνιτριασ που αποςκοποφςε ςτο να ενκαρρφνει ακόμθ περιςςότερο τθ ςυμμετοχι ςτο
όλο εγχείρθμα.
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5.1.

Ρροφίλ Συμμετεχόντων- Αποτελζςματα Ερωτθματολογίου 1

Ραρακάτω παρουςιάηεται μία ςυνοπτικι περιγραφι του κάκε ςυμμετζχοντα βάςει των
απαντιςεων που δόκθκαν ςτο Ερωτθματολόγιο 1 το οποίο διανεμικθκε ςτα μζλθ τθσ
ομάδασ πριν τθν ζναρξθ του ςεμιναρίου τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ. Να ςθμειωκεί πωσ
για τθν εξαςφάλθςθ τθσ εχεμφκειασ, ζχουνε χρθςιμοποιθκεί ψευδϊνυμα αντί των
κανονικϊν τουσ ονομάτων.

Κεόδωροσ
Ο Κεόδωροσ ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα
των 26-40 (31 ετϊν) και είναι κάτοχοσ
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. Θ γνϊςθ
του πάνω ςτθ χριςθ Θ/Υ είναι καλι, όμωσ
δεν

είναι

εξοικειωμζνοσ

με

καποιο

εργαλείο επεξεργαςίασ βίντεο. Δε γνϊριηε
τι είναι θ ψθφιακι αφιγθςθ οφτε είχε
παρακολουκιςει

κάποιο

αντίςτοιχο

ςεμινάριο ςτο παρελκόν. Θ ςτάςθ του
αναφορικά με το αν κα ιταν βοθκθτικι θ
ψθφιακι αφιγθςθ ςτθν περίπτωςι του
Εικόνα 6: Photo by Toa Heftiba on Unsplash.
Ρθγι: https://unsplash.com. Ρρόςβαςθ ςτισ
2/2/2019.

ιταν ουδζτερθ (3 ςε κλίμακα Likert).

Ρρόςβαςθ ςτισ 1/2/2019
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Δαμιανόσ
Ο Δαμιανόσ ανικει ςτθν θλικιακι
ομάδα των 41-59 (42 ετϊν) και είναι
κάτοχοσ διδακτορικοφ τίτλου. Θ γνϊςθ
του πάνω ςτθ χριςθ Θ/Υ είναι καλι,
ωςτόςο δε γνωρίηει να χειρίηεται
κάποιο εργαλείο επεξεργαςίασ βίντεο.
Δε

γνϊριηε

τι

είναι

θ

ψθφιακι

αφιγθςθ, οφτε είχε παρακολουκιςει
κάποιο

ςεμινάριο

με

παρόμοια

κεματολογία ςτο παρελκόν. Ωςτόςο
ςυμφϊνθςε πωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ
Εικόνα 7: Photo by Yanal Tayyem on Unsplash.
Ρθγι: https://unsplash.com. Ρρόςβαςθ ςτισ
2/2/2019.

κα ιταν βοθκθτικι ςτθν περίπτωςι
του (4 ςε κλίμακα Likert).

Κωνςταντίνα
Θ Κωνςταντίνα ανικει ςτθν θλικιακι
ομάδα των 26-40 (37 ετϊν) και είναι
απόφοιτθ ΑΕΛ. Θ γνϊςθ τθσ πάνω ςτθ
χριςθ Θ/Υ είναι καλι, χωρίσ να
γνωρίηει όμωσ να χειρίηεται κάποιο
εργαλείο επεξεργαςίασ βίντεο. Διλωςε
πωσ γνϊριηε τι είναι θ ψθφιακι
αφιγθςθ, ανζφερε ωςτόςο πωσ δεν
είχε

παρακολουκιςει

κάποιο

αντίςτοιχο ςεμινάριο ςτο παρελκόν.
Συγκεκριμζνα ζγραψε πωσ είναι «Μία
ςφγχρονθ μορφι αφιγθςθσ θ οποία
Εικόνα 8: Photo by Eduardo Dutra on Unsplash.
Ρθγι: https://unsplash.com. Ρρόςβαςθ ςτισ
2/2/2019.

ςυνδυάηει τθν παραδοςιακι αφιγθςθ
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με ςφγχρονα μζςα τεχνολογίασ και βρίςκει εφαρμογι

ςτουσ τομείσ

τθσ επιςτιμθσ,

εκπαίδευςθσ, ιατρικισ κτλ.». Τζλοσ, θ φράςθ για τθ χρθςιμότθτα τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
ςτθν περίπτωςι τθσ τθ βρικε απόλυτα ςφμφωνθ (5 ςε κλίμακα Likert).

Δάφνθ

Θ Δάφνθ ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα των
60+ (63 ετϊν), και είναι απόφοιτθ
Λυκείου. Θ γνϊςθ τθσ πάνω ςτθ χριςθ
Θ/Υ

είναι

βαςικι

ενϊ

δεν

είναι

εξοικειωμζνθ με εργαλεία επεξεργαςίασ
βίντεο. Δε γνϊριηε τι είναι θ ψθφιακι
αφιγθςθ ωςτόςο ςυμφϊνθςε πωσ κα
ιταν βοθκθτικι ςτθν περίπτωςι τθσ (5
ςε κλίμακα Likert).

Εικόνα 9: Photo by Fernando Brasil on Unsplash.
Ρθγι: https://unsplash.com. Ρρόςβαςθ ςτισ
2/2/2019.

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, 3 ςτα 4 άτομα δεν γνωρίηανε τι είναι θ ψθφιακι αφιγθςθ
ενϊ κανζνα εξ αυτϊν δεν είχε παρακολουκιςει ςτο παρελκόν κάποιο αντίςτοιχο ςεμινάριο
οφτε ιταν εξοικειωμζνο με κάποιο εργαλείο επεξεργαςίασ βίντεο. Τζλοσ, ο μζςοσ όροσ του
κατά πόςο κεωροφςαν πωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ (όπωσ τθν αντιλαμβάνονταν ςαν
άκουςμα) κα ιταν βοθκθτικι για τθν περιπτωςι τουσ, ιταν 4 (ςυμφωνϊ) ςε κλίμακα Likert,
επομζνωσ είναι εμφανζσ πωσ οι ςυμμετζχοντεσ ιταν εξαρχισ κετικά διακείμμενοι προσ τθν
όλθ διαδικαςία.
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5.2.

Μεκοδολογία

Δεδομζνου του μικροφ αρικμοφ των ςυμμετεχόντων, για τθν εξαγωγι των
ςυμπεραςμάτων θ ζρευνα που ζγινε ιταν ποιοτικι. Θ μεκοδολογία του όλου εγχειριματοσ
βαςίςτθκε ςτθν λογικι του Albert Einstein: «Πλα πρζπει να γίνονται όςο πιο απλά είναι
δυνατόν, αλλά όχι απλοφςτερα». Με άλλα λόγια, ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ
μεκοδολογίασ είχε ωσ γνϊμονα το να παρουςιαςτεί όλο το υλικό που ζπρεπε να διδαχτεί
με τρόπο απλό, αλλά όχι απλοϊκό. Ιταν αναγκαίο να βρεκεί θ λεγόμενθ «χρυςι τομι»
προκειμζνου θ παρουςίαςθ να είναι όςο το δυνατόν πιο εφπεπτθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ,
αλλά όχι ςτο ςθμείο που να φαίνεται παρωχθμζνθ ι υπερβολικά εφκολθ κακϊσ ςτθν
περίπτωςθ αυτι οι προθγοφμενοι κα μποροφςανε να χάςουν το ενδιαφζρον τουσ.
Συνεπϊσ, λαμβάνοντασ υπόψιν τθ μθ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ψθφιακι
αφιγθςθ όπωσ και ςτθ χριςθ εργαλείων επεξεργαςίασ βίντεο, θ παρουςίαςθ ακολοφκθςε
ςυγκεκριμζνα ςαφι και διακριτά ςτάδια τα οποία είχανε ςχεδιαςτεί πρωτίτερα. Ο βαςικόσ
ςτόχοσ ιταν θ όςο το δυνατόν πιο κατανοθτι και ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ, χωρίσ
περιττζσ αναλφςεισ και αναφορά ςε πολφ εξειδεικευμζνεσ λεπτομζρεισ που κα μποροφςαν
να κουράςουν ι και να αποκαρρφνουν τθν ομάδα. Ραρόμοια λογικι ακολουκικθκε και ςτθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των τριϊν ερωτθματολογίων που δόκθκαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
αλλά και ςτο ςχεδιαςμό των ερωτιςεων που τζκθκαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ. Πςον αφορά
τα ερωτθματολόγια, ιδιαίτερθ προςοχι δόκθκε ςτο να είναι όςο το δυνατόν πιο ςφντομα
προκειμζνου να μθν κουράηουν το ερωτϊμενο πρόςωπο αλλά ταυτόχρονα να είναι και
περιεκτικά και να καλφπτουν τα περιςςότερα κζματα αναφορικά με τα ερευνθτικά
ερωτιματα. Ομοίωσ και θ επιλογι των ερωτιςεων τθσ ομάδασ εςτίαςθσ ζγινε προςεκτικά
με κριτιριο τθ ςυνάφειά τουσ με τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου 3.

5.3.

Ρεριγραφι Ερωτθματολογίων και Ερωτιςεων Ομάδασ Εςτίαςθσ

Ερωτθματολόγιο 1
Ρεριγραφι Ερωτθματολογίου: Το πρϊτο ερωτθματολόγιο δόκθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
τθν πρϊτθ θμζρα του ςεμιναρίου και αφοροφςε ςτθ ςυλλογι οριςμζνων δθμογραφικϊν
δεδομζνων με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (φφλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο), ςτο επίπεδο
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ (γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ), ςε ερϊτθςθ θμίκλειςτου τφπου ςχετικά
με τθ γνϊςθ εργαλείων επεξεργαςίασ βίντεο και κατόπιν ςε ερωτιςεισ φίλτρου, κλειςτοφ
και ανοιχτοφ τφπου αναφορικά με το τι είναι ψθφιακι αφιγθςθ κακϊσ και μία ςφντομθ
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περιγραφι του τι περιλαμβάνει ωσ διαδικαςία. Τζλοσ, με χριςθ 5-βακμιαίασ κλίμακασ
Likert ηθτικθκε μία πρϊτθ εκτίμθςθ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με το πόςο κα
μποροφςε να είναι βοθκθτικι ςτθν περίπτωςι τουσ.
Σκοπόσ Ερωτθματολογίου: Σκοπόσ του ερωτθματολογίου ιταν, πζρα από τθ ςυλλογι των
δθμογραφικϊν δεδομζνων για το ςχθματιςμό μίασ πρϊτθσ εικόνασ για το προφίλ του κάκε
ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά, θ ενθμζρωςθ τθσ ερευνιτριασ αναφορικά με τθν φπαρξθ ι όχι
πρότερθσ γνϊςθσ πάνω ςτθ χριςθ προγραμμάτων επεξεργαςίασ βίντεο προκειμζνου να
καταλιξει ςτθν επιλογι των εργαλείων που κα χρθςιμοποιοφςε ςτθν παρουςίαςι τθσ.
Επιπλζον, οι ερωτιςεισ αναφορικά με τθν ψθφιακι αφιγθςθ αποςκοποφςαν και πάλι ςτο
να διαμορφϊςει το υλικό τθσ προκειμζνου να είναι όςο το δυνατόν πιο κατανοθτό ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ. Τζλοσ, θ ερϊτθςθ που καλοφςε τα άτομα να κάνουν μία πρϊτθ εκτίμθςθ
αναφορικά με τθ χρθςιμότθτα ι όχι του ςεμιναρίου τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ, προςτζκθκε
οφτωσ ϊςτε να παρατθριςει θ ερευνιτρια τθν αρχικι τουσ άποψθ πάνω ςτθν ψθφιακι
αφιγθςθ και κατόπιν να ερευνιςει τθν αλλαγι (ι και όχι) τθσ ςτάςθσ των ςυμμετεχόντων
μετά το πζρασ του ςεμιναρίου. Ιταν επομζνωσ ιδιαίτερα ςθμαντικό το ερωτθματολόγιο να
ςυμπλθρωκεί όχι μόνο κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ με τθν ομάδα αλλά και πριν ξεκινιςει θ
όλθ διαδικαςία προκειμζνου να μθν ζχει επθρεαςτεί κανζνα μζλοσ από οποιαδιποτε
πλθροφορία για τθν ψθφιακι αφιγθςθ, όπωσ και ζγινε.

Ερωτθματολόγιο 2
Ρεριγραφι Ερωτθματολογίου: Το δζυτερο ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε ταυτόχρονα με
τθν προβολι των ψθφιακϊν αφθγιςεων των ςυμμετεχόντων. Σε κάκε ζναν δόκθκε από ζνα
ερωτθματολόγιο το οποίο αφοροφςε ςτισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ των υπολοίπων.
Συγκεκριμζνα, κλικθκε να απαντιςει ςτο ερϊτθμα: «Πταν είδα τθν αφιγθςθ του/τθσ
(όνομα) ζνιωςα…». Ακολοκοφςε μία λίςτα από ουςιαςτικά που δυνθτικά κα μποροφςαν να
περιγράφουν τθ ςυναιςκθματικι τουσ κατάςταςθ ενϊ θ ερϊτθςθ κατζλθγε ςε θμίκλειςτου
τφπου με τθν προςκικθ τθσ επιλογισ: «Άλλο». Οι ςυμμετζχοντεσ είχανε το ελεφκερο να
επιλζξουν όςεσ απαντιςεισ εκείνοι κεωροφςαν ςκόπιμο. Τζλοσ, υπιρχε ςυνδυαςμόσ μίασ
ερϊτθςθσ ςε 5-βακμιαία κλίμακα Likert με μία ερϊτθςθ ανοιχτοφ τφπου που ηθτοφςε τθν
εκτίμθςθ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με το κατά πόςο κα ιταν βοθκθτικι μία τζτοια
ιςτορία για άλλα άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι κακϊσ και ςφντομθ
αιτιολόγθςθ τθσ απάντθςισ τουσ.
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Σκοπόσ Ερωτθματολογίου: Σκοπόσ του ερωτθματολογίου ιταν θ μελζτθ τθσ αντίδραςθσ
των ατόμων απζναντι ςτισ διαφορετικζσ ψθφιακζσ αφθγιςεισ που είχαν δθμιουργιςει τα
υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. Τα ςυναιςκιματα που υπιρχαν ωσ επιλογζσ ιταν ςκόπιμα
κετικά, αρνθτικά και ουδζτερα φορτιςμζνα προκειμζνου α) Να ερευνθκεί το αντίκτυπο που
είχαν οι αφθγιςεισ ςτο κακζνα τουσ ξεχωριςτά και β) Να παρατθρθκεί το ποςοςτό
ομοιότθτασ (ι μθ) των απαντιςεων μεταξφ τουσ. Επιπλζον, θ τελευταία ερϊτθςθ ιταν
ενδεικτικι αναφορικά με τθ ςυνολικι εκτίμθςθ τουσ για τθν ιςτορία και ιδιαίτερα
ςθμαντικι κακϊσ θ απάντθςθ κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν επιλογι των κατάλλθλων
ψθφιακϊν αφθγιςεων για δυνθτικά μελλοντικι προβολι ςε άλλουσ πάςχοντεσ από ΛΨΔ
κακϊσ κα ιταν επιλεγμζνεσ από ανκρϊπουσ που αντιμετϊπιηαν το ίδιο πρόβλθμα.

Ερωτθματολόγιο 3
Ρεριγραφι Ερωτθματολογίου: Το τρίτο και τελευταίο ερωτθματολόγιο αποτελείτο από μία
ςειρά ερωτιςεων ςε κλίμακα Likert αναφορικά με τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν ςυνολικά οι
ςυμμετζχοντεσ από το ςεμινάριο (ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, χριςθ εργαλείων επεξεργαςίασ
βίντεο) αλλά και για τθν ψθφιακι αφιγθςθ. Υπιρχαν ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου που
αφοροφςαν ςτθ γνϊςθ ςχετικά με το τι είναι θ ψθφιακισ αφιγθςθ αλλά και τθν ικανότθτα
ι όχι δθμιουργίασ τθσ από τουσ ίδιουσ χωρίσ βοικεια. Ακολουκοφςαν ερωτιςεισ κλειςτοφ
και θμίκλειςτου τφπου, ερωτιςεισ φίλτρου και ερωτιςεισ ςε κλίμακα Likert αναφορικά με
τθ ςυνολικι εμπειρία τουσ από με το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ γενικά αλλά και
ειδικότερα από τθ διαδικαςία του κφκλου τθσ αφιγθςθσ και τα οφζλθ που αποκόμιςαν από
αυτιν κακϊσ και ερωτιςεισ ςχετικά με τα ςυναιςκιματα που βίωςαν οι ίδιοι κατά τθ
διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ των δικϊν τουσ ψθφιακϊν αφθγιςεων. Κατόπιν, οι επόμενεσ
ερωτιςεισ ιταν ςχετικζσ με τθ χρθςιμότθτα πραγματοποίθςθσ αντίςτοιχων ςεμιναρίων ι
και απλισ μόνο παρουςίαςθσ ψθφιακϊν αφθγιςεων ςε άλλα άτομα με ΛΨΔ. Τζλοσ, υπιρχε
ςε μορφι κλίμακασ Likert ερϊτθςθ για το κατά πόςο τελικά ιταν βοθκθτικό το ςεμινάριο
για τθν περίπτωςι τουσ κακϊσ και προτάςεισ βελτίωςθσ του με τθ μορφι ανοιχτισ
ερϊτθςθσ.
Σκοπόσ Ερωτθματολογίου: Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο, που ιταν και το μεγαλφτερο
ςε ζκταςθ ςε ςχζςθ με τα άλλα δφο, εξυπθρετοφςε πολλοφσ και διαφορετικοφσ ςκοποφσ.
Ειδικότερα, οι ςκοποί αυτοί χωρίηονταν ςε τρεισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ: α) Στθ μζτρθςθ
τθσ απόκτθςθσ γνϊςεων ςχετικϊν με τθν ψθφιακι αφιγθςθ β) Στθ μζτρθςθ τθσ απόκτθςθσ
γενικότερων γνϊςεων αναφορικά με τθ βελτίωςθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ των
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ςυμμετεχόντων γ) Στθν αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ ςε ςχζςθ με τθν όλθ διαδικαςία και
τα οφζλθ που αποκόμιςαν τόςο μζςα από το ςεμινάριο όςο και από τον κφκλο τθσ
αφιγθςθσ και δ) Στθν καταγραφι τθσ άποψισ τουσ αναφορικά με τθ χρθςιμότθτα τθσ
ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άτομα με ΛΨΔ. Με άλλα λόγια, οι ερωτιςεισ ιταν επιλεγμζνεσ
προκειμζνου να απαντιςουν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα του ςυνολικοφ εγχειριματοσ και
να αποτελζςουν μζτρο ςφγκριςθσ ςε ςχζςθ με οριςμζνα από τα ερωτιματα που είχανε
τεκεί ςτο πρϊτο ερωτθματολόγιο.

Ομάδα Εςτίαςθσ
Ρεριγραφι: Οι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ ςχετίηονταν κυρίωσ με
περαιτζρω διευκρινιςεισ αναφορικά με το ερωτθματολόγιο 3. Συνολικά ιταν επτά:
1) Σε τι ακριβϊσ κεωρείτε πωσ χρθςιμεφει ο κφκλοσ τθσ αφιγθςθσ;
2) Τι γνϊςεισ αποκτιςατε από το ςεμινάριο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ;
3) Ρϊσ κα μποροφςατε να αξιοποιιςετε τισ γνϊςεισ που αποκτιςατε μζςα από

το

ςεμινάριο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ ςτθν κακθμερινι/επαγγελματικι ςασ ηωι;
4) Ρϊσ αιςκανκικατε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ για τθ δθμιουργία τθσ Ψθφιακισ
ςασ Αφιγθςθσ;
5) Ρεριγράψτε τθν εμπειρία ςασ αναφορικά με τθν παρουςίαςθ τθσ Ψθφιακισ ςασ
Αφιγθςθσ.
6) Σε τι ακριβϊσ κεωρείτε πωσ χρθςιμεφει θ Ψθφιακι αφιγθςθ ςε άτομα με ΛΨΔ;
7) Κα μποροφςε θ Ψθφιακι Αφιγθςθ να λειτουργιςει βοθκθτικά με τθν κανονικι
κεραπεία τθσ ΛΨΔ και ςε ποιο βακμό;
Σκοπόσ Ομάδασ Εςτίαςθσ: Σκοπόσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ ιταν να παρακινθκοφν όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν ανοιχτά τισ απόψεισ τουσ, να μιλιςουν μεταξφ τουσ και να
προβλθματίςουν ενδεχομζνωσ ο ζνασ τον άλλον προκειμζνου θ όλθ διαδικαςία να
αποδϊςει καρποφσ μζςα από τθ ςυλλογι διαφορετικϊν ιδεϊν και απόψεων (Minhat,
2015).
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5.4.

Λογιςμικά Επεξεργαςίασ Βίντεο που Ραρουςιάςτθκαν

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ είναι πωσ οι ςυμμετζχοντεσ
δεν καλοφνται απλϊσ να δθμιουργιςουν το υλικό που κα χρθςιμοποιιςουν, αλλά
καλοφνται και να κάνουν οι ίδιοι το μοντάη ςτο υλικό τουσ (Meadows, 2003). Θ αρχικι
ςκζψθ αναφορικά με τα λογιςμικά επεξεργαςίασ βίντεο που κα παρουςιάηονταν ςτο
ςεμινάριο, ιταν να παρουςιαςτεί το PhotoStory3 (για αρχάριουσ), το Windows Movie
Maker (για προχωρθμζνουσ) και τζλοσ το επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργαςίασ Adobe
Premiere Pro CC (για άτομα ιδθ εξοικειωμζνα με τθ χριςθ Movie Maker). Ωςτόςο,
λαμβάνοντασ υπόψιν τα δεδομζνα από το 1ο ερωτθματολόγιο (βλ. Ραράρτθμα 3Ερϊτθματολόγιο 1: Ερϊτθςθ 5) αποφαςίςτθκε αρχικά να παρουςιαςτεί μόνο το Photo Story
3 και το Windows Movie Maker δεδομζνου πωσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είχαν μθδαμινι
πρότερθ εμπειρία ςε όλα τα εργαλεία. Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ ωςτόςο προζκυψαν δφο
νζα προβλιματα, κακϊσ θ μία ςυμμετζχουςα διλωςε πωσ εκείνθ τθν περίοδο δεν είχε
διακζςιμο υπολογιςτι για να δουλζψει, ενϊ ζνασ άλλοσ ςυμμετζχων ανζφερε πωσ ιταν
χριςτθσ υπολογιςτι Macintosh (Mac) τθσ Apple, ο οποίοσ δεν υποςτιριηε κανζνα από τα
δφο προγράμματα. Κατόπιν ενδελεχοφσ αναηιτθςθσ από πλευράσ τθσ ερευνιτριασ, θ λφςθ
δόκθκε από μία εφαρμογι για κινθτά, το KineMaster το οποίο είναι διακζςιμο τόςο ςτο
Play Store (για χριςτεσ Android) όςο και ςτο Apple Store (για χριςτεσ iPhone). Επιπλζον,
προτάκθκε ςτον τελευταίο ςυμμετζχοντα και θ λφςθ του λογιςμικοφ iMovies (με παρόμοια
λογικι με το Windows Movie Maker). Τελικά, λόγω περιοριςμζνου χρόνου κακϊσ τα
εργαλεία κα παρουςιάηονταν ςε μία δίωρθ ςυνάντθςθ, επελζγθςαν το Windows Movie
Maker το οποίο παρζχεται εντελϊσ δωρεάν από τθ Microsoft, και το Kinemaster. Και τα δφο
εργαλεία είναι αρκετά απλά, ωςτόςο κατά γενικι ομολογία το Kinemaster κζρδιςε ςτα
ςθμεία λόγω τθσ ευκολίασ ςτθ χριςθ δεδομζνου πωσ πρόκειται για εφαρμογι ςτο κινθτό
και επομζνωσ επιτρζπει τθν άμεςθ προςκικθ φωτογραφιϊν από τθν ιδθ υπάρχουςα
ςυλλογι που ζχει ο κακζνασ ςτο κινθτό του ενϊ ταυτόχρονα ςυγκριτικά με το Windows
Movie Maker παρζχει πολφ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ (πολλαπλά κανάλια εικόνασ, βίντεο
και ιχου, προςκικθ περιςςότερων εφζ, διαφορετικζσ επιλογζσ επεξεργαςίασ ι αλλοίωςθσ
ιχου κτλ.) που με τθ κατάλλθλθ εξάςκθςθ μποροφν να δθμιουργιςουν επαγγελματικό
αποτζλεςμα. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ
του KineMaster και μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, αλλά απαιτείται πρϊτα θ εγκατάςταςθ
του προγράμματοσ BlueStacks4 θ οποία επιτρζπει τθ λιψθ εφαρμογϊν από το Play Store
και το Apple Store. Ωςτόςο, για τθν ομαλι λειτουργία του απαιτοφνται ιδανικά 6 GB μνιμθσ
RAM ενϊ ςε υπολογιςτι μνιμθσ 4 GB όπωσ αναφζρεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του
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προγράμματοσ ωσ ελάχιςτθ απαίτθςθ για τθ λειτουργία του προγράμματοσ, θ απόδοςθ
είναι εξαιρετικά χαμθλι και αργι. Ζτςι, ςυςτικθκε για μεγαλφτερθ ευκολία να γίνει χριςθ
από το κινθτό. Το μόνο πρόβλθμα είναι πωσ ςτθ δωρεάν ζκδοςθ του είτε ςε Θ/Υ είτε ςε
κινθτό, αποκθκεφεται μαηί με το υδατογράφθμα τθσ εφαρμογισ. Ρροκειμζνου να
αφαιρεκεί αλλά και να υπάρξει πρόςβαςθ ςε κάποιεσ επιπλζον δυνατότθτεσ, υπάρχουν
τρεισ επιλογζσ. Οι δφο αφοροφν ςε μθνιαία και ετιςια ςυνδρομι αντίςτοιχα, ενϊ θ τρίτθ
δίνει τθ δυνατότθτα μίασ δοκιμαςτικισ περιόδου (trial) επτά θμερϊν κατά τθν οποία μπορεί
να γίνει χριςθ όλων των επιπλζον δυνατοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αφαίρεςθσ
του υδατογραφιματοσ. Επομζνωσ, δόκθκε θ ςυμβουλι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να κάνουν
χριςθ τθσ δοκιμαςτικισ αυτισ περιόδου κατά τθν τελευταία φάςθ τθσ επεξεργαςίασ του
βίντεο προκειμζνου να επωφελθκοφν από το πλεονζκτθμα αυτό ςτο τελικό ζργο τουσ.
Τζλοσ, πζραν τθσ ςχετικισ παρουςίαςθσ των εργαλείων ςτθν 3θ ςυνάντθςθ του ςεμιναρίου,
ςτάλκθκε και e-mail ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με τουσ ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ για το
κατζβαςμα των εργαλείων κακϊσ και οριςμζνα tutorial από το YouTube για περαιτζρω
εξάςκθςθ.

5.5.

Διεξαγωγι Σεμιναρίου Ψθφιακισ Αφιγθςθσ

Δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ εφρεςθσ κάποιου ακαδθμαϊκοφ ι ζςτω ουδζτερου χϊρου, το
ςεμινάριο ζλαβε χϊρα ςτο γραφείο τθσ κ. Λιαμάκθ ςτα Βριλιςςια θ οποία πολφ ευγενικά
προκυμοποιικθκε να το παραχωριςει ςτθν ερευνιτρια για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ
διαδικαςίασ. Επιπλζον, εκδιλωςε τθν επικυμία να παρίςταται ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ,
γεγονόσ ιδιαίτερα ευχάριςτο, δεδομζνου πωσ α) οι ςυμμετζχοντεσ ανικαν ςε ευαίςκθτθ
ομάδα κι επομζνωσ θ παρουςία ειδικοφ κρίνεται ωσ απαραίτθτθ (Lambert, 2013) και β)
επειδι ιταν πελάτεσ τθσ κ. Λιαμάκθ, γεγονόσ που τουσ διευκόλυνε ςτο να αιςκανκοφν
εξαρχισ πιο άνετα κακϊσ βριςκόντουςαν ςτο ίδιο χϊρο με ζνα γνϊριμο άτομο που
εμπιςτεφονταν, δεδομζνου πωσ μεταξφ τουσ ιταν άγνωςτοι. Επίςθσ, το γεγονόσ πωσ εκτόσ
τθσ ψυχοκεραπεφτριασ ο χϊροσ τουσ ιταν οικείοσ κακϊσ εκεί διεξάγονταν και οι ατομικζσ
ςυνεδρίεσ τουσ μαηί τθσ, ςυνετζλεςε ςτο να αιςκάνονται πιο χαλαροί. Τζλοσ, μολονότι ο
χϊροσ δεν ιταν πολφ μεγάλοσ για να φιλοξενιςει υπό άλλεσ ςυνκικεσ ζξι άτομα
(ερευνιτρια, ψυχοκεραπεφτρια και τζςςερισ ςυμμετζχοντεσ) αποδείχκθκε πωσ το γεγονόσ
αυτό δεν εμπόδιςε αλλά αντίκετα ςυνετζλεςε εξαρχισ ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πιο ηεςτοφ και
οικείου κλίματοσ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ.
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Αναφορικά με τθ ςυχνότθτα διεξαγωγισ του ςεμιναρίου, αυτό πραγματοποιοφταν
ςυνικωσ ανά μία βδομάδα για δφο ϊρεσ (με διακοπι κατά τθ διάρκεια των εορτϊν των
Χριςτουγζννων και τθσ Ρρωτοχρονιάσ). Θ θμζρα ςυνάντθςθσ ιταν το Σάββατο κακϊσ τισ
υπόλοιπεσ θμζρεσ θ κ. Λιαμάκθ και οι ςυμμετζχοντεσ είχαν επαγγελματικζσ και
οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
1θ Συνάντθςθ- 8/12/2018
Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ που ιταν και θ ςυνάντθςθ γνωριμίασ, τα μζλθ τθσ ομάδασ
κλικθκαν αρχικά να ςυμπλθρϊςουνε το ςχετικό ζντυπο ςυναίνεςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτθν ζρευνα (Ραράρτθμα 2) και ςτθ ςυνζχεια να ςυμπλθρϊςουν και το 1ο ερωτθματολόγιο
που αφοροφςε ςε δθμογραφικά ςτοιχεία, ςτον ψθφιακό γραμματιςμό τουσ και ςτθν όποια
πρότερθ γνϊςθ τουσ αναφορικά με τθν ψθφιακι αφιγθςθ. Κατόπιν, προκειμζνου να τουσ
ενκαρρφνει, θ ερευνιτρια είπε μερικά λόγια για τον εαυτό τθσ και τουσ ηιτθςε να κάνουν
και εκείνοι το ίδιο, μοιραηόμενοι όποιεσ πλθροφορίεσ εκείνοι επικυμοφςαν ςχετικά με τθν
επαγγελματικι τουσ ηωι, άλλεσ δραςτθριότθτεσ τουσ κτλ. Το ςεμινάριο ςυνεχίςτθκε με μία
παρουςίαςθ powerpoint αναφορικά με το τι είναι θ ψθφιακι αφιγθςθ, ποια είναι θ
χρθςιμότθτά τθσ και ποια είναι τα επτά ςθμεία που κεωρεί το StoryCenter ωσ απαραίτθτα
για μία «καλι» ψθφιακι αφιγθςθ. Θ παρουςίαςθ ςυνεχίςτθκε και ολόκλθρϊκθκε με τα 12
Βιματα του Ιρωα κατά τον Christopher Vogler. Φυςικά, ςτθ ςυνζχεια αλλά και κατά τθ
διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ διατυπϊκθκαν πολλζσ απορίεσ ςε ςχζςθ με τα βιματα και
ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινιςεισ τισ οποίεσ θ ερευνιτρια κάλυψε με όςο το δυνατόν
πλθρζςτερο τρόπο. Επιπλζον, υπιρξε ζντονθ επικυμία ςχολιαςμοφ από μζλθ τθσ ομάδασ
και προςπάκεια ςυςχζτιςθσ με δικά τουσ βιϊματα, ειδικά ςτο κομμάτι των βθμάτων του
ιρωα. Τζλοσ, παρουςιάςτθκαν δφο επιλεγμζνεσ ψθφιακζσ αφθγιςεισ προκειμζνου οι
ςυμμετζχοντεσ να πάρουν και μία πρϊτθ πρακτικι ιδζα για το τι είναι και ςε τι αφορά το
όλο εγχείρθμα. Οι αντιδράςεισ ιταν ανάμεικτεσ, κακϊσ ζνα μζλοσ παραλλιλθςε τισ ιςτορίεσ
με ανάλογα ντοκιμαντζρ που είχε παρακολουκιςει ςτο παρελκόν, ενϊ αντίκετα ζνα άλλο
μζλοσ διλωςε εντυπωςιαςμζνο από το κάρροσ του ιρωα τθσ ιςτορίασ να δείξει το
πρόςωπό του. Ωςτόςο, κατά γενικι ομολογία, οι ιςτορίεσ τουσ φάνθκαν ενδιαφζρουςεσ. Θ
ςυνάντθςθ ζκλειςε με ευχαριςτίεσ από πλευράσ τθσ ερευνιτριασ για τθ ςυμμετοχι όλων
ςτο ςεμινάριο.
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2θ Συνάντθςθ- 15/12/2018
Θ δεφτερθ ςυνάντθςθ αφοροφςε κατά κφριο λόγο ςτθν προβολι πολλϊν και
διαφορετικϊν ψθφιακϊν αφθγιςεων οφτωσ ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν όςο
το δυνατόν καλφτερα, ςε πρακτικό επίπεδο, τθ λογικι τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ και να
πάρουν ιδζεσ αναφορικά με τεχνικζσ που κα τουσ ιταν δυνθτικά χριςιμεσ κατά τθ
διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ τθσ δικισ τουσ ιςτορίασ. Τα παραδείγματα ςκόπιμα δεν ιταν
όλα επιτυχθμζνα προκειμζνου να εντοπιςτοφν λάκθ τα οποία κα μποροφςαν με τον τρόπο
αυτό να αποφφγουν τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτισ δικζσ τουσ ψθφιακζσ αφθγιςεισ. Επιπλζον,
παρουςιάςτθκαν επιτυχθμζνα παραδείγματα που όμωσ ζκαναν χριςθ απλϊν τεχνικϊν
δθμιουργίασ βίντεο ςε ςυνδυαςμό με αφιγθςθ προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν και άτομα
που δεν είχαν μεγάλθ εξοικείωςθ με τθ χριςθ Θ/Υ αλλά και πιο αφθρθμζνα και
καλλιτεχνικά για άλλουσ που ενδεχομζνωσ κα ενδιαφζρονταν να κινθκοφν προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ. Οι ιςτορίεσ ςε γενικζσ γραμμζσ ικανοποίθςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ ενϊ
οριςμζνεσ τουσ προξζνθςαν και ςυναιςκιματα τα οποία μοιράςτθκαν με τθν ερευνιτρια.
Ταυτόχρονα, με αφορμι τθν προβολι των αφθγιςεων αυτϊν, τζκθκαν ςτο τραπζηι
ηθτιματα και ανθςυχίεσ αναφορικά με τθν τυχόν αναγνϊριςθ των αφθγθτϊν από τρίτουσ
είτε μζςα από φωτογραφίεσ είτε από τθ χροιά τθσ φωνισ τουσ ενϊ διατυπϊκθκε και το
ερϊτθμα για το αν κα μποροφςαν να βάλουν κάποιο άλλο άτομο να αφθγθκεί τθν ιςτορία
τουσ αντί για τουσ ίδιουσ. Θ ερευνιτρια φρόντιςε να κάνει ςαφζσ αναφζροντασ και τισ
ςχετικζσ αφθγιςεισ που είχε ιδθ παρουςιάςει, πωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν ιταν
απαραίτθτο να δείξουν το πρόςωπο τουσ. Ωςτόςο, τουσ απζτρεψε από το να βάλουν
κάποιο άλλο άτομο να αφθγθκεί για λογαριαμό τουσ, κακϊσ θ φωνι ενόσ ατόμου αποτελεί
τθν προςωπικι του ταυτότθτα ςτθν αφιγθςθ (Chung, 2006). Επιςιμανε παρόλα αυτά πωσ
αν δεν επικυμοφςαν ςε καμία περίπτωςθ να αφθγθκοφν τθν ιςτορία τουσ, κα μποροφςαν
να κάνουν χριςθ κειμζνου με τισ ςκζψεισ τουσ ςτθν αφιγθςι τουσ ι/και να κάνουν χριςθ
μουςικισ που κα υποδιλωνε τθ ςυναιςκθματικι τουσ κατάςταςθ. Οι ςυμμετζχοντεσ
φάνθκαν ανακουφιςμζνοι και ςυνζχιςαν να κάνουν ερωτιςεισ που αφοροφςαν τθν όλθ
διαδικαςία. Θ ςυνάντθςθ ζκλειςε με τθ γενικι παρατιρθςθ τόςο από τθν πλευρά τθσ κ.
Λιαμάκθ όςο και από πλευράσ των ςυμμετεχόντων πωσ πλζον είχαν κατανοιςει ςε πολφ
μεγαλφτερο βακμό τθν ζννοια τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ και του project ςτο οποίο μετείχαν.
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3θ Συνάντθςθ- 12/1/2019
Θ τρίτθ ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα μετά τισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων, ζνα μινα ςχεδόν
μετά τθν προθγοφμενθ. Στθν ομάδα πλζον είχαν προςτεκεί και δφο νζα άτομα, θ
Κωνςταντίνα και θ Βαλζρια. Δεδομζνου πωσ δεν είχαν παρευρεκεί ςτισ δφο προθγοφμενεσ
ςυναντιςεισ, υπιρξε ανάγκθ να ςυναντικουν με τθν ερευνιτρια ςτο γραφείο τθσ κ.
Λιαμάκθ μία ϊρα νωρίτερα προκειμζνου να καλυφκεί όςο το δυνατόν καλφτερα το κενό και
να ενθμερωκοφν για τθν ψθφιακι αφιγθςθ. Αφοφ ςυμπλιρωςαν το ζντυπο ςυναίνεςθσ και
το πρϊτο ερωτθματολόγιο, ζγινε εκ νζου μία ςφντομθ παρουςίαςθ του powepoint,
απαντικθκαν οριςμζνεσ απορίεσ και ςτθ ςυνζχεια θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε με τθν
παρουςίαςθ λιγότερων μεν λόγω περιοριςμζνου χρόνου, αλλά χαρακτθριςτικϊν
αφθγιςεων. Οι ιςτορίεσ τουσ φάνθκαν ενδιαφζρουςεσ και ςυγκινθτικζσ, ενϊ θ
Κωνςταντίνα φάνθκε να εντυπωςιάηεται αρκετά όχι μόνο από το περιεχόμενο, αλλά και
από τθν τεχνικι πλευρά των αφθγιςεων. Σε γενικζσ γραμμζσ πάντωσ, μολονότι οι δφο
ςυμμετζχουςεσ κλικθκαν να αφομοιϊςουν μεγάλο αρικμό πλθροφοριϊν ςε λίγο χρόνο,
εγκλθματίςτθκαν γριγορα. Στθ ςυνζχεια, ζφκαςαν και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. Αφοφ
ζγιναν οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ, ξεκίνθςε το κυρίωσ κζμα τθσ ςυνάντθςθσ που ιταν θ
γνωριμία με τα εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο, το Movie Maker που είναι δωρεάν λογιςμικό
και υποςτθρίηεται από τα Windows και το Kinemaster που είναι εφαρμογι κινθτοφ,
διακζςιμθ ςτο Play Store και ςτο Apple Store. Αρχικά, με τθν παρουςίαςθ του Movie Maker
οι ςυμμετζχοντεσ φάνθκαν να κατανοοφν τα πάντα και μάλιςτα το παρομοίαςαν με το
Powerpoint, ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια φάνθκαν να δυςκολεφονται δθλϊνοντασ πωσ ςε κάκε
περίπτωςθ ιταν απαραίτθτθ θ εξάςκθςθ ςτο ςπίτι προκειμζνου να εξοικειωκοφν καλφτερα
με το πρόγραμμα. Στθ ςυνζχεια, ζγινε παρουςίαςθ του KineMaster, το οποίο μολονότι
παρζχει πιο προχωρθμζνεσ δυνατότθτεσ, αποδείχκθκε πιο εφκολο ςτθ χριςθ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ ταυτόχρονα με τθν παρουςίαςθ τθσ ερευνιτριασ είχαν τθ
δυνατότθτα να δοκιμάηουν εκείνθ τθν ϊρα τισ διάφορεσ λειτουργίεσ που παρζχει με το
κινθτό τουσ. Επιπλζον, παρουςιάςτθκαν και οριςμζνοι χριςιμοι ιςτότοποι για τθ λιψθ
εικόνων και μουςικισ τόςο από το Youtube όςο και από άλλεσ πλατφόρμεσ κακϊσ και
ιςτοςελίδεσ για τθν εφρεςθ εικόνων, βίντεο και θχθτικϊν εφζ χωρίσ πνευματικά
δικαιϊματα ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ικελε να δθμοςιεφςει τθν ιςτορία του και εκτόσ
ακαδθμαϊκοφ πλαιςίου. Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ ολιγόλεπτθ επίςκεψθ ςτα μζςα
τθσ ςυνάντθςθσ του κ. Μιχάλθ Μεϊμάρθ, Ομότιμου Κακθγθτι και υπεφκυνου του project.
Τα λίγα λόγια που είπε, βοικθςαν τθν όμαδα να κατανοιςει ακόμθ καλφτερα τθν ζννοια
τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ και τουσ ςκοποφσ του ςυγκεκριμζνου εγχειριματοσ. Θ ςυνάντθςθ
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ολοκλθρϊκθκε ομαλά, αφινοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ με πολλζσ νζεσ πλθροφορίεσ και
γνϊςεισ τισ οποίεσ ζπρεπε να επεξεργαςτοφν.

4θ Συνάντθςθ- 19/1/2019
Στθν τζταρτθ ςυνάντθςθ, που αφοροφςε ςτθν πραγματοποίθςθ του κφκλου τθσ
αφιγθςθσ (story circle) που αποτελεί και τθ ςθμαντικότερθ ςυνάντθςθ του ςεμιναρίου,
κακϊσ πλζον οι ςυμμετζχοντεσ μπαίνουν ουςιαςτικά ςτο νόθμα τθσ διαδικαςίασ (Lewin,
2011), κατόρκωςαν να παρευρεκοφν τα τζςςερα από τα ζξι άτομα κακϊσ τα άλλα δφο
όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, δε μετείχαν λόγω ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων. Τα
άτομα είχαν ιδθ ενθμερωκεί τόςο από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ όςο και μζςω
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ πωσ κα ζπρεπε να ζχουν ετοιμάςει ζνα ςενάριο που κα
αφοροφςε ςε γενικζσ γραμμζσ ςτθν ιςτορία που κα ικελαν να αφθγθκοφν κακϊσ και ςε μία
πρϊτθ ιδζα ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςισ τθσ ςε μορφι βίντεο. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ, θ ςυντονίςτρια φρόντιςε να κάνει εξαρχισ ςαφζσ πωσ ςε περίπτωςθ που
κάποιοσ ζνιωκε δυςφορία ι γενικότερα ζντονθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ κατά τθ διάρκεια
του κφκλου τθσ αφιγθςθσ τότε εκείνθ κα διζκοπτε αυτομάτωσ τθ διαδικαςία προκειμζνου
να δοκεί χρόνοσ ςτο μζλοσ τθσ ομάδασ να θρεμιςει και ενδεχομζνωσ να επαναξιολογιςει
τθ ςυμμετοχι του (Lambert, 2013). Θ διαδικαςία ξεκίνθςε και το κάκε μζλοσ άρχιςε να
παρουςιάηει τθν ιδζα του. Κατόπιν, δόκθκε ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για ςχολιαςμό ςτθν
υπόλοιπθ ομάδα οφτωσ ϊςτε να προτακοφν βελτιϊςεισ ι παρατθριςεισ προκειμζνου να
βοθκθκεί ο αφθγθτισ, με ιδιαίτερθ προςοχι από πλευράσ τθσ ςυντονίςτριασ να μθν
αφιςει τθ ςυηιτθςθ να απομακρυνκεί από το κζμα που αφοροφςε ςτο ςχολιαςμό τθσ
ιδζασ. Τθ διαδικαςία βοικθςε ιδιαίτερα θ κ. Λιαμάκθ κακϊσ και εκείνθ με τθ ςειρά τθσ
ζκανε εφςτοχεσ παρατθριςεισ προκειμζνου να ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να δϊςουν
όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο κομμάτι των ςυναιςκθμάτων που είχαν απζναντι
ςτθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Θ ςυηιτθςθ γενικότερα κφλθςε ομαλά, κακϊσ τα
άτομα ςταδιακά άρχιςαν να αιςκάνονται ακόμθ πιο άνετα, προχωρϊντασ μάλιςτα και ςε
εξομολογιςεισ αναφορικά με ευαίςκθτεσ λεπτομζρειεσ των ςυμπτωμάτων τουσ και
ανακαλφπτοντασ κοινά ςθμεία μεταξφ τουσ. Σε αυτό φυςικά, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ
ενςυναίςκθςθ που αναπτφχκθκε ανάμεςά τουσ μζςα από τθ ςυηιτθςθ και που τουσ
βοικθςε να βγουν από τθ ηϊνθ αςφαλείασ τουσ (Brockbank, 2007). Το γεγονόσ αυτό ιταν
ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ μζςα από τθν όλθ διαδικαςία δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ να ακοφςουν αλλά και να μοιραςτοφν ιςτορίεσ (Cunsolo Willox et al., 2012).
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Θ ςυνάντθςθ ολοκλθρϊκθκε με τθ Δάφνθ να δθλϊνει εντυπωςιαςμζνθ από το γεγονόσ πωσ
ενϊ αρχικά όλοι είχαν ζρκει γεμάτοι επιφυλάξεισ και αμφιβολίεσ για τθν όλθ διαδικαςία
ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ, πλζον δεν δίςταηαν να ανοιχτοφν και να εκφράςουν μφχιεσ ςκζψεισ
τουσ, κάποιοι μάλιςτα για πρϊτθ φορά, διθγοφμενοι τθν εμπειρία τουσ ςε άλλουσ.
Επιπλζον, τόνιςε πωσ πλζον αιςκανόταν πωσ «δεν ιταν μόνθ ςε όλο αυτό» και ζνιωκε μία
ςφνδεςθ με τουσ υπόλοιπουσ και πωσ το γεγονόσ αυτό τθ βοικθςε ωσ ζνα βακμό ςτθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματόσ τθσ. Μαηί τθσ ζδειξαν να ςυμφωνοφν και οι υπόλοιποι, ενϊ
θ Κωνςταντίνα διλωςε πωσ αιςκανόταν ακριβϊσ το ίδιο. Ο Δαμιανόσ μόνο διλωςε πωσ
ζνιωκε κατά κάποιο τρόπο «μουδιαςμζνοσ» από τθν όλθ διαδικαςία και τθν ανταλλαγι των
εμπειριϊν με τουσ υπόλοιπουσ, ωςτόςο χαρακτιριςε το ςυναίςκθμα αυτό ουδζτερο. Τζλοσ,
μετά το πζρασ τθσ ςυνάντθςθσ με τθν ατμόφαιρα να ζχει γίνει πιο ευχάριςτθ για τουσ
περιςςότερουσ κακϊσ είχαν ζρκει όλοι πιο κοντά ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυνεργατικι
αυτι διαδικαςία (Gubrium, 2009), κίχτθκαν διάφορα ηθτιματα αναφορικά με τθν
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι ςτθν Ελλάδα ενϊ τζκθκε ςτο τραπζηι και θ ιδζα
πραγματοποίθςθσ ομαδικϊν ςυνεδριϊν με τθν κ. Λιαμάκθ, γεγονόσ ςτο οποίο φάνθκαν
κετικοί, δεδομζνου πωσ, όπωσ είπαν και οι ίδιοι, μζςω του ςεμιναρίου τθσ ψθφιακισ
αφιγθςθσ τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ και να νιϊςουν πιο οικεία
απζναντι ςε ζνα τζτοιο ενδεχόμενο.

5θ Συνάντθςθ- 9/2/2019
Στθν πζμπτθ ςυνάντθςθ δεν μπόρεςε να παρευρεκεί θ Δάφνθ κακϊσ ζλειπε εκτόσ
Ελλάδοσ. Θ ςυνάντθςθ αφοροφςε αρχικά ςτθν προβολι των ψθφιακϊν αφθγιςεων των
υπόλοιπων ςυμμετεχόντων και ςε τυχόν διορκϊςεισ που κα ζπρεπε να γίνουν. Ωςτόςο, θ
μόνθ που είχε ετοιμάςει μία ολοκλθρωμζνθ αφιγθςθ ιταν θ Κωνςταντίνα ενϊ ο Κεόδωροσ
είχε γράψει οριςμζνεσ ςκζψεισ του και ο Δαμιανόσ είχε φζρει να δείξει μερικά ςκίτςα που
είχε ετοιμάςει ο ίδιοσ και που ςκεφτόταν να ςυμπεριλάβει ςτθ δικι του ιςτορία. Θ
αφιγθςθ τθσ Κωνςταντίνασ κίνθςε το ενδιαφζρον τθσ κ. Λιαμάκθ αλλά και των υπόλοιπων
ςυμμετεχόντων . Διλωςαν πωσ ιταν πολφ επιτυχθμζνθ και πωσ θ επιλογι των εικόνων
φαινόταν προςεκτικι και επιμελθμζνθ. Ραρόλα αυτά, επιςθμάνκθκε τόςο από τουσ ίδιουσ
όςο και από τθν πλευρά τθσ ερευνιτριασ πωσ ιταν περιςςότερεσ από όςεσ χρειάηονταν,
γεγονόσ που αντιβαίνει ςτθν οικονομία, ςτο 6ο δθλαδι ςτοιχείο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
κατά τον Lambert (2007). Θ Κωνςταντίνα ανζφερε πωσ ο λόγοσ που είχε προςκζςει μεγάλο
αρικμό ιταν προκειμζνου να υπάρχει και θ αντίςτοιχθ εικόνα ςε κάκε ςθμείο τθσ
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περιγραφισ τθσ και τότε θ ςυντονίςτρια τθσ διευκρίνθςε πωσ ενϊ αναγνϊριηε τθν
προςπάκειά τθσ, κάτι τζτοιο δεν ιταν απαραίτθτο. Θ Κωνςταντίνα διλωςε τότε πωσ κα
φρόντιηε να μειϊςει των αρικμό των εικόνων. Κατόπιν, ο Κεόδωροσ ηιτθςε να διαβάςει ζνα
κείμενο το οποίο είχε γράψει και αφοροφςε ςτθν προςωπικι του εμπειρία με τθν
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Το κείμενο ιταν ςχετικά μεγάλο, ωςτόςο κατά κοινι
παραδοχι ιταν πολφ εφςτοχο και όλοι ταυτίςτθκαν με τθν περιγραφι του. Ο Κεόδωροσ
διλωςε πωσ είχε ςκοπό να χρθςιμοποιιςει το κείμενο αυτό ωσ βάςθ για τθν αφιγθςθ του,
γεγονόσ που τουσ βρικε όλουσ ςφμφωνουσ. Στθ ςυνζχεια, θ ςυντονίςτρια παρουςίαςε τθ
δικι τθσ ψθφιακι αφιγθςθ τθν οποία είχε δθμιουργιςει προκειμζνου να ενκαρρφνει και
τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ιςτορία. Θ αφιγθςι τθσ
φάνθκε ςε όλουσ πολφ ενδιαφζρουςα και διλωςαν πωσ μποροφςαν να ταυτιςτοφν με
αυτιν κακϊσ περιζγραφε τθν κατάςταςθ τθν οποία και εκείνοι βίωναν. Τζλοσ, ζγινε
προβολι των ςκίτςων του Δαμιανοφ. Επρόκειτο για λιτά ςκίτςα τα οποία αναπαριςτοφςαν
ζναν άνκρωπο ςε διαφορετικζσ ςκθνζσ με ςφντομα μθνφματα τα οποία είχαν να κάνουν με
τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Πλοι παραδζχτθκαν πωσ ιταν επιτυχθμζνα και
εφςτοχα και ο Δαμιανόσ διλωςε πωσ είχε ςκοπό να προςκζςει μερικά ακόμθ. Θ ςυνάντθςθ
ολοκλθρϊκθκε με τθν υπόςχεςθ από μζρουσ όλων πωσ τθν επόμενθ εβδομάδα κα είχαν
ετοιμάςει τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ τουσ προκειμζνου

να τισ μοιραςτοφν με τουσ

υπόλοιπουσ.

6θ Συνάντθςθ- 17/2/2019
Θ 6θ και τελευταία ςυνάντθςθ αφοροφςε ςτο διαμοιραςμό των ψθφιακϊν αφθγιςεων,
ςτο ςχολιαςμό τουσ, ςτθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων 2 και 3 κακϊσ και ςτθν ομάδα
εςτίαςθσ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ με τθ ςειρά παρουςίαηαν τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ τουσ
και κατόπιν οι υπόλοιποι τισ ςχολίαηαν και ζκεταν διάφορα ερωτιματα. Δυςτυχϊσ, λόγω
του περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που είχε δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν
ολοκλιρωςθ των ψθφιακϊν τουσ αφθγιςεων, αποδείχκθκε αναγκαία θ διόρκωςθ τεχνικϊν
λεπτομερειϊν ςε οριςμζνεσ από αυτζσ ακόμθ και εκείνθ τθν ϊρα που αφοροφςαν κυρίωσ
ςτθ διάρκεια προβολισ τθσ κάκε εικόνασ, ειδικά αυτϊν που περιελάμβαναν μακροςκελζσ
γραπτό κείμενο. Σε γενικζσ πάντωσ γραμμζσ όλεσ οι ψθφιακζσ αφθγιςεισ ζτυχαν μεγάλθσ
αποδοχισ, αποςπϊντασ κετικά κυρίωσ ςχόλια. Φςτερα από τθν προβολι και το ςχολιαςμό
τθσ κάκε ιςτορίασ δινόταν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ λίγοσ ακόμθ χρόνοσ προκειμζνου να
ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο 2 που αφοροφςε ςτα ςυναιςκιματα που τουσ
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προκαλοφςε θ κάκε ψθφιακι αφιγθςθ. Αφοφ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ παρουςίαςαν τισ
ιςτορίεσ τουσ, κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν το τρίτο και τελευταίο ςυνολικά
ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ και κατόπιν θ διαδικαςία προχϊρθςε με τθν ομάδα εςτίαςθσ.
Τόςο το ερωτθματολόγιο όςο και οι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ
αφοροφςαν ςτθ ςυνολικι εμπειρία που αποκόμιςαν από το ςεμινάριο, ςτισ γνϊςεισ που
απζκτθςαν και ςτθ χρθςιμότθτά τουσ ςτθν προςωπικι/ επαγγελματικι τουσ ηωι, ςτθν
καταλλθλότθτα θ όχι τθσ διαδικαςίασ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άλλα άτομα με ΛΨΔ, ςτο
περιεχόμενο των αφθγιςεων και τζλοσ ςε προτάςεισ βελτίωςθσ του ςεμιναρίου. Θ
διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε με ευχαριςτίεσ από τθν πλευρά τθσ ερευνιτριασ τόςο προσ τα
μζλθ τθσ ομάδασ όςο και προσ τθν κ. Λιαμάκθ για τθν επιτυχι διεξαγωγι του ςεμιναρίου.
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6. Οι Ψθφιακζσ Αφθγιςεισ
Στισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ των ςυμμετεχόντων προςτζκθκε και μία ακόμθ, αυτι τθσ
ερευνιτριασ με κζμα τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πρωτοβουλίασ ιταν θ ενκάρρυνςθ των ςυμμετεχόντων πριν τθν προβολι των δικϊν τουσ
ψθφιακϊν αφθγιςεων προκειμζνου να «ςπάςει ο πάγοσ» (Lewin, 2011, ςελ. 57) και να
ενκαρρυνκοφν να παρουςιάςουν και εκείνοι με τθ ςειρά τουσ τθ δικι τουσ ψθφιακι
αφιγθςθ.

6.1.

Ανάλυςθ των Ψθφιακϊν Αφθγιςεων

Θ Ψθφιακι Αφιγθςθ τθσ Ερευνιτριασ- Τίτλοσ: A Simple Action
Ρεριγραφι
Θ ψθφιακι αφιγθςθ ξεκινάει με τθν φράςθ:‘A simple action’ (μτφρ.: «Μία απλι
πράξθ») και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηει δφο πλάνα με κακθμερινζσ ςυνικειεσ, το πλφςιμο
των χεριϊν και το ςβιςιμο ενόσ διακόπτθ. Φςτερα θ φράςθ ολοκλθρϊνεται: ‘can become a
nightmare’ (μτφρ.: «μπορεί να γίνει εφιάλτθσ»). Κατόπιν, θ οκόνθ κάνει παράςιτα και μετά
ξεκινάει μία άλλθ πρόταςθ: ‘From morning till night’ (μτφρ.: «Από το πρωί μζχρι το
βράδυ»). Θ οκόνθ ξανακάνει παράςιτα και θ πρόταςθ ςυνεχίηεται ‘struggling to act normal’
(μτφρ.: «προςπακϊντασ να φζρομαι φυςιολογικά»). Στθ ςυνζχεια, γίνονται και πάλι
παράςιτα και εμφανίηεται θ φράςθ: ‘But the burden is still there’ (μτφρ.: «όμωσ το φορτίο
βρίςκεται ακόμθ εκεί») και ςτθν οκόνθ παρουςιάηεται ζνα ςκίτςο ςε μπλε αποχρϊςεισ με
ζναν άνκρωπο που ζχει μπροςτά του ζνα μεγάλο βράχο. Κατόπιν εμφανίηεται θ πρόταςθ: ‘I
try to push it away’ (μτφρ.: «προςπακϊ να το ςπρϊξω μακριά»). Ο άνκρωποσ ξεκινάει τότε
να μετακινεί το βράχο ανεβάηοντάσ τον αργά ςε ζνα βουνό ενϊ διακόπτεται από τθ φράςθ:
‘but it remains still’ (μτφρ.: «αλλά παραμζνει ακίνθτο»). Το πλάνο μζνει ακίνθτο με τον
άνκρωπο κοντά ςτθν κορυφι με το βράχο και ςτθν οκόνθ γράφει: ‘Forcing me to succumb
once again’ (μτφρ.: «αναγκάηοντάσ με να υποκφψω για ακόμθ μία φορά»). Θ εικόνα
διαλφεται και παρουςιάηεται μία ακολουκία από ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενεσ πράξεισ, με
μπλε φίλτρο και πάλι, ςε γριγορο ρυκμό, οι ίδιεσ που παρουςιάςτθκαν ςτθν αρχι του
βίντεο και καταλιγουν ςε άλλα παράςιτα. Κατόπιν ακοφγεται επιβλθτικι θ φωνι του
τραγουδιςτι: ‘Hey little mister driver man, keep your head up, we are nearly there, nearly
there…’ (μτφρ.: «Ε μικρζ άντρα οδθγζ, κράτα το κεφάλι ςου ψθλά, είμαςτε ςχεδόν εκεί,
ςχεδόν εκεί») και ο άνκρωποσ εμφανίηεται και πάλι να ςπρϊχνει ξανά και ξανά ϊςπου
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φτάνει ςτθν κορυφι του βουνοφ. ‘Till the moment I’ll throw it away forever’ (μτφρ.: «Μζχρι
τθ ςτιγμι που κα τον πετάξω μακριά για πάντα») γράφει θ τελευταία πρόταςθ και δείχνει
τον ιρωα να πετά το βράχο από τθν κορυφι του βουνοφ και να τον αφινει να κυλιςει
κάτω. Τζλοσ, ςθκϊνει κριαμβευτικά τα χζρια του και θ κάμερα εςτιάηει πάνω του ενϊ το
χρϊμα του φίλτρου αλλάηει πλζον από μπλε ςε αςπρόμαυρο.

Εικόνα 10: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθν ψθφιακι αφιγθςθ τθσ ερευνιτριασ.

Ανάλυςθ
Θ ψθφιακι αυτι αφιγθςθ πραγματεφεται τθν ΛΨΔ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
πράξθ των καταναγκαςμϊν. Συγκεκριμζνα, με τθν υπόκρουςθ ενόσ ιδιαίτερα ζντονου
μουςικοφ κομματιοφ, του Strange Colour Blue του ςυγκροτιματοσ Madrugada, παρουςιάηει
τρία πολφ ςυγκεκριμζνα ςτάδια: α) Το ςτάδιο των καταναγκαςμϊν, β) το ςτάδιο τθσ
προςπάκειασ αντιμετϊπιςισ τουσ και τθσ αποτυχίασ και γ) το ςτάδιο τθσ επιτυχοφσ
μελλοντικισ αντιμετϊπιςθσ. Ο τίτλοσ τθσ ψθφιακισ αυτισ αφιγθςθσ, που αποτελεί και τθν
εναρκτιριο φράςθ τθσ, αποςκοπεί ςτο να δείξει πόςο ακόρυβα μπορεί θ ΛΨΔ να
παρουςιαςτεί ςτθ ηωι ενόσ ατόμου: Από μία φαινομενικά απλι πράξθ. Ωςτόςο υπάρχει μία
ειδοποιόσ διαφορά: Θ πράξθ αυτι δεν πραγματοποιείται προκειμζνου να εξυπθρετιςει μία
ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ (π.χ. πλφςιμο χεριϊν για απολφμανςθ φςτερα από τθν επαφι με μία
μολυςμζνθ επιφάνεια), αλλά ωσ απάντθςθ ςε μία ιδεολθπτικι ςκζψθ θ οποία ζρχεται
ακοφςια και επιτάςςει τθν τελετουργικι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, πραγματοποιιςθ
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οριςμζνων επαναλαμβανόμενων πράξεων (APA, 2013). Τα παράςιτα που εμφανίηονται
ςτθν οκόνθ, ζχουν ωσ ςτόχο να δείξουν ακριβϊσ αυτό: Ο άνκρωποσ που αναγκάηεται να
πραγματοποιιςει αυτζσ τισ πράξεισ, δεν μπορεί να ςκεφτεί κακαρά, το μυαλό του κάνει
παράςιτα, αναγκάηοντασ τον να υπακοφει τυφλά ςε κάκε είδουσ επιταγι του μυαλοφ του.
Ταυτόχρονα όμωσ, επειδι το άτομο γνωρίηει κατά βάκοσ πωσ όλα αυτά δεν ζχουν λογικι
βάςθ (Veale & Roberts, 2014) προςπακεί να τα κρφψει και να φερκεί «φυςιολογικά».
Ραράλλθλα, προςπακεί να αντιμετωπίςει τθν ΛΨΔ, αυτό το «βάροσ» το οποίο βρίςκεται
διαρκϊσ μπροςτά του. Στο ςθμείο αυτό, χρθςιμοποιείται αλλθγορικά ο μφκοσ του
Σιςφφου14, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ο τελευταίοσ ιταν καταδικαςμζνοσ ςε μία
ςυγκεκριμζνθ επαναλαμβανόμενθ τελετουργία από τουσ «Κριτζσ των Νεκρϊν». Ομοίωσ και
ο ιρωασ τθσ ψθφιακισ αυτισ αφιγθςθσ, είναι και αυτόσ καταδικαςμζνοσ ςε
επαναλαμβανόμενεσ πράξεισ, όχι από κάποιο πρόςωπο αλλά από τθν ΛΨΔ. Στθ προκειμζνθ
όμωσ περίπτωςθ, ςτόχοσ του ιρωα είναι να φτάςει ωσ τθν κορυφι του βουνοφ και να
πετάξει για πάντα το βράχο από εκεί και ενϊ προςπακεί, αυτό φαντάηει αδφνατο, με
αποτζλεςμα να υποκφπτει ςυνεχϊσ ςτουσ καταναγκαςμοφσ του, ανεβάηοντασ ξανά και ξανά
το βράχο χωρίσ να φτάνει όμωσ ςτθν κορυφι. Τα επόμενα πλάνα που αφοροφν ςτισ
επαναλαμβανόμενεσ αυτζσ πράξεισ με ιδιαίτερα γριγορο ρυκμό, αποςκοποφν ςτο να
δείξουν πόςο ιςχυρι είναι θ επδραςθ των ιδεολθψιϊν ςε ζνα άτομο με ΛΨΔ. Στο τελευταίο
πλάνο ωςτόςο, ο ιρωασ κατορκϊνει τελικά να φτάςει ωσ τθν κορυφι του βουνοφ και να
πετάξει το βράχο. «Μζχρι τθ ςτιγμι που κα τον πετάξω μακριά για πάντα», γράφει θ οκόνθ
και ο ιρωασ ςθκϊνει κριαμβευτικά τα χζρια του. Το πλάνο αυτό ςυμβολίηει το όραμα και
τθν ελπίδα του ανκρϊπου με ΛΨΔ για τθν αποτίναξθ όλων αυτϊν των ιδεολθψιϊν και των
καταναγκαςμϊν που τον ταλανίηουν και το όνειρο για μία φυςιλογικι ηωι. Επιπλζον, θ
απουςία του μπλε φίλτρου ςτο τζλοσ, υποδθλωνει ςυμβολικά και τθν απουςία τθσ ΛΨΔ,
μεταφορικά του ‘strange colour blue’ (μτφρ.: του παράξενου μπλε χρϊματοσ») από τθ ηωι
του.

14

Ο μφκοσ αφορά ςτο Σίςυφο του οποίου τθ βοικεια ηιτθςε ο Αςωπόσ όταν ο Δίασ αποπλάνθςε και
απιγαγε τθν κόρθ του Αίγινα. Ο Σίςυφοσ ςυμφϊνθςε, αλλά ηιτθςε ωσ αντάλλαγμα μια πθγι με νερό
που κα ανάβλυηε αςταμάτθτα για να ποτίηει τθ ξερι γθ τθσ Κορίνκου. Ο Δίασ ζμακε τι ςυνζβθ και
τιμϊρθςε το Σίςυφο ςτζλνοντάσ τον ςτον Άδθ. Ο Σιςυφοσ όμωσ κατόρκωςε να ξεγελάςει το Κάνατο
και ξεφφγε φυλακίηοντάσ τον. Ο κεόσ Άρθσ τον ελευκζρωςε και ξανάςτειλε το Σίςυφο ςτον Άδθ.
Πμωσ ο Σίςυφοσ ηιτθςε από τθ γυναίκα του Μερόπθ να μθ κάψει το ςϊμα του. Ζτςι, όταν ζφταςε
ςτον Άδθ, ηιτθςε από τθν Ρερςεφόνθ τρεισ μζρεσ προκεςμία για να κανονίςει το ηιτθμα τθσ ταφισ
του. Εκείνθ δζχτθκε, αλλά ο Σίςυφοσ δεν επζςτρεψε. Τότε ο κεόσ Ερμισ ανζλαβε να τον φζρει πίςω
και οι κεοί του Κάτω Κόςμου τον τιμϊρθςαν αναγκάηοντάσ τον να ςπρϊχνει ζνα βράχο ωσ τθν
κορυφι ενόσ βουνοφ, να τον αφινει να κυλάει κάτω, και να επαναλαμβάνει αιωνίωσ τθ διαδικαςία
αυτι. Ρθγι: Wikipedia. *Ρρόςβαςθ ςτισ 3/2/2019].
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Σχολιαςμόσ μετά το Διαμοιραςμό: Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν πωσ θ ψθφιακι
αφιγθςθ είχε πολφ ωραία αιςκθτικι, με το Δαμιανό να μιλάει για άψογθ ςκθνοκετικά
δουλειά και τθν Κωνςταντίνα να ςχολιάηει πωσ το βίντεο ιταν παραςταςτικό και εφλθπτο
χωρίσ να κουράηει. Επιπλζον ςυμφϊνθςε με τθν Δάφνθ πωσ ζδινε ξεκάκαρα το μινυμα
αναφορικά με τθν ΛΨΔ, γεγονόσ που επιβεβαίωςε και θ κ. Λιαμάκθ ςχολιάηοντασ πωσ το
μοτίβο τθσ επανάλθψθσ μζςα ςτθν ιςτορία φϊτιηε μια πολφ ςυγκεκριμζνθ πτυχι τθσ ΛΨΔ
(καταναγκαςμοί), γεγονόσ ιδιαίτερα κετικό κακϊσ είναι πολφ άμεςο. Ο Κεόδωροσ
ςυμφϊνθςε πωσ είναι μία δουλειά που κα προβλθματίςει και κα αγγίξει ανκρϊπουσ με
ΛΨΔ, ωςτόςο ο Δαμιανόσ ανζφερε πωσ εκείνοσ δεν ζνιωςε να ταυτίηεται τόςο, κεωρϊντασ
πωσ οι ςκθνζσ που παρουςιάηονταν ιταν ελαφρϊσ κλιςζ κακϊσ ανταποκρίνονταν
περιςςότερο ςτθν εικόνα που ζχουν οι περιςςότεροι άνκρωποι ζτςι κι αλλιϊσ για τθν ΛΨΔ.

Θ Ψθφιακι Αφιγθςθ τθσ Δάφνθσ- Τίτλοσ: Δαφνοφλα- Δάφνθ
Ρεριγραφι
Θ ψθφιακι αφιγθςθ τθσ Δάφνθσ ξεκινάει με τον τίτλο: Δαφνοφλα-Δάφνθ. Στθ ςυνζχεια,
ςτθν οκόνθ εμφανίηεται ζνα μικρό κοριτςάκι με καςτανά μαλλιά και ταυτόχρονα ξεκινάει
και θ αφιγθςι τθσ:
Θ ιςτορία μιασ νεραϊδοφλασ που τθν ζλεγαν Δαφνοφλα και που ζγινε ανκρωπάκι.
Κατόπιν, παρουςιάηεται μία εικόνα με ζνα μεγάλο φεγγάρι και ζνα μονοπάτι και μια
παλιά φωτογραφία με ζνα μικρό κορίτςι.
Ιταν λοιπόν ζνα νεραϊδάκι που ιρκε ςτο βαςίλειο των ανκρϊπων. Το ονόμαςαν
Δαφνοφλα. Ιταν χαροφμενο και περίμενε πωσ όλοι κα τθν αγαποφςαν και κα τθν
ικελαν.
Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται ζνα κολλάη με διαφορετικζσ εικόνεσ από ζνα πρόςωπο και
μετά δφο παιδάκια που κρατάνε ςτα χζρια τουσ ζνα μπαλόνι και μια κοφκλα.
Δεν ιταν όμωσ ακριβϊσ ζτςι… Πλοι ιταν πολφ απαςχολθμζνοι. Θ μόνθ τθσ
παρθγοριά ιταν το παιχνίδι. Ζπαιηε λοιπόν πολφ και ζνιωκε ότι αυτό τθν
παρθγοροφςε.
Οι επόμενεσ εικόνεσ δείχνουν μία νεαρι κοπζλα, ζνα αγκαλιαςμζνο ηευγάρι ςτθ βροχι,
μία χαμογελαςτι κοπζλα και τζλοσ το χζρι ενόσ μωροφ μζςα ςτο χζρι τθσ μθτζρασ του.

69

Μεγάλωςε, ζγινε μια όμορφθ κοπζλα. Γνϊριςε ζνα αγόρι, και κάποια ςτιγμι
παντρεφτθκαν. Μετά, περίμενε το πρϊτο τθσ μωρό. Θ ευτυχία τθσ ιταν
απερίγραπτθ. Κα είχε το μωρό τθσ, το δικό τθσ μωρό. Κα επραγματοποιείτο θ
μεγάλθ τθσ επικυμία. Κα γινόταν μθτζρα.
Κατόπιν, εμφανίηονται διαδοχικά τζςςερισ εικόνεσ: Ζνα καροτςάκι μωροφ και από πάνω
του αντί για παιχνίδια μια ςειρά από μαχαίρια και ψαλίδια, μία ανκρϊπινθ φιγοφρα με
ςκιζσ επάνω τθσ, ζνα αφθρθμζνο πρόςωπο χωρίσ ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και τζλοσ
το είδωλο ενόσ ανκρϊπου ςε ζνα ςπαςμζνο κακρζπτθ.
Πμωσ τότε αρρϊςτθςε… Ξαφνικά, ςκζψεισ τρομακτικζσ τρυποφςαν το μυαλό τθσ
που είχαν να κάνουν με καταςτροφικζσ ιδζεσ που ιταν αδφνατο να τισ διαχειριςτεί
και όςο τισ απζφευγε, τόςο γφριηαν πιο ζντονεσ. Ζνιωκε δυςτυχιςμζνθ, αβοικθτθ
απζναντι ςε ζναν εχκρό που ιταν ο ίδιοσ τθσ ο εαυτόσ. Ζνιωκε κατάκλιψθ,
αδυναμία, απομόνωςθ και κυρίωσ αβοικθτθ.
Οι επόμενεσ εικόνεσ παρουςιάηουν μία κοπζλα με ζνα φανάρι, μία άλλθ με ζνα βιβλίο,
ζνα χζρι με ζνα ρολόι τςζπθσ και ζναν άνκρωπο που κατεβαίνει μία ςτριφογυριςτι ςκάλα.
Πμωσ ζπρεπε κάτι να κάνει. Ρροςπάκθςε, διάβαςε, απευκφνκθκε ςε ειδικοφσ. Τθν
αρρϊςτια τθσ τθν ζλεγαν ιδεολθψία. Και υποφζρουν από αυτι χιλιάδεσ άνκρωποι.
Αφοφ κατάλαβε λοιπόν το τι ςυμβαίνει και ότι είναι κάτι που κεραπεφεται και
βρίςκοντασ τον ειδικό κεραπευτι είναι ςε ζναν πολφ καλό δρόμο.
Τζλοσ, ςτθν οκόνθ εμφανίηεται μία γυναικεία φιγοφρα με ζνα καπζλο, ςτθ ςυνζχεια μία
άλλθ γυναίκα που παίηει ανζμελθ, μετά μία γάτα που τθ χαιδεφουν ςτο κεφάλι, φςτερα δφο
παιδάκια που παίηουν και κατόπιν ζνα κοριτςάκι με μία παλζτα που βάφει το αςπρόμαυρο
τοπίο γφρω του με φωτεινά χρϊματα. Θ αφιγθςθ ολοκλθρϊνεται με τα εξισ λόγια:
Τϊρα, το νεραϊδάκι είναι μια μεγάλθ γυναίκα. Ζχει καταλάβει πολλά, και κα
μποροφςε να πει ότι αυτό που τθν ταλαιπϊρθςε τόςο πολφ ιταν και αυτό που τθσ
άλλαξε τθ ηωι. Γιατί προςπακϊντασ να κεραπευτεί, γιατί κεραπεφτθκε, γνϊριςε
τόςα πολλά για τον εαυτό τθσ που τθσ άλλαξαν πραγματικά τθ ηωι τθσ. Και το
κυριότερο; Ξαναβρικε το μικρό νεραϊδάκι, που ιταν μζςα τθσ. Και δίνοντασ του τθν
αγάπθ και τθν αςφάλεια που είχε ανάγκθ, προχωροφν μαηί ςε αυτό το μυςτιριο
που λζγεται ηωι.
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Επιπλζον, κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ όλεσ οι φωτογραφίεσ είναι αςπρόμαυρεσ εκτόσ
από τθν πρϊτθ και τθν αφιγθςθ ςυνοδεφει μία απαλι και μελαγχολικι μουςικι
υπόκρουςθ.

Εικόνα 11: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθ δθμιουργία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ τθσ Δάφνθσ ςτο περιβάλλον
Kinemaster. Με πράςινο πλαίςιο ζχει επιςθμανκεί θ προεπιςκόπιςθ του βίντεο, με μπλε θ επιφάνεια ςφνκεςθσ
των εικόνων, με κόκκινο το κανάλι του ιχου και τζλοσ με μωβ τα εργαλεία επεξεργαςίασ του κάκε ςτοιχείου.

Ανάλυςθ
Θ Δάφνθ με τθν ιςτορία τθσ επιτυγχάνει ζνα από τα βαςικά ηθτοφμενα ςτθν ψθφιακι
αφιγθςθ: Σε λίγα μόλισ λεπτά κατορκϊνει να περιγράψει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ τθσ,
κατακζτοντασ ταυτόχρονα τθν εμπειρία τθσ αναφορικά με τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηει τθν ιςτορία τθσ ςε μορφι παραμυκιοφ ενϊ
ταυτόχρονα μιλάει ςε τρίτο πρόςωπο: «Θ ιςτορία μιασ νεραϊδοφλασ που τθν ζλεγαν
Δαφνοφλα…». Το γεγονόσ πωσ δεν επιλζγει τθν πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ υποδθλϊνει
ενδεχομζνωσ πωσ αςυνείδθτα αιςκάνκθκε τθν ανάγκθ να αποςταςιοποιθκεί από τθν όλθ
ιςτορία. Στθ ςυνζχεια, αναφζρεται ςτθν παιδικι θλικία τθσ νεράιδασ, εκφράηοντασ ζνα
παράπονο: « Ιταν χαροφμενο και περίμενε πωσ όλοι κα τθν αγαποφςαν και κα τθν ικελαν.
Δεν ιταν όμωσ ακριβϊσ ζτςι. Πλοι ιταν απαςχολθμζνοι». Στο ςθμείο αυτό, φαίνεται
ξεκάκαρα θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτισ προςδοκίεσ και ςτθν πραγματικότθτα. Θ
απομυκοποίθςθ του ονείρου ενόσ μικροφ παιδιοφ. Συνειδθτοποιεί πωσ δεν είναι το κζντρο
του κόςμου. Ρωσ κανείσ δεν είναι εκεί για να τθν αγαπιςει και να αςχολθκεί μαηί τθσ
πραγματικά. Τότε, βρίςκει καταφφγιο ςτον κόςμο των παιχνιδιϊν, το μόνο κόςμο ςτον
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οποίον ζχει εκείνθ τθν απόλυτθ εξουςία και μπορεί να τον διαμορφϊςει όπωσ εκείνθ ζχει
ονειρευτεί. Πμωσ, τα χρόνια περνάνε και μεγαλϊνει, μεγαλϊνει και γίνεται μία όμορφθ
κοπζλα, παντρεφεται και περιμζνει το πρϊτο τθσ παιδί. Εικόνεσ που ςυμβολίηουν τθ χαρά
και τθ μθτρότθτα εμφανίηονται ςτθν οκόνθ και φαίνεται πωσ το παραμφκι πλθςιάηει ςτο
τζλοσ του και ο κεατισ περιμζνει να ακοφςει το «Και ηιςανε αυτοί καλά και εμείσ
καλφτερα». Πμωσ, δε ςυμβαίνει αυτό. Ξαφνικά, παρουςιάηεται μία ανατριχιαςτικι εικόνα:
Ζνα καροτςάκι μωροφ, όχι με παιχνίδια και χρωματιςτά φωτάκια, αλλά με ψαλίδια,
μαχαίρια και άλλα αιχμθρά αντικείμενα που κρζμονται απειλθτικά από πάνω του, όμοια με
τθ Δαμόκλειο Σπάκθ15. Θ αφιγθςθ ςυνεχίηεται:
Πμωσ τότε αρρϊςτθςε… Ξαφνικά, ςκζψεισ τρομακτικζσ τρυποφςαν το μυαλό τθσ
που είχαν να κάνουν με καταςτροφικζσ ιδζεσ που ιταν αδφνατον να τισ
διαχειριςτεί και όςο τισ απζφευγε, τόςο γφριηαν πιο ζντονεσ. Ζνιωκε
δυςτυχιςμζνθ, αβοικθτθ απζναντι ςε ζναν εχκρό που ιταν ο ίδιοσ τθσ ο εαυτόσ.
Στο ςθμείο αυτό, διαφαίνεται ξεκάκαρα μία δεφτερθ απομυκοποίθςθ για τθν θρωίδα: Ο
γάμοσ και θ μθτρότθτα δεν εξαςφαλίηουν απαραίτθτα και τθν ευτυχία. Εντελϊσ
αναπάντεχα, εκεί που όλα είχανε μπει φαινομενικά ςε μία ςειρά, τα πάντα ανατρζπονται: Θ
νεράιδα, που ζχει πλζον μεγαλϊςει, αρρωςταίνει. Πχι όμωσ από μία αρρϊςτια ςωματικι.
Το μυαλό τθσ αρχίηει να παίηει περίεργα παιχνίδια. Καταςτροφικζσ ιδζεσ που αδυνατεί να
διαχειριςτεί τθν κατακλφηουν, κάνοντάσ τθν να αιςκάνεται αβοικθτθ, δυςτυχιςμζνθ και
μόνθ απζναντι ςτον ίδιο τθσ τον εαυτό. Θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι εμφανίςτθκε ςτθ
ηωι τθσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ εγκυμοςφνθσ τθσ, μία περίοδο κατά τθν οποία ι
ςυνθκίηει να παρουςιάηεται ι να επιδεινϊνεται ςφμφωνα με ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςτο
παρελκόν (Forray et al. 2010). Τότε, μζςα ςε όλο αυτό το ςκοτάδι που τθν περιβάλλει,
εμφανίηεται μια αναλαμπι: «Πμωσ ζπρεπε κάτι να κάνει. Ρροςπάκθςε, διάβαςε,
απευκφνκθκε ςε ειδικοφσ. Τθν αρρϊςτια τθσ τθν ζλεγαν ιδεολθψία». Στο ςθμείο αυτό, θ
θρωίδα ςυνειδθτοποιεί πωσ μολονότι κεωροφςε πωσ ο εαυτόσ τθσ ιταν ο εχκρόσ, ιταν και
15

Θ Δαμόκλειοσ Σπάκθ αναφζρεται ςε ανζκδοτο με θκικό δίδαγμα. Ο Διονφςιοσ ο Β’, τφραννοσ των
Συρακουςϊν τθσ Σικελίασ τον 4ο αιϊνα π. Χ., είχε ςτθν αυλι του ζναν κόλακα, το Δαμοκλι. Μία
μζρα, τον κάλεςε και του πρότεινε να πάρει τθ κζςθ του για μία θμζρα, με όλα τα προνόμια που
αυτι ςυνεπαγότανε. Ο Δαμοκλισ δζχτθκε με μεγάλο ενκουςιαςμό και ζτςι, αφοφ τον ντφςανε με
βαςιλικό ζνδυμα, τον οδιγθςαν ςε μία μεγάλθ τραπεηαρία για να φάει. Ενϊ απολάμβανε το φαγθτό
του όμωσ, παρατιρθςε με τρόμο πωσ πάνω από το κεφάλι του κρεμόταν με τρίχεσ αλόγου ζνα
μεγάλο ςπακί. Τρομοκρατθμζνοσ ρϊτθςε το Διονφςιο τι ιταν αυτό, και εκείνοσ του απάντθςε πωσ ο
ίδιοσ το είχε τοποκετιςει εκεί προκειμζνου να ςυνειδθτοποιεί κακθμερινά ςε πόςο μεγάλο κίνδυνο
τον ζκετε το αξίωμά του και πωσ ζπρεπε πάντα να ζχει ςτο νου του να παίρνει τισ ςωςτζσ αποφάςεισ
για το λαό του. Ο Δαμοκλισ τρόμαξε κατανοϊντασ πωσ τα μεγάλα αξιϊματα ζχουν και πολλζσ
ευκφνεσ και κινδφνουσ και ηιτθςε αμζςωσ να επιςτρζψει ςτθν παλιά του κζςθ. Ρθγι: Wikipedia.
*Ρρόςβαςθ ςτισ 10/2/2019].
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ο μόνοσ που τελικά κα μποροφςε να τθ βοθκιςει να ςωκεί. Ζτςι, ξεκινάει το ταξίδι τθσ
αναηιτθςθσ. Τι τθσ ςυμβαίνει; Διαβάηει, ψάχνει, ϊςπου τελικά αποφαςίηει να ηθτιςει
βοικεια από κάποιον ειδικό. Μακαίνει πωσ αυτό που ζχει είναι κάτι ζξω από εκείνθ: Είναι
θ ιδεολθψία. Και δεν είναι μόνθ ςε όλο αυτό, πάςχουν και άλλοι άνκρωποι. Και μπορεί να
κεραπευτεί. Και τελικά το καταφζρνει. Θ κεραπεία τθσ όμωσ, αποτελεί και ζναυςμα για να
γνωρίςει καλφτερα τον εαυτό τθσ. Το γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό: Αποτελεί ζνα
αιςιόδοξο μινυμα για όλουσ τουσ πάςχοντεσ με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Σθμαςία
ζχει να μπορεί να δει κάποιοσ τθ κετικι πλευρά: «αυτό που τθν ταλαιπϊρθςε τόςο πολφ
ιταν και αυτό που τθσ άλλαξε τθ ηωι.» Θ θρωϊδα όχι μόνο δεν άφθςε τθσ ΛΨΔ να τθ νικιςει,
αλλά τθν είδε και ωσ αφορμι για ζνα ταξίδι αυτογνωςίασ και μζςα από αυτό κατάφερε και
κάτι ακόμα ςπουδαιότερο:
Και το κυριότερο; Ξαναβρικε το μικρό νεραϊδάκι, που ιταν μζςα τθσ. Και δίνοντασ
του τθν αγάπθ και τθν αςφάλεια που είχε ανάγκθ, προχωροφν μαηί ςε αυτό το
μυςτιριο που λζγεται ηωι.
Κατάφερε επιτζλουσ να δϊςει ςτον εαυτό τθσ τθν αγάπθ που του άξιηε, κατάφερε να
μετατρζψει μία αςπρόμαυρθ ηωι ςε μία ηωι γεμάτθ χρϊμα και χαρά. Θ τελευταία εικόνα
τθσ αφιγθςθσ είναι πολφ χαρακτθριςτικι, κακϊσ δείχνει το μικρό νεραϊδάκι να βάφει
πλζον με τα δικά του χρϊματα τον κόςμο: Πχι τον κόςμο των παιχνιδιϊν, αλλά τον
πραγματικό κόςμο.
Σχολιαςμόσ μετά το Διαμοιραςμό: Θ Δάφνθ δευκρίνθςε πωσ ςτο ςθμείο τθν αφιγθςισ τθσ
όπου ανζφερε πωσ κεραπεφτθκε ικελε κανονικά να βάλει πωσ ςχεδόν κεραπεφτθκε. Θ κ.
Λιαμάκθ τθ ρϊτθςε γιατί χρθςιμοποίθςε τον όρο ιδεολθψία και όχι Λδεοψυχαναγκαςτικι
Διαταραχι και τότε θ Δάφνθ διαπίςτωςε πωσ είχε κάνει λάκοσ, κακϊσ δε γνϊριηε μζχρι
εκείνθ τθν ϊρα πωσ οι καταναγκαςμοί μποροφν να είναι και νοεροί, όπωσ ςυνζβαινε ςτθ
δικι τθσ περίπτωςθ. Το βαςικό τθσ ςφμπτωμα ιταν πωσ φοβόταν πωσ κα μποροφςε να
κάνει κακό ςε κάποιον, ζνα από τα βαςικά ςυμπτϊματα τθσ ΛΨΔ (Shafran, 2011) και για το
λόγο αυτό χρθςιμοποίθςε ςυμβολικά τθν εικόνα με το καροτςάκι και τα μαχαίρια. Θ
Κωνςταντίνα βρικε τθν όλθ παρουςίαςθ πολφ ατμοςφαιρικι και καλλιτεχνικι και τόνιςε
πωσ εκτόσ των άλλων περνάει το μινυμα ςε μία γυναίκα με ΛΨΔ πωσ μπορεί να γίνει
μθτζρα. Επιπλζον, ανζφερε πωσ αποτζλεςε παράδειγμα για εκείνθ που αντιμετϊπιηε τθν
ίδια διαταραχι και πωσ τθν άγγιηε πολφ ενϊ και ο Κεόδωροσ ςυμφωνθςε πωσ μεταφζρει
ζνα αιςιόδοξο και κετικό μινυμα. Θ Δάφνθ τότε διλωςε πωσ εξαιτίασ αυτισ τθσ
κατάςταςθσ που βίωνε, κατόρκωςε να γνωρίςει και τθ δφναμι τθσ. Ο Δαμιανόσ επιςιμανε
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πωσ δεν ταυτίςτθκε τόςο, παρόλα αυτά πρόςκεςε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ ψθφιακι αφιγθςθ
κα ιταν αρκετά βοθκθτικι για ζνα άτομο με ΛΨΔ δεδομζνου πωσ δίνει ελπίδεσ και
ταυτόχρονα παροτρφνει τθν αναηιτθςθ βοικειασ από κάποιον ειδικό. Τζλοσ, θ κ. Λιαμάκθ
διλωςε πωσ κα τθσ άρεςε να ςτακεί περιςςότερο θ Δάφνθ ςτθν εμπειρία και ςτο ςυνολικό
τθσ βίωμα αναφορικά με τθν ΛΨΔ.

Θ Ψθφιακι Αφιγθςθ τθσ Κωνςταντίνασ- Τίτλοσ: Μια Λκάκθ
Ρεριγραφι
Θ αφιγθςθ τθσ Κωνςταντίνασ ξεκινά με μία ορχθςτρικι διαςκευι του Bohemian Rapsody
από το ςυγκρότθμα Queen θ οποία παίηει ςαν μουςικό χαλί κακόλθ τθ διάρκεια τθσ
ψθφιακισ τθσ αφιγθςθσ. Θ αφιγθςθ ξεκινά με απαγγελία των πρϊτων ςτίχων του
ποιιματοσ του Κωνςταντίνου Καβάφθ «Λκάκθ» και παρουςιάηεται θ εικόνα μίασ κοπζλασ με
γυριςμζνθ πλάτθ ενϊ ακολουκοφν διάφορεσ εικόνεσ, που ζρχονται ςε αρμονία με το
περιεχόμενο.
Σα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθ, (ο ποιθτισ λζει), να εφχεςαι να’ ναι μακρφσ ο
δρόμοσ. Γεμάτοσ περιπζτειεσ, γεμάτοσ γνϊςεισ.
Φςτερα παραλείπει ζνα ςθμείο και ςυνεχίηει αλλάηοντασ ελαφρϊσ τουσ ςτίχουσ:ν
Τουσ Λαιςτρυγόνεσ και τον Κφκλωπα, το κυμωμζνο Ροςειδϊνα δε κα ςυναντιςεισ,
αν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςου. Αν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ.
Θ αφιγθςθ αλλάηει ςε πρϊτο πρόςωπο με τθν εικόνα ενόσ παιδιοφ που δείχνει χαμζνο
ςτισ ςκζψεισ του ενϊ παράλλθλα ςτθν οκόνθ αναγράφεται: «1οσ ςτακμόσ- παιδικι
θλικία».
Εγϊ ταξιδεφω προσ τθ δικι μου Λκάκθ από όςο κυμάμαι τον εαυτό μου. Από τθν
παιδικι μου θλικία, χαμζνθ ςε ιδεολθψίεσ και ςε ςκζψεισ που δε μποροφςα να
εξθγιςω. Αντικζτωσ, όςο και αν προςπακοφςα, βυκιηόμουν όλο και πιο πολφ ςε
μία ςκοτεινι άβυςςο. Ζμακα να ηω μάλλον με αυτζσ τισ ςκζψεισ και κάκε φορά να
ςυνεχίηω τθν κακθμερινότθτά μου. Για τθν ακρίβεια, ζμακα να ηω κάτω από τθ
ςκιά τουσ χωρίσ καν να το καταλαβαίνω. Και τα χρόνια περνοφςαν.
Στθν οκόνθ εμφανίηεται το ςκίτςο μία γυναίκασ που κρφβει με τα χζρια τθσ το μιςό τθσ
πρόςωπο, δείχνοντασ φοβιςμζνθ. Στθν οκόνθ γράφει: «2οσ ςτακμόσ- γνωριμία».
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‘Ωςπου, εφτά χρόνια πριν άρχιςαν να με καταδυναςτεφουν οι ιδεολθψίεσ και να
μου αντλοφν κάκε χαρά τθσ ηωισ. Τότε ηιτθςα για πρϊτθ φορά βοικεια και
γνωρίςτθκα για πρϊτθ φορά με τθν ζννοια τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ.
Μζςα μου δεν ικελα να το παραδεχτϊ, νόμιηα ότι κα μποροφςα μετά από κάποιεσ
ςυνεδρίεσ να τθν αντιμετωπίςω μόνθ μου, κάβοντάσ τθν όςο πιο βακιά μποροφςα.
Εκείνθ όμωσ ζμελλε να εμφανιςτεί ξανά. Ζνα ξφπνθμα και αλλόκοτεσ ςκζψεισ
εκείνθ τθ νφχτα φτάνουν για να καταρρεφςουν όλα ξανά. Το ίδιο μου το μυαλό
ςτρζφεται εναντίον μου. Είναι εκείνθ, που ζχει εγκαςταςτακεί.
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ εικόνα μίασ γυναίκασ ςτο κρεβάτι τθσ θ οποία
τρομοκρατθμζνθ βλζπει πολλά ηευγάρια αποςτεωμζνα χζρια να προςπακοφν να τθν
ακουμπιςουν. Στθ οκόνθ εμφανίηεται: «3οσ ςτακμόσ- επιςτροφι».
Είναι εκείνθ που ζχει επιςτρζψει ξανά. Ζνα ανελζθτο bras de fer μαηί τθσ ξεκινά.
Είναι όμωσ μάταιο. Δεν ζχω τθ δφναμθ για να τθ νικιςω.
Κατόπιν εμφανίηεται θ εικόνα ενόσ ματιοφ και από κάτω γράφει: «4 οσ ςτακμόσαντιμετϊπιςθ».
Αυτι τθ φορά το ταξίδι με οδθγεί ςτον πιο ςθμαντικό και δφςκολο ςτακμό.
Αντιμζτωπθ πρόςωπο με πρόςωπο μαηί τθσ. Τϊρα νιϊκω πωσ για να τθν
αντιμετωπίςω ζπρεπε τελικά να ςυμφιλιωκϊ μαηί τθσ.
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ φράςθ του ψυχιάτρου Carl Jung: ‘We cannot change
anything unless we accept it.’(Μτφρ.: «Δεν μποροφμε να αλλάξουμε τίποτα εκτόσ κι αν
το δεχτοφμε»).
Συμφιλίωςθ, με το χειρότερο μου εχκρό. Ναι, τελικά ζπρεπε. Για να ςυνεχίςω το
ταξίδι τθσ ηωισ, να τθν αποδεχτϊ. Γιατί αποτελεί ζνα κομμάτι του μακρινοφ μου
εαυτοφ. Ρου πρζπει ςιγά ςιγά να αποτινάξω από πάνω μου. Και όςο πιο πολφ τθ
γνωρίηω, τόςο πιο πολφ ελεφκερθ νιϊκω. Τόςο πιο πολφ μακαίνω να αποδζχομαι
τισ φοβίεσ και τισ ιδεολθψίεσ ωσ κάτι μθ απόκοςμο τελικά. Και τότε, με
ςυνοδοιπόρουσ τουσ ανκρϊπουσ τθσ ψυχικισ υγείασ και τθν αμζριςτθ βοικειά
τουσ τα βαρίδια από τα πόδια μου ελαφραίνουν και μ’ αφινουν να προχωράω
μπροςτά.
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ εικόνα ενόσ αυτοκινιτου με πολλζσ αποςκευζσ πάνω του ενϊ
από κάτω γράφει: «Το ταξίδι ςυνεχίηεται».
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Οι περιπζτειεσ και οι γνϊςεισ ςυνεχίηουν. Θ Λκάκθ μου δίνει το ταξίδι που κα με
βγάλει ςτο δρόμο. Θ Λκάκθ δε με γζλαςε. Οι ιδεολθψίεσ μου, όςο κι αν φαίνεται
οξφμωρο, ιταν αυτζσ που τελικά με ζςωςαν. Είχαν πάρει τθ μορφι του Κφκλωπα
και του κυμωμζνου Ροςειδϊνα. Των Λαιςτρυγόνων. Ιταν τελικά αυτζσ που με
όπλιςαν με πείρα, με δφναμθ, με ςοφία, ζτοιμθ για να αντιμετωπίςω τισ
ιςχυρότερεσ προκλιςεισ τθσ ηωισ που ζρχεται.

Εικόνα 12: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθν ψθφιακι αφιγθςθ τθσ Κωνςταντίνασ.

Ανάλυςθ
Θ Κωνςταντίνα επιλζγει ςτθν αφιγθςι τθσ να ξεκινιςει απαγγζλοντασ τουσ πρϊτουσ
ςτίχουσ του ποιιματοσ «Λκάκθ» του Κωνςταντίνου Καβάφθ. Το ποίθμα πραγματεφεται τθν
επιςτροφι του βαςιλιά Οδυςςζα ςτθν Λκάκθ μετά τθ ςυμμετοχι του ςτον Τρωικό πόλεμο.
Στο ποίθμα ςυγκεκριμζνα, αναφζρεται το εξισ:
Τουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπασ,
τον άγριο Ροςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισ,
αν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςου,
αν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου.
Εδϊ ο ποιθτισ εξθγεί πωσ τα διάφορα μυκικά τζρατα δε κα εμφανιςτοφν κατά τθ
διάρκεια του ταξιδιοφ του ιρωα γιατί «αυτά τα εμπόδια δεν είναι παρά οι προςωπικοί μασ
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δαίμονεσ, τα αποκυιματα του φόβου μασ, προβλιματα που δθμιουργοφμε εμείσ ςτον
εαυτό μασ, ενϊ δεν υπάρχουν ςτθν πραγματικότθτα.» (Τατίδου, 2016). Θ Κωνςταντίνα
ςυνεχίηει μιλϊντασ πλζον ςε πρϊτο πρόςωπο, γεγονόσ που δείχνει ξεκάκαρα πωσ
αναφζρεται ςε δικό τθσ προςωπικό βίωμα, ςυγκεκριμζνα ςτισ ιδεολθψίεσ με τισ οποίεσ
κυμάται να ηει από τθν παιδικι τθσ κιόλασ θλικία, αλλά που εκείνθ τθν περίοδο δεν ιταν ςε
κζςθ να ερμθνεφςει. Ρεριγράφει λοιπόν τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηε, νιϊκοντασ χαμζνθ
μζςα ςτο ςκοτάδι, μακαίνοντασ να επιβιϊνει με δυςκολία κάτω από το βάροσ των
ιδιεολθψιϊν. Στθ ςυνζχεια, μεταφζρεται χρονικά και θ αφιγθςθ τθσ από τθν παιδικι τθσ
θλικία προχωράει και φτάνει επτά χρόνια πριν όπου πλζον οι ιδεολθψίεσ άρχιςαν να τθν
καταδυναςτεφουν και να απομυηοφν όλθ τθσ τθν ενζργεια, να τθσ ςτεροφν κάκε χαρά. Και
ςυνεχίηει: «Τότε ηιτθςα για πρϊτθ φορά βοικεια και γνωρίςτθκα για πρϊτθ φορά με τθν
ζννοια τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ» Σε αυτι τθ φάςθ πλζον, θ αφιγθςθ
προχωράει ςτο ςθμείο όπου, αδυνατϊντασ να αντιμετωπίςει μόνθ τθσ τθν κατάςταςθ
ηιτθςε βοικεια και ενθμερϊκθκε για τθν ιδεοψυχανογκαςτικι διαταραχι. Ωςτόςο, ενϊ
κεϊρθςε πωσ μποροφςε φςτερα από κάποιεσ ςυνεδρίεσ να τθν αντιμετωπίςει και να
προςπακιςει να τθν κρφψει βακιά μζςα τθσ, εκείνθ εμφανίςτθκε ξανά: «Είναι εκείνθ που
ζχει επιςτρζψει ξανά. Ζνα ανελζθτο bras de fer μαηί τθσ ξεκινά. Είναι όμωσ μάταιο. Δεν ζχω
τθ δφναμθ για να τθ νικιςω.» Στο ςθμείο αυτό, ζρχεται θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ είναι πλζον
εντελϊσ μόνθ και αδφναμθ απζναντι ςτον εχκρό, ςτθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι.
Καταλαβαίνει πωσ θ ιδζα του να προςπακιςει να τθν αντιμετωπίςει μόνθ τθσ δεν ιταν
ςωςτι, πωσ χωρίσ βοικεια δε κα είναι ςε κζςθ να τθ νικιςει. Ζτςι, οδθγείται ςτο επόμενο
και ςθμαντικότερο ςτάδιο, εκείνο τθσ αντιμετϊπιςθσ. Το ςτάδιο εκείνο ςτο οποίο πλζον
ζρχεται πρόςωπο με πρόςωπο με τον εχκρό και κατανοεί πωσ προκειμζνου να τον
κατατροπϊςει κα πρζπει πρϊτα να ςυμφιλιωκεί μαηί του και να τον αποδεχτεί, όχι όμωσ
μόνθ, αλλά με τουσ κατάλλθλουσ ςυμμάχουσ, τουσ ανκρϊπουσ τθσ ψυχικισ υγείασ. Τζλοσ,
ολοκλθρϊνει τθν αφιγθςθ τθσ με μία ςυνειδθτοποίθςθ που μεταδίδει και ζνα πολφ
ςθμαντικό μινυμα:
Οι ιδεολθψίεσ μου, όςο κι αν φαίνεται οξφμωρο, ιταν αυτζσ που τελικά με ζςωςαν.
Είχανε πάρει τθ μορφι του Κφκλωπα και του κυμωμζνου Ροςειδϊνα. Των
Λαιςτρυγόνων. Ιταν τελικά αυτζσ που με όπλιςαν με πείρα, με δφναμθ, με ςοφία,
ζτοιμθ για να αντιμετωπίςω τισ ιςχυρότερεσ προκλιςεισ τθσ ηωισ που ζρχεται.
Θ Κωνςταντίνα κατάφερε επομζνωσ κάτι πολφ ςθμαντικό: Να δει μζςα ςε μία αρνθτικι
κατάςταςθ και τθ κετικι τθσ πλευρά. Κατόρκωςε να μετατρζψει τθν αδυναμία τθσ ςε
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δφναμθ και να τθ δει ςαν μία ευκαιρία να αποκτιςει χριςιμεσ γνϊςεισ και εμπειρία που κα
τθ βοθκιςουν να αντιμετωπίςει όλα όςα τθσ επιφυλάςςει θ ηωι ςτο μζλλον.
Σχολιαςμόσ μετά το Διαμοιραςμό: Θ Δάφνθ ςχολίαςε: «Μου άρεςε πολφ! Είχαμε τθν
ίδια ςκζψθ, αλλά εκείνθ το ζκανε πιο αναλυτικό. Ιταν μία ενθμζρωςθ, ειδικά για
κάποιον που δεν ξζρει για τθν ΛΨΔ». Με το τελευταίο ςχόλιο ςυμφϊνθςε και ο
Δαμιανόσ, ο οποίοσ πρόςκεςε πωσ θ ιςτορία παροτρφνει κάκε ενδιαφερόμενο να
αναηθτιςει βοικεια από κάποιον ειδικό. Ομοίωσ και ο Κεόδωροσ είπε πωσ θ αφιγθςι
τθσ ενθμερϊνει τουσ ανκρϊπουσ που πάςχουν από τθ διαταραχι αυτι πωσ χωρίσ
ιατρικι και ψυχολογικι υποςτιριξθ θ ΛΨΔ δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί.

Θ Ψθφιακθ Αφιγθςθ του Κεόδωρου- Τίτλοσ: …χωρίσ διάλογο αυτι τθ φορά…
Ρεριγραφι
Θ ιςτορία του Κεόδωρου αποτελεί ζνα γράμμα- αφιγθςθ προσ τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι. Το μουςικό χαλί που ζχει χρθςιμοποιιςει είναι το Panic από το ςυγκρότθμα
Anathema. Φςτερα από τθν προβολι του τίτλου, ξεκινάει το γράμμα:
Κάκε φορά που υποκφπτω και ςου απαντϊ, κάκε μου επιχείρθμα για να ςου
αποδείξω πωσ είςαι λάκοσ, είναι καταδικαςμζνο να εξαφανιςτεί μζςα ςτθ δίνθ των
αντεπιχειρθμάτων ςου… Χειρίηεςαι τόςο άψογα τθν τζχνθ τθσ πεικοφσ…
…Εκμεταλλεφεςαι τόςο άριςτα κάκε αναςφάλειά μου… Φυτεφεισ τόςο βακιά μζςα
μου το ςπόρο τθσ αμφιβολίασ, χάνω κάκε εμπιςτοςφνθ ςτθν κριτικι μου ικανότθτα
και παραδίνομαι ςε ςζνα, ακολουκϊ τισ οδθγίεσ ςου μθχανικά και όταν χακϊ μζςα
ςτο λαβφρινκό ςου, εμπιςτεφομαι πάλι εςζνα για να βρω τθν ζξοδο…
…χωρίσ διάλογο λοιπόν αυτι τθ φορά, χωρίσ παγίδεσ…
Δε κυμάμαι πότε ιρκεσ, ελάχιςτεσ αναμνιςεισ ζχω από εςζνα και δε ςε κατθγορϊ
που ζμεινεσ…
Στθν προςπάκειά μου να ςε ξεριηϊςω, ςαν αγριόχορτο που φφτρωςε και
διατάραξε τθν αρμονία του κιπου μου, ςου προςζφερα τελικά το δυνατότερο
λίπαςμα…
Γιγάντωςεσ ςαν αναρριχϊμενο φυτό, και όπωσ καλφπτεισ ολόκλθρα κτίρια, ζτςι
κατάφερεσ να καλφψεισ ςταδιακά και μεκοδικά και το δικό μου το μυαλό…
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Τα χρόνια τθσ άγνοιασ, δζκα και πλζον χρόνια από μακθτισ του δθμοτικοφ ζωσ και
τθν ενθλικίωςθ μου… Δε γνϊριηα τι είναι θ ΛΨΔ, δε ςε γνϊριηα οφτε ωσ
επιςτθμονικι ορολογία…
Αυτι θ άγνοια… Είναι που με οδιγθςε να κεωρϊ πωσ κάκε ςκζψθ, εικόνα,
παρόρμθςθ…
Πςθ δυςφορία και αν μου προκαλοφςαν, κλίψθ, απόγνωςθ, προζρχονταν από
εμζνα… Ιταν κομμάτι του εαυτοφ μου…
…Πςο και αν αντιςτεκόμουν να τισ αποδεχτϊ, ανεξαρτιτα από το πόςο
αποκρουςτικζσ ιταν και για ζμενα… Θ αδυναμία μου να τισ αποβάλλω ενίςχυε
τουσ φόβουσ μου και τροφοδοτοφςε τισ αμφιβολίεσ μου…
Κακιςτϊντασ αδφνατο ςε εμζνα να δεχκϊ όςα μου ζλεγε θ κοινι λογικι…
Πλα όςα μου υποδείκνυαν οι φυςικζσ μου αιςκιςεισ…
Και το ςθμαντικότερο… Να αμφιςβθτϊ τα ίδια μου τα ςυναιςκιματα, τισ αξίεσ μου
και τθν θκικι μου…
…Συχνά ζνιωκα να πνίγομαι… Ικελα τόςο πολφ να φωνάξω και να μθν ακοφςω
μόνο εγϊ τθ φωνι μου…
(Εμφανίηεται μία εικόνα που γράφει: ‘It's like you’re screaming and no one can
hear’ (μτφρ. «Είναι ςαν να φωνάηεισ και κανείσ να μθν ακοφει»)).
…Μιλϊ για εκείνεσ τισ ςτιγμζσ που ευχόμουν να ζπαςχα από κάτι ςωματικό,
εμφανζσ ςτα μάτια των υπολοίπων…
Τότε ιταν που πάντα εςφ με ταρακοφναγεσ, μου κφμιηεσ πωσ πρζπει να παραμείνω
προςθλωμζνοσ ςτο ςτόχο μου…
Χωρίσ εφθςυχαςμό, ςε ζναν κόςμο που δεν είναι φτιαγμζνοσ για ανκρϊπουσ ςαν
και εμζνα αλλά χρειάηεται να προςτατεφεται από αυτοφσ, ζνιωκα πωσ είχα
επωμιςτεί τθν τεράςτια ευκφνθ…
…Να προςτατεφςω κάκε άνκρωπο που πλθςιάηω είτε πραγματικά είτε νοερά μζςω
τθσ ςκζψθσ μου… Από τον ίδιο μου τον εαυτό…
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Θ άγνοια ςυνοδεφτθκε από τθ μοναξιά, με ςυμβοφλευεσ να ςιωπιςω γιατί κανείσ
δε κα καταλάβαινε, τα πράγματα κα γινόντουςαν απλά χειρότερα, κα πλιγωνα
όςουσ αγαποφςα…
…Ζχουν περάςει αρκετά χρόνια από τότε που ανακάλυψα ποια πραγματικά είςαι…
Κάποια δυςλειτουργία του εγκεφάλου που ςτζλνει, λαμβάνει και διαβάηει λάκοσ
μθνφματα…
…Το ςθμαντικότερο όμωσ που πλζον γνωρίηω για εςζνα, είναι το πϊσ ςυντθρείςαι,
αναπτφςςεςαι, επιβάλλεςαι και επθρεάηεισ τθν προςωπικότθτα και τθν
ιδιοςυγκραςία μου…
…Επενδφεισ ςτισ αναςφάλειζσ μου, εκμεταλλεφεςαι τισ ευαιςκθςίεσ μου και
ποντάρεισ ςτθν εφκραυςτθ ψυχοςφνκεςι μου…
Μια πρόςκαιρθ ανακοφφιςθ ζνιωςα όταν με διαβεβαίωςαν οι ειδικοί πωσ δεν
πρόκειται να με οδθγιςεισ ςτθν τρζλα…
Και θ ψευδαίςκθςθ πωσ θ φαρμακευτικι αγωγι κα είναι αρκετι για να εξαφανίςει
τα ςυμπτϊματα…
Ζτςι λοιπόν, τθν αρχικι αιςιοδοξία δεν αργεί να ακολουκιςει θ κόπωςθ, θ
παραίτθςθ και ςαφϊσ θ αγαπθμζνθ ςου φίλθ…
Ξζρεισ καλά ςε ποια αναφζρομαι… Και χωρίσ παρεξιγθςθ… Αλλά θ φίλθ ςου είναι
ανυπόφορθ…
Με εξαντλεί, νιϊκω πωσ μου απορροφά όλθ τθν ενζργεια και καταλιγω απλά να
κοιμάμαι… Ζνασ λικαργοσ λυτρωτικόσ και ςυνάμα ολζκριοσ…
Ζρχεται όμωσ θ ςτιγμι που τθ κζςθ τθσ ψευδαίςκθςθσ αντικακιςτά θ
πραγματικότθτα για τθν οποία με είχαν προειδοποιιςει οι ειδικοί…
Ο μοναδικόσ τρόποσ να απαλλαγϊ από ςζνα ιταν να πάψω να ςυμπεριφζρομαι
όπωσ εςφ με είχεσ εκπαιδεφςει…
…Ζνιωκα ςα να ζγραφα όλθ μου τθ ηωι με το αριςτερό χζρι… Και τϊρα ζπρεπε να
εκπαιδευτϊ να γράφω μόνο με το δεξί…
…Κλείνοντασ, κα ικελα να ςε ενθμερϊςω πωσ όχι μόνο δεν επικυμϊ περαιτζρω
ςυναντιςεισ με τθ φίλθ ςου, αλλά να ςε διαβεβαιϊςω επίςθσ πωσ ο λόγοσ που κα
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αραιϊςω τισ επιςκζψεισ μου ςε εςζνα (…Και κα λείπω ςυχνά όταν κα με
επιςκζπτεςαι εςφ…) είναι πωσ αποφάςιςα πωσ τελικά αξίηει θ προςπάκεια…
(Εμφανίηεται μία εικόνα με τθ φράςθ: ‘You may be disappointed if you fail, but you
are doomed if you don’t try’ (μτφρ.: «Μπορεί να απογθτευτείσ εάν αποτφχεισ, αλλά
είςαι καταδικαςμζνοσ εάν δεν προςπακιςεισ»).
Υ.Γ. ΔΕ ΣΕ ΚΑΤΘΓΟΩ, ΓΛΑΤΛ ΑΛΣΚΑΝΟΜΑΛ ΡΩΣ ΔΕ ΜΟΥ ΑΞΛΗΕΣ, ΡΩΣ ΘΜΟΥΝ
ΑΤΥΧΟΣ, ΚΑΚΕ ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛΕΛΤΑΛ ΝΑ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΕΛ ΤΛΣ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΛ ΤΛΣ
ΔΟΚΛΜΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΛΦΥΛΑΣΣΕΛ Θ ΗΩΘ! ΕΤΣΛ ΡΑΤΤΩ ΚΑΛ ΕΓΩ. Θ ΡΛΣΤΘ ΜΕ
ΚΑΝΕΛ ΔΥΝΑΤΟΤΕΟ ΚΑΛ Θ ΓΝΩΣΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΕΛ ΤΟ ΦΟΒΟ.
ΤΕΛΟΣ, ΑΝΤΛΛΑΜΒΑΝΟΜΑΛ ΓΛΑΤΛ ΟΛ ΡΑΑΦΥΑΔΕΣ ΚΑΛ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΟΥ
ΣΧΘΜΑΤΛΗΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΘΜΕΛΑ. ΑΡΟΟΥΣΑ ΓΛΑ ΧΟΝΛΑ ΑΛΛΑ ΡΛΕΟΝ ΜΟΥ ΕΛΝΑΛ
ΞΕΚΑΚΑΟ… ΥΡΑΧΟΥΝ ΓΛΑΤΛ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΑΥΤΕΣ ΔΛΕΧΕΤΑΛ ΤΟ ΦΩΣ, ΚΑΛ ΤΟ ΦΩΣ
ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΦΩΤΛΣΕΛ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΛ… ΤΟ ΑΝΤΛΚΕΤΟ ΟΜΩΣ ΡΟΤΕ…!

Εικόνα 13: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθν ψθφιακι αφιγθςθ του Κεόδωρου.

Ανάλυςθ
Θ ιςτορία του Κεόδωρου ζχει τον τίτλο «…χωρίσ διάλογο αυτι τθ φορά…». Σφμφωνα με
τον ίδιο τθν ονόμαςε ζτςι «κακϊσ θ προςπάκεια «απάντθςθσ» ςτισ ιδεολθψίεσ, οδθγεί ςε
ζνα φαφλο κφκλο και καλλιεργεί τα ςυμπτϊματα τθσ διαταραχισ». Επιπλζον, μετά τθν
προβολι τθσ ψθφιακισ του αφιγθςθσ εξιγθςε πωσ
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Το να μπει ζνα άτομο με ΛΨΔ ςτθ διαδικαςία να απαντιςει με βάςθ τθ λογικι,
χειροτερεφει ακόμα τα πράγματα κακϊσ οι ιδεολθψίεσ επιςτρζφουν με χιλιάδεσ
άλλεσ εναλλακτικζσ ςκζψεισ που τελικά οδθγοφν ςτο ζντονο άγχοσ και τθ
γενικευμζνθ φοβία με ςυνζπεια τουσ ψυχαναγκαςμοφσ και τισ αποφυγζσ που
δθμιουργοφν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ αςφάλειασ και πρόςκαιρθσ ανακοφφιςθσ.
Ο Κεόδωροσ αναφζρει πωσ δε κυμάται πότε ακριβϊσ μπικε θ ΛΨΔ ςτθ ηωι του, ωςτόςο
μζχρι τθν θλικία των 20 δεν ιξερε οφτε τι ζχει οφτε τι ςθμαίνει ςαν όροσ. Πςο και αν
προςπακοφςε να αντιςτακεί ςε αυτιν και να τθν ξεριηϊςει από πάνω του, τόςο εκείνθ
δυνάμωνε και επεκτεινόταν παντοφ ςαν αναρριχϊμενο φυτό, καταδυναςτεφοντασ το
μυαλό του και κάνοντάσ τον να αμφιςβθτει τθν ίδια του τθ λογικι, τα ςυναιςκιματα και τθν
θκικι του. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα και με τθ διευκρίνιςθ τθσ κ. Λιαμάκθ μετά το
διαμοιραςμό, αυτό που ςυνζβαινε ςτο Κεόδωρο ιταν πωσ βίωνε το 2ο ςτάδιο τθσ
ιδεολθψίασ. Ενϊ το 1ο είναι το ακοφςιο όπου θ ιδεολθπτικι ςκζψθ ειςζρχεται
παρειςφρθτικά ςτο μυαλό του ανκρϊπου, ςε δεφτερθ φάςθ εκείνοσ αρχίηει να
επεξεργάηεται τθ ςκζψθ αυτι και να αναρωτιζται αν τελικά είναι αλθκινι ι όχι, αν
προζρχεται από τον ίδιο, γεγονόσ που τροφοδοτεί τισ αμφιβολίεσ του. Ο Κεόδωροσ είχε
φτάςει όπωσ αναφζρει χαρακτθριςτικά να εφχεται να ζπαςχε από κάτι ςωματικό που κα
μποροφςαν να δουν οι άλλοι και όχι να το κρφβει μζςα του ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που
του ζδινε θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Σκεφτόταν πωσ είχε μζςα του το καλό και το
κακό και πωσ ζβλεπε τθν ΛΨΔ ςα ςφμβουλο προκειμζνου να μθ βγει ο κακόσ του εαυτόσ
προσ τα ζξω και να κάνει κακό ςε άλλουσ. Φοβόταν πωσ μποροφςε να κάνει κακό είτε
πραγματικά είτε νοερά μζςω τθσ ςκζψθσ του και πωσ αν θ ΛΨΔ δεν ιταν μαηί του κα ιταν
χειρότεροσ άνκρωποσ. Ζνιωκε πωσ ικελε να μιλιςει, να μοιραςτεί τουσ φόβουσ του με τουσ
κοντινοφσ του ανκρϊπουσ, όμωσ εκείνθ τον εμπόδιηε. Τα πράγματα κα γινόντουςαν
χειρότερα και κα τουσ πλιγωνε. Φςτερα ςυνεχίηει: «Ζχουν περάςει αρκετά χρόνια από τότε
που κατάλαβα ποια πραγματικά είςαι». Στο ςθμείο αυτό, προχωράει χρονικά τθν αφιγθςι
του, φτάνοντασ πλζον ςτο ςτάδιο τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ του προβλιματοσ. Ζχει πλζον
ςυνειδθτοποιιςει πωσ θ ΛΨΔ δεν είναι μζροσ του εαυτοφ του. Επιπλζον, ζχει μάκει πωσ
λειτουργεί πλζον εκείνθ, πατϊντασ επάνω ςτουσ φόβουσ και τισ αναςφάλειζσ του. Ο
Κεόδωροσ ζκανε παράλλθλα και χριςθ φαρμακευτικισ αγωγισ που όμωσ δε ςτάκθκε
αρκετι για να αντιμετωπίςει τα ςυμπτϊματα. Εν τω μεταξφ ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ και θ
«φίλθ» τθσ ΛΨΔ, δθλαδι θ κατάκλιψθ, θ οποία αποτελεί μία από τισ ςυνθκζςτερεσ
διαταραχζσ ςε άτομα με ΛΨΔ (Ruscio et al. 2010). Θ κατάκλιψθ τον ζκανε να πζφτει ςε ζνα
λικαργο «λυτρωτικό και ςυνάμα ολζκριο». Ζτςι, τθ κζςθ τθσ ελπίδασ παίρνει ςταδιακά θ
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κόπωςθ και θ παραίτθςθ. Νιϊκει πωσ ενϊ ζχει μάκει να ςυμπεριφζρεται με ζνα
ςυγκεκριμζνο τρόπο που του ζχει υποδείξει μζχρι τϊρα θ ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι,
κα πρζπει τϊρα να αρχίςει να φζρεται εντελϊσ διαφορετικά. Γράφει χαρακτθριςτικά:
…Ζνιωκα ςα να ζγραφα όλθ μου τθ ηωι με το αριςτερό χζρι… Και τϊρα ζπρεπε να
εκπαιδευτϊ να γράφω μόνο με το δεξί…
Τζλοσ, κλείνει με μία διλωςθ προσ τθν ΛΨΔ: Δεν επικυμεί περαιτζρω ςυναντιςεισ οφτε μαηί
τθσ αλλά οφτε και με τθ «φίλθ» τθσ τθν κατάκλιψθ. Και αυτό γιατί αποφάςιςε να κάνει μία
προςπάκεια. Σαν υςτερόγραφο τθσ επιςθμαίνει πωσ τθν κατθγορεί διότι κάκε άνκρωποσ
καλείται να αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ τθ ηωισ που όμωσ κα τον κάνουν ακόμθ πιο
δυνατό και κα τον βοθκιςουν να απομακρφνει το φόβο, μεταφζροντασ ζτςι ςε όλουσ τουσ
πάςχοντεσ με ΛΨΔ ζνα αιςιόδοξο μινυμα.
Σχολιαςμόσ μετά το Διαμοιραςμό: Ο Δαμιανόσ διλωςε πωσ αιςκάνκθκε ταφτιςθ κακϊσ θ
αφιγθςθ ζδειχνε τθν πραγματικότθτα του προβλιματοσ. Θ Κωνςταντίνα ςυμφϊνθςε και
επιπλζον πρόςκεςε πωσ ο λόγοσ του Κεόδωρου ιταν αλλθγορικόσ και ποιθτικόσ και τθν
ζκανε να ςυγκινθκεί. Θ Δάφνθ διλωςε πωσ ςυγκινικθκε και ταυτόχρονα βρικε τθν
αφιγθςθ πολφ εφευρετικι. Επιπλζον, τθν προβλθμάτιςε κακϊσ και εκείνθ ωσ μθτζρα
ςκζφτθκε πωσ ενδεχομζνωσ και τα δικά τθσ παιδιά να ταλαιπωροφνταν από τζτοιου είδουσ
ςκζψεισ και πωσ κα ζπρεπε, ςτθν περίπτωςθ αυτι, να βρει ζναν τρόπο για να
αντιμετωπίςει ςωςτά τθν κατάςταςθ.

Θ Ψθφιακι Αφιγθςθ του Δαμιανοφ- Τίτλοσ: OCD- Obsessive Compulsive Disorder or…
Ρεριγραφι
Ο Δαμιανόσ επζλεξε ςτθ δικι του ψθφιακι αφιγθςθ να χρθςιμοποιιςει αποκλειςτικά
ςκίτςα που δθμιοφργθςε ο ίδιοσ ςε μορφι κόμικ χωρίσ προςκικθ προφορικισ αφιγθςθσ. Θ
πρϊτθ εικόνα παρουςιάηει τον τίτλο τθσ ιςτορίασ και θ επόμενθ γράφει: ‘Oh Clipped
DREAMS’ (μτφρ.: «Ω, κομματιαςμζνα όνειρα»). Στθ ςυνζχεια, εμφανίηεται ζνα ςκίτςο με
ζνα αγόρι και από πάνω γράφει: ‘I suppose that I used to be a happy boy, concerned about:’
(μτφρ.: «Υποκζτω πωσ ιμουν ζνα χαροφμενο αγόρι που το απαςχολοφςε:»). Από κάτω
παρουςιάηονται διάφορεσ ςκζψεισ όπωσ ποιο κα είναι το επόμενο κζμα κόμικ που κα
κυκλοφοριςει, ποιο παιχνίδι να ηθτιςει για δϊρο, ι ποιο πρόγραμμα να παρακολουκιςει
ςτθν τθλεόραςθ. Κατόπιν, ςτο επόμενο ςκίτςο γράφει: ‘I also had dreams about the future’
(μτφρ.: «Είχα επίςθσ όνειρα για το μζλλον»). Από κάτω παρουςιάηει κάποια από αυτά, πωσ
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ονειρευόταν δθλαδι να γίνει χθμικόσ μθχανικόσ, δικθγόροσ ι να ακολουκιςει ακαδθμαϊκι
καριζρα. Στο επόμενο ςκίτςο γράφει: ‘However, OCD crept in’ (μτφρ.: «Ωςτόςο,
παρείςφρθςε θ ΛΨΔ»). Από κάτω παρουςιάηονται διάφορεσ αγωνιϊδεισ ςκζψεισ που
ςχετίηονταν με τα όνειρα που είχε εκφράςει προθγουμζνωσ: Τι κα ςυνζβαινε εάν το
εργοςτάςιο ζπαιρνε φωτιά εξαιτίασ του; Και αν ακϊοι άνκρωποι πιγαιναν ςτθ φυλακι
εξαιτίασ του; Και τι κα γινόταν εάν κατά λάκοσ πραγματοποιοφςε λογοκλοπι; Φςτερα ςτο
επόμενο ςκίτςο ςυνεχίηει: ‘Of course, I masked everything’ (ελεφκερθ μτφρ.: «Φυςικά,
προςπακοφςα να τα καλφψω όλα») Από κάτω εμφανίηονται και πάλι ςκζψεισ που ζκανε,
αυτι τθ φορά ςτθν προςπάκειά του να καλφψει τισ προθγοφμενεσ ςκζψεισ του. Δεν ιταν
καλόσ ςτα μακθματικά, οι δικθγόροι είναι άνκρωποι ςυντθρθτικοί, και οι ακαδθμαϊκζσ
κζςεισ κλθρονομοφνταν ι απαιτοφςαν γνωριμίεσ που εκείνοσ δεν είχε. Κατόπιν ςυνεχίηει:
Then came the ‘heavyweights’. Apparently, I can’t handle access and evaluate
stressful information. ‘Grandpa’s brother is paralysing. When this happens to his
lungs, he dies’
Στθ ςυνζχεια γράφει πωσ ιρκαν τα «βαριά». Ρλζον δεν μποροφςε να διαχειριςτεί τθν
παρείςφρθςθ ςτρεςογόνων πλθροφοριϊν οφτε να τισ αξιολογιςει. Ακόμθ και μια φράςθ
που αφοροφςε ςε κάποια αρρϊςτια, όπωσ το γεγονόσ πωσ κάποιοσ ςυγγενισ παρζλυε και
πωσ αν αυτό προχωροφςε ςτουσ πνεφμονζσ του κα πζκαινε, ιταν ικανι να τον οδθγιςει ςε
διαρκι επανζλεγχο των δικϊν του ςωματικϊν ικανοτιτων ι ςε πανικό ςτθν περίπτωςθ που
ζνιωκε τον παραμικρό πόνο. Στο τελευταίο αυτό ςθμείο ζχει ηωγραφίςει μία λευκι
αρκοφδα να τον πατά. Στθ ςυνζχεια οι αγωνιϊδεισ ςκζψεισ ςυνεχίηονται: Θ δθλθτθρίαςθ
ενόσ ανκρϊπου ςε μία τθλεοπικι ςειρά κα ιταν ικανι να τον κάνει και εκείνον να αρχίςει
να φοβάται να ακουμπιςει διάφορα πράγματα που κα μποροφςαν να ζχουν μικρόβια ι να
είναι δθλθτθριϊδθ. Ακόμα και ζνα απλό λουλοφδι κα μποροφςε να κεωρθκεί απειλι και κα
ζπρεπε εάν τφχαινε να το ακουμπιςει να πλφνει και να ξαναπλφνει τα χζρια του και να
απολυμανκεί. Στο επόμενο ςκίτςο γράφει: ‘I don’t even dare to write about the religious
ones’ (ελεφκερθ μτφρ.: Δεν τολμϊ να μιλιςω καν για τισ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου
ςκζψεισ). Ριο κάτω εξθγεί πωσ αυτζσ αφοροφςαν ςτο φόβο του πωσ κα πάει ςτθν κόλαςθ
και ςτθν προςπάκειά του να είναι καλόσ άνκρωποσ προκειμζνου να ζχει μία πικανότθτα να
ςωκεί. Αν πάλι ςκεφτότανε κάτι «κακό» τότε κα ζπρεπε να το «ξε-ςκεφτεί16», κάνοντασ
προςευχζσ, αναηθτϊντασ επιβεβαίωςθ πωσ διόρκωςε το οποιοδιποτε κακό. Στο επόμενο
ςκίτςο αναφζρει:

16

Απόδοςθ από τα αγγλικά του όρου ‘unthink’.

84

Apparently you find my attempt to sketch the ‘White Bear’ funny, but believe me,
the situation was anything but funny. It was MISERY and UNHAPPINESS
Στο ςθμείο αυτό λοιπόν αναφζρεται ςε δεφτερο πρόςωπο και λζει πωσ «Ρροφανϊσ
βρίςκεισ τθν προςπάκειά μου να αποτυπϊςω τθ «Λευκι Αρκοφδα» αςτεία, όμωσ πίςτεψζ
με, θ κατάςταςθ ιταν κάκε άλλο παρά αςτεία. Ιταν ΜΛΗΕΛΑ και ΣΤΕΝΟΧΩΛΑ». Στθ
ςυνζχεια, δείχνει ζνα ανκρωπάκι που προςπακεί να ςθκϊςει ζνα βάροσ και γράφει:
‘Maybe OCD is something like GRAVITY, it is the consequences we have to bear.’ (μτφρ.:
« Μςωσ θ ΛΨΔ είναι ςαν τθ ΒΑΥΤΘΤΑ, είναι οι ςυνζπειεσ που πρζπει να ςθκϊςουμε»). Και
ςυνεχίηει: ‘Loneliness in another consequence of OCD, it feels like there is a wall’ (μτφρ.: «Θ
μοναξιά είναι άλλθ μία ςυνζπεια τθσ ΛΨΔ, είναι ςαν να υπάρχει ζνασ τοίχοσ»). Ραράλλθλα,
από κάτω ζχει ςχεδιάςει μία εικόνα με ζναν τοίχο φτιαγμζνο από τοφβλα και από πίςω
ζναν απογοθτευμζνο άνκρωπο. Σε μερικά από τα τοφβλα ζχει γράψει τισ λζξεισ ντροπι,
αρνθτικζσ ςυγκρίςεισ, ενοχι, αίςκθςθ αποτυχίασ. Φςτερα ςτο επόμενο ςκίτςο γράφει:
‘Sometimes it feels like a glass wall’ (μτφρ.: «Κάποιεσ φορζσ είναι ςαν ζνασ γυάλινοσ
τοίχοσ»). Και ζχει ηωγραφίςει τον εαυτό του από τθ μία πλευρά να ςκζφτεται πωσ νιϊκει
μοναξιά ενϊ από τθν άλλθ πλευρά δείχνει ανκρϊπουσ να μιλοφν μεταξφ τουσ. Τζλοσ,
ακολουκεί μία ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν δικι του επαγγελματικι και προςωπικι ηωι και
εκείνθ των υπόλοιπων ανκρϊπων αντίςτοιχα. Στθν επαγγελματικι, δείχνει ανκρϊπουσ να
ςυνομιλοφν και να χαίρονται επειδι πιραν προαγωγι ι αφξθςθ ενϊ εκείνοσ κατακλφηεται
από αρνθτικζσ ςκζψεισ για τον εαυτό του, όπωσ πχ. πωσ κα αξιολογθκεί πωσ είναι ανίκανοσ
και κατϊτεροσ των προςδοκιϊν των ανωτζρων του ϊςτε να αξίηει και ο ίδιοσ προαγωγι ι
αφξθςθ. Πςο για τθν προςωπικι του ηωι, δείχνει και πάλι ανκρϊπουσ να ςυνομιλοφν και
να ςυηθτοφν για νζα χόμπι και αςχολίεσ ενϊ αντίκετα εκείνον το μόνο που τον απαςχολεί
είναι το πϊσ κα ιταν θ ηωι του χωρίσ τθν ΛΨΔ ενϊ ταυτόχρονα ο χρόνοσ περνά.
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Εικόνα 14: Στιγμιότυπο οκόνθσ από τθν ψθφιακι αφιγθςθ του Δαμιανοφ.

Ανάλυςθ
Θ ιςτορία του Δαμιανοφ πραγματεφεται με πολφ αναλυτικό τρόπο τθ ηωι του με τθν
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι, εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτο κομμάτι των ιδεολθψιϊν.
Συγκεκριμζνα, ξεκινάει τθν αφιγθςι του με τον τίτλο ‘OCD- Obsessive Compulsive Disorder
or…’, κζλοντασ προφανϊσ με τον τρόπο αυτό να δείξει όλα αυτά που κρφβονται πίςω από
τθν ονομαςία τθσ, περιγράφοντασ ζτςι τθν εμπειρία του να ηεισ με αυτιν. Θ αφιγθςθ του
ξεκινάει αρχικά με τθ φράςθ: «Ω, κομματιαςμζνα όνειρα» και ςυνεχίηει περιγράφοντασ
αρχικά τθν κακθμερινότθτα του ωσ παιδί, όταν ακόμθ ιταν ανζμελο και τον απαςχολοφςε
μόνο θ διαςκζδαςθ. Μεγαλϊνοντασ είχε και όνειρα: Τθ μία ςκεφτόταν να γίνει χθμικόσ
μθχανικόσ, τθν άλλθ δικθγόροσ, τθν άλλθ κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου. Τότε όμωσ ζκανε τθν
εμφάνιςθ τθσ θ ΛΨΔ, κατακλφηοντασ τον με ιδεολθψίεσ, και γεμίηοντασ τον με άγχοσ και
φόβο για τα όνειρα του αυτά. Με ιδεολθψίεσ που αφοροφςαν είτε ςτο να βλάψει ακοφςια
άλλουσ ανκρϊπουσ (Shafran, 2011), είτε ςτο να διαπράξει κάποιου είδουσ παρανομία (π.χ.
λογοκλοπι). Ωςτόςο, ςφντομα προςπάκθςε να κρυφτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό
βρίςκοντασ άλλεσ δικαιολογίεσ για να μθν ακολουκιςει τα όνειρα του όπωσ για
παράδειγμα πωσ δεν είχε τισ ανάλογεσ ικανότθτεσ ι πωσ εν τζλει το να ακολουκιςει τθν
εκάςτοτε καριζρα δεν ιταν τελικά αυτό που πραγματικά επικυμοφςε. Στθ ςυνζχεια όμωσ, θ
κατάςταςθ με τισ ιδεολθψίεσ χειροτζρεψε ακόμθ περιςςότερο, κάνοντάσ τον να
επθρεάηεται από κάκε τι που ζβλεπε και άκουγε και να κατακλφηεται από άγχοσ
ςκεπτόμενοσ πωσ κα μποροφςε ενδεχομζνωσ και εκείνοσ να πάκει κάποιο κακό, γεγονόσ
που τον οδθγοφςε ςυνεχϊσ ςε καταναγκαςμοφσ υπερβολικισ κακαριότθτασ και
απολφμανςθσ (Λιαμάκθ, 2016). Υςτζρα κάνει και μία αναφορά ςε ιδεολθψίεσ κρθςκευτικοφ
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περιεχομζνου που είναι ζνασ από τουσ δυςκολότερουσ τφπουσ ιδεολθψιϊν όπωσ αναφζρει
και θ Λιαμάκθ (2016), ενϊ ο ίδιοσ γράφει χαρακτθριςτικά: «Δεν τολμϊ καν να γράψω για
αυτζσ» αναφζροντασ ελάχιςτεσ αλλά χαρακτθριςτικζσ ςκζψεισ, όπωσ π.χ. το διαρκι φόβο
του πωσ μπορεί να πιγαινε ςτθν κόλαςθ. Στθ ςυνζχεια, μιλάει για τθ «Λευκι Αρκοφδα». Θ
αρκοφδα αυτι, είναι αναφορά ςτο «Ρρόβλθμα τθσ Λευκισ Αρκοφδασ» για το οποίο πρϊτθ
φορά μίλθςε τθ δεκαετία του 1980 ο κοινωνικόσ ψυχολόγοσ Daniel Wegner. Ουςιαςτικά,
πρόκειται για τθν παρατιρθςι του προθγοφμενου πωσ όςο περιςςότερο προςπακεί
κάποιοσ να καταςτείλει μία ςκζψθ του και να ςτρζψει αλλοφ το μυαλό του, τόςο πιο
δφςκολο του είναι να το καταφζρει. Ζτςι, ο Δαμιανόσ με πολφ εφςτοχο τρόπο, προχωράει
το ςυλλογιςμό αυτό ζνα βιμα παραπζρα, παραλλθλίηοντάσ τον με τθν επίδραςθ που ζχουν
θ ιδεολθψίεσ ςτο μυαλό του: Πςο περιςςότερο προςπακεί να τισ αποφφγει ι να τισ
αγνοιςει τόςο περιςςότερο εκείνεσ επιμζνουν και ςυνεχίηουν να τον βαςανίηουν
φζρνοντασ ζτςι ςτθ ηωι του δυςτυχία και μιηζρια. Φςτερα παραλλθλίηει τθν ΛΨΔ με τθ
βαρφτθτα: «Μςωσ είναι οι ςυνζπειεσ τελικά που κα πρζπει να ςθκϊςουμε». Στο ςθμείο
αυτό, θ κ. Λιαμάκθ ζχει κάνει ζνα εφςτοχο ςχόλιο δθμιουργϊντασ ζνα ζξυπνο λογοπαίγνιο:
‘You have to bear the bear’. Ρωσ κα πρζπει δθλαδι κάποιοσ με ΛΨΔ να καταφζρει να αντζξει
τθν αρκοφδα και όχι να υποχωριςει κάτω από το βάροσ τθσ, κάτω από το βάροσ τθσ ίδιασ
τθσ ΛΨΔ. Κατόπιν, αναφζρεται ςε μία ακόμθ ςυνζπεια τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ
διαταραχισ: Τθ μοναξιά, μία αίςκθςθ που είναι ςυχνι ςε άτομα με ΛΨΔ (Meltzer et al.,
2013). Αιςκάνεται πωσ βρίςκεται πιςω από ζναν τοίχο που άλλοτε αποτελείται από τοφβλα
που ςυμβολίηουν όλα εκείνα που τον κρατοφν μακριά από τουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ
(ντροπι, ενοχι, αρνθτικζσ ςυγκρίςεισ κτλ) και άλλοτε πίςω από ζνα γυάλινο τοίχο μζςα από
τον οποίο βλζπει τουσ υπόλοιπουσ να κοινωνικοποιοφνται και να μοιράηονται εμπειρίεσ
ενϊ εκείνοσ αδυνατεί να βρεκεί μαηί τουσ. Τζλοσ, παρατθρεί τουσ υπόλοιπουσ να
προχωροφν και να εξελίςςονται επαγγελματικά ενϊ εκείνον τον κατακλφηουν μόνιμα
αρνθτικζσ ςκζψεισ με αποτζλεςμα να αιςκάνεται ανάξιοσ και να ςαμποτάρει τον ίδιο του
τον εαυτό. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν προςωπικι του ηωι όπου και πάλι παρατθρεί τουσ
υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ να αςχολοφνται με νζα χόμπι και να αποκτοφν καινοφργιεσ
γνϊςεισ ενϊ εκείνοσ μζνει ςτάςιμοσ και αναρωτιζται πϊσ κα ιταν θ ηωι του χωρίσ τθν ΛΨΔ
ενϊ ο χρόνοσ ςυνεχίηει να κυλά αμείλικτοσ.

Σχολιαςμόσ μετά από το Διαμοιραςμό: Θ Κωνςταντίνα αιςκάνκθκε πωσ θ αφιγθςθ του
Δαμιανοφ ιταν πολφ οικεία, λόγω τθσ όλθσ παρουςίαςθσ ςε μορφι κόμικ. Ταυτίςτθκε με τα
μθνφματα, ενϊ τθσ φάνθκε τολμθρό το περιεχόμενο, δεδομζνου πωσ μίλαγε ανοιχτά για τα
87

ςυμπτϊματα τθσ διαταραχισ και με τον τρόπο αυτό προζτρεπε και κάποιον άλλον άνκρωπο
με ΛΨΔ να τολμιςει να κάνει το ίδιο. Θ κ. Λιαμάκθ ςυμφϊνθςε επιςθμαίνοντασ πωσ όντωσ θ
αφιγθςθ αφοροφςε ςε λιγότερο προβεβλθμζνα ςυμπτϊματα όπωσ ςκζψεισ- ταμποφ
(ςεξουαλικοφ, κρθςκευτικοφ περιεχομζνου κτλ.) που είναι δφςκολο να ειπωκοφν από
κάποιον. Ο Κεόδωροσ ςυμφϊνθςε με τθν άποψθ αυτι και διλωςε πωσ και εκείνον με τθ
ςειρά του τον άγγιξε θ ιςτορία. Τζλοσ, θ Δάφνθ ανζφερε πωσ προβλθματίςτθκε αλλά δεν
είδε τθν ελπίδα ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία.

6.2.

Συμπεράςματα από το Σφνολο των Ψθφιακϊν Αφθγιςεων

Μζςα από τθν ανάλυςθ των ιςτοριϊν αλλά και τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων φαίνεται
ξεκάκαρα πωσ θ ιςτορία του Δαμιανοφ και του Κεόδωρου ςυγκζντρωναν πολλά κοινά
ςτοιχεία και αντίςτοιχεσ ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ είχαν και οι ιςτορίεσ τθσ Δάφνθσ και τθσ
Κωνςταντίνασ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, οι δφο άντρεσ εςτίαςαν περιςςότερο ςτα
ςυμπτϊματα τθσ ΛΨΔ αλλά και ςτον τρόπο που τα βίωναν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ,
φωτίηοντασ αρκετά πολλζσ ςκοπιζσ τθσ διαταραχισ και βοθκϊντασ άλλουσ ανκρϊπουσ που
ενδεχομζνωσ πάςχουν από αυτιν να αναγνωρίςουν τα ςυμπτϊματα και να ηθτιςουν
βοικεια. Από τθν άλλθ πλευρά, οι ιςτορίεσ τθσ Δάφνθσ και τθσ Νάντιασ αφοροφςαν ςε μία
ςυνολικι αναδρομι ςτθ ηωι τουσ και ςτθν ςχζςθ τουσ με τθν ΛΨΔ, εςτιάηοντασ
περιςςότερο ςτα ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφςε παρά ςτα κακεαυτά ςυμπτϊματα.
Επιπλζον και οι δφο γυναίκεσ τόνιηαν τθ ςθμαςία του να απευκυνκεί κάποιοσ ςε ειδικό και
να ηθτιςει βοικεια, μεταφζροντασ ζνα αιςιόδοξο μινυμα αναφορικά με τθ κεραπεία.
Τζλοσ, θ ιςτορία του Κεόδωρου, τθσ Κωνςταντίνασ και τθσ Δάφνθσ ζδιναν το μινυμα πωσ θ
όλθ κατάςταςθ αποτζλεςε μία αφορμι για να δοκιμαςτοφν, να γνωρίςουν καλφτερα τον
εαυτό τουσ και να γίνουν πιο δυνατοί για να αντιμετωπίςουν τισ όποιεσ δυςκολίεσ τουσ
επεφφλαςςε ςτο μζλλον θ ηωι.
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7. Αποτελζςματα Ερωτθματολογίων και Ομάδασ Εςτίαςθσ
Ραρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των τριϊν ςυνολικά ερωτθματολογίων που
διανεμικθκαν κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου (το 1ο πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, το
2ο ταυτόχρονα με τθ διαδικαςία διαμοιραςμοφ των ψθφιακϊν αφθγιςεων και το 3ο ςτο
τζλοσ του ςεμιναρίου) κακϊσ και τθσ ομάδασ εςτίαςθσ.

Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 2

Εικόνα 15: Αποτελζςμα Ερωτθματολογίου 2- Κάκε αρικμόσ ςτο ερωτθματολόγιο υποδεικνφει τον αρικμό των
ατόμων που βίωςαν το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα, ενϊ ο αρικμόσ ςτθν τελευταία ερϊτθςθ αφορά ςτο μζςο
όρο που βγικε από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων.

Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, αφοροφςε ςτα
ςυναιςκιματα τα οποία προκαλοφνταν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ
προβολισ των ψθφιακϊν αφιγθςεων. Κάκε αρικμόσ ςτο ερωτθματολόγιο υποδεικνφει τον
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αρικμό των ατόμων που βίωςαν το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα, ενϊ ο αρικμόσ ςτθν
τελευταία ερϊτθςθ αφορά ςτο μζςο όρο που βγικε από τισ απαντιςεισ των
ςυμμετεχόντων. Ο κάκε ςυμμετζχων κατζγραφε τα ςυναιςκιματά του για τισ ιςτορίεσ όλων
των υπολοίπων αλλά όχι τθσ δικισ του ιςτορίασ. Ζτςι, δεδομζνου πωσ θ ομάδα αποτελείτο
από τζςςερα ςυνολικά άτομα, τρία από αυτά ςυμπλιρωναν το ερωτθματολόγιο κάκε
φορά. Μοναδικι εξαίρεςθ (γι’ αυτό και ζχει επιςθμανκεί με κόκκινο χρϊμα), αποτελεί θ
ψθφιακι αφιγθςθ τθσ ερευνιτριασ για τθν οποία ψθφίςανε και οι τζςςερισ
ςυμμετζχοντεσ. Ο λόγοσ που ςυμπεριλιφκθκε, ιταν διότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
ψθφιακϊν αφθγιςεων που ςυγκεντρϊκθκαν ιταν μικρόσ και επομζνωσ κρίκθκε χριςιμο να
αξιολογθκεί και εκείνθ προκειμζνου να εξεταςτεί το κατά πόςο κα ιταν ι όχι κατάλλθλθ να
παρουςιαςτεί μελλοντικά ςε άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι.
Θ ιςτορία του Δαμιανοφ, του Κεόδωρου, τθσ Δάφνθσ και τθσ ερευνιτριασ ςυγκζντρωςαν
δφο ψιφουσ ςτο ςυναίςκθμα τθσ ταφτιςθσ, ενϊ θ ψθφιακι αφιγθςθ τθσ Κωνςταντίνασ
μία. Θ ιςτορία του Κεόδωρου κατάφερε να προκαλζςει ςε όλουσ ςυγκίνθςθ ενϊ με δφο
ψιφουσ ακολοφκθςαν θ Κωνςταντίνα και ο Δαμιανόσ και τζλοσ θ Δάφνθ και θ ερευνιτρια
με μία ψιφο. Κλίψθ προκάλεςε θ ιςτορία του Κεόδωρου και του Δαμιανοφ με μία και δφο
ψιφουσ αντίςτοιχα. Θ ερευνιτρια και ο Κεόδωροσ γζννθςαν αίςκθματα απελπιςίασ ςε ζνα
ςυμμετζχοντα ζκαςτοσ, ενϊ δφο ςτα τρία άτομα προβλθμάτιςε θ ιςτορία του Κεόδωρου
μαηί με εκείνθ του Δαμιανοφ τθσ Δάφνθσ και τθσ ερευνιτριασ. Μία νότα ανακοφφιςθσ
ζδωςε θ αφιγθςθ τθσ Δάφνθσ ςε δφο μζλθ τθσ ομάδασ ενϊ εκείνθ του Κεόδωρου και τθσ
Κωνςταντίνασ ςε ζνα. Θ ενςυναίςκθςθ ιταν το ςυναίςκθμα το οποίο παρατθρικθκε ςε
όλεσ τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ (Δαμιανόσ-Κεόδωροσ-Ερευνιτρια: 3, Κωνςταντίνα- Δάφνθ:
2). Αιςιοδοξία μοίραςε θ ιςτορία τθσ Δάφνθσ και τθσ Κωνςταντίνασ με τρείσ και δφο
ψιφουσ αντίςτοιχα. Δφο άτομα ζνιωςαν κατανόθςθ ςτθν ιςτορία του Δαμιανοφ ενϊ ζνα
άτομο ζνιωςε καυμαςμό. Επίςθσ, καυμαςμό και υπερθφάνεια προκάλεςε θ ιςτορία τθσ
ερευνιτριασ ςε ζνα άτομο. Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το αίςκθμα τθσ αδιαφορίασ
απζναντι ςτισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ απουςίαηε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Αναφορικά με το πόςο βοθκθτικι κα ιταν θ κάκε ψθφιακι αφιγθςθ για ζνα άτομο με
ΛΨΔ, όλεσ ανεξαιρζτωσ οι αφθγιςεισ κρίκθκαν ωσ πολφ βοθκθτικζσ με πολφ μικρι διαφορά
ςτθ βακμολογία μεταξφ τουσ (από 4,2 ζωσ 5). Συγκεκριμζνα, θ ιςτορία του Κεόδωρου
βακμολογικθκε με 5 από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ ιςτορία του Δαμιανοφ με 4,6.
Ακολοφκθςαν θ ιςτορίεσ τθσ Δάφνθσ και τθσ Κωνςταντίνασ με βακμολογία 4,3 ενϊ θ
αφιγθςθ τθσ ερευνιτριασ βακμολογικθκε με 4,2.
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Αποτελζςματα Ερωτθματολογίου 3
Το ερωτθματολόγιο αυτό αφοροφςε ςτισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν οι ςυμμετζχοντεσ μζςα
από το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ, ςτα ςυναιςκιματα που βίωςαν κατά τθ
διάρκειά του, τισ εκτιμιςεισ τουσ αναφορικά με τθ χρθςιμότθτα των ψθφιακϊν αφθγιςεων
αλλά και τθσ ίδιασ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άτομα με ΛΨΔ και τζλοσ ςε προτάςεισ
βελτίωςθσ του ςεμιναρίου μελλοντικά. Ραρακάτω γίνεται παρουςίαςθ του μζςου όρου των
απαντιςεων που δόκθκαν ςτισ ερωτιςεισ με μορφι κλίμακασ Likert και κατόπιν
ακολουκοφν οριςμζνα ςχεδιαγράμματα για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των υπόλοιπων
απαντιςεων.
 Ζμακα τι είναι θ ψθφιακι αφιγθςθ και ςε τι χρθςιμεφει: 4,5
 Απζκτθςα χριςιμεσ γνϊςεισ: 4
 Απζκτθςα νζεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ: 3,5
 Ζμακα να χρθςιμοποιϊ κάποιο/α εργαλείο/α επεξεργαςίασ βίντεο: 4,2
 Το ςεμινάριο με βοικθςε να μοιραςτϊ τα ςυναιςκιματά μου αναφορικά με το
πρόβθμα που αντιμετωπίηω με άλλουσ: 5
 Το ςεμινάριο με βοικθςε να ζρκω πιο κοντά με άλλουσ: 5
 Κεωρείτε πωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ ωσ διαδικαςία είναι βοθκθτικι για τθν
περίπτωςι ςασ: 4
Ο μζςοσ όροσ των απαντιςεων, με εξαίρεςθ μία από τισ ζξι κυμαίνεται από 4 (ςυμφωνϊ)
ζωσ 5 (ςυμφωνϊ απόλυτα). Το γεγονόσ αυτό, δεδομζνου πωσ όλεσ οι προτάςεισ ιταν
κετικά φορτιςμζνεσ υποδθλϊνει πωσ το ςεμινάριο ςτζφκθκε με επιτυχία ςτο ςφνολό του
και οι ςυμμετζχοντεσ κατανοιςαν πλιρωσ τθν ζννοια τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ δεδομζνου
πωσ θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςυγκζντρωςε μζςο όρο 4,5 ενϊ ςτο ερωτθματολόγιο 1 τρία
ςτα τζςςερα άτομα δεν τθ γνϊριηαν καν. Τθ χαμθλότερθ βακμολογία ςυγκζντρωςε θ
φράςθ που αφοροφςε ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, γεγονόσ το οποίο ιταν και αναμενόμενο,
δεδομζνου του πολφ περιοριςμζνου χρόνου που υπιρξε για τθν ενθμζρωςθ των
ςυμμετεχόντων. Ωςτόςο, από τθν παρουςίαςθ των ψθφιακϊν αφθγιςεων αποδείχκθκε
πωσ τα άτομα, μολονότι δεν είχαν πρότερθ γνϊςθ κανενόσ εργαλείου επεξεργαςίασ βίντεο
(ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου 1) κατόρκωςαν να δθμιουργιςουν
μόνοι τουσ τθν ψθφιακι τουσ αφιγθςθ κάνοντασ βαςικι χριςθ των εργαλείων
επεξεργαςίασ βίντεο τα οποία είχαν διδαχκεί. Επιπλζον, ο μζςοσ όροσ αναφορικά με το
ςυγκεκριμζνο κομμάτι ιταν και 4,2. Μοναδικι εξαίρεςθ αποτζλεςε θ Δάφνθ θ οποία όμωσ
εξαρχισ είχε δθλϊςει πωσ λόγω τθσ γενικότερθσ μθ εξοικείωςισ τθσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ
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κα χρειαηότανε οπωςδιποτε κάποια βοικεια.

Τζλοσ, τθν υψθλότερθ βακμολογία (5)

ςυγκζντρωςαν οι φράςεισ που αφοροφςαν ςτθν επικοινωνία των ςυναιςκθμάτων των
ςυμμετεχόντων με τουσ υπόλοιπουσ και ςτθν καλι ςχζςθ που αναπτφχκθκε μεταξφ τουσ. Το
γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνει πωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ είναι ζνα μζςο που μπορεί να
λειτουργιςει ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ ενςυναίςκθςθσ μεταξφ μίασ ομάδασ.

 Κα μποροφςατε να δθμιουργιςετε μόνοι ςασ μία ψθφιακι αφιγθςθ;

Εικόνα 16: Αποτελζςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 3

Στο ςθμείο αυτό φαίνεται πωσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφςαν δυνθτικά να
φτιάξουν μία ψθφιακι αφιγθςθ, είτε μόνοι τουσ είτε με κάποια βοικεια γεγονόσ ιδιαίτερα
ςθμαντικό κακϊσ αυτό υποδεικνφει πωσ όλοι γνϊριηαν πλζον τα ςτάδια δθμιουργίασ μιασ
ψθφιακισ αφιγθςθσ, όπωσ φάνθκε και από τισ απαντιςεισ προθγουμζνωσ.
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 Ραρουςιάηοντασ τθν ψθφιακι μου αφιγθςθ αιςκάνκθκα:

Εικόνα 17: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 8

Θ ερϊτθςθ αυτι αφοροφςε ςτα ςυναιςκιματα που βίωςαν τα άτομα τθσ ομάδασ
παρουςιάηοντασ τισ δικζσ τουσ ψθφιακζσ αφθγιςεισ. Εδϊ φαίνεται κακαρά πωσ υπιρξε
μεγάλθ ποικιλομορφία αναφορικά με τα ςυναιςκιματα που βίωςε ο κάκε ζνασ και
ςπανίωσ υπιρχε ταφτιςθ. Μοναδικζσ εξαιρζςεισ αποτελοφν το αίςκθμα τθσ ςυγκίνθςθσ το
οποίο ζνιωςαν τρία ςτα πζντε άτομα ενϊ ακολουκοφν τα αιςκιματα τθσ περθφάνειασ και
του ενκουςιαςμοφ με δφο ψιφουσ ζκαςτο. Το γεγονόσ πωσ ο κακζνασ ζνιωςε διαφορετικά
κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δικισ του αφιγθςθσ, υποδεικνφει το εφροσ των ςυναιςκθμάτων
που μπορεί να δθμιουργιςει μία ψθφιακι αφιγθςθ ςε ζναν άνκρωπο.
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 Το πιο ςθμαντικό όφελοσ από το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ για εςάσ
ιταν:

Εικόνα 18: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 10

Είναι εμφανζσ πωσ και εδϊ υπάρχουν διαφορετικζσ απόψεισ, κακϊσ δφο ςτα τζςςερα
άτομα ςυμφϊνθςαν πωσ το ςθμαντικότερο όφελοσ για αυτά ιταν θ ζκφραςθ των
ςυναιςκθμάτων τουσ ενϊ οι άλλεσ δφο ψιφοι αφοροφςαν ςτθ γνωριμία με τα άλλα άτομα
και ςτθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων. Θ βελτίωςθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ δεν
ψθφίςτθκε από κανζνα άτομο, δεδομζνου πωσ όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω υπιρχε
ζλλειψθ χρόνου για περαιτζρω εξάςκθςθ.
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 Το πιο ςθμαντικό όφελοσ από τον κύκλο τησ αφήγηςησ (story circle) για εςάσ
ιταν:

Εικόνα 19: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 11

Θ ερϊτθςθ αυτι αφοροφςε ςτθ διαδικαςία του κφκλου τθσ αφιγθςθσ, και κρίκθκε ςκόπιμο
να προςτεκεί κακϊσ ο προθγοφμενοσ αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι ςτθ
διαδικαςία αντίςτοιχων ςεμιναρίων. Θ ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ ζλαβε δφο ψιφουσ
ενϊ θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων των ςυμμετεχόντων και θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ
δεν ιταν μόνοι ζλαβαν μία ψιφο αντίςτοιχα. Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνει πωσ θ
ψθφιακι αφιγθςθ μπορεί να λειτουργιςει τόςο ωσ εργαλείο αναςτοχαςμοφ όςο και
ανάπτυξθσ ενςυναίςκθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ.
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 Κεωρείτε πωσ θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ μποροφςε να είναι
βοθκθτικι για άτομα με ΛΨΔ;

Εικόνα 20: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 13

Εδϊ οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν ομόφωνα πωσ θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
κα ιταν βοθκθτικι ςε άτομα με ΛΨΔ γεγονόσ ιδιαίτερα ευχάριςτο κακϊσ γίνεται ξεκάκαρο
πωσ το ςεμινάριο τουσ οφζλθςε όλουσ με κάποιον τρόπο.
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 Κεωρείτε πωσ θ προβολή ανάλογων ψθφιακϊν αφθγιςεων κα ιταν βοθκθτικι
για άλλα άτομα με ΛΨΔ;

Εικόνα 21: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 14

Ομόφωνθ ιταν επίςθσ και θ απάντθςθ αναφορικά με τθν προβολι ψθφιακϊν αφθγιςεων
ςε άτομα με ΛΨΔ, γεγονόσ που απαντά και ςτο αντίςτοιχο ερευνθτικό ερϊτθμα που είχε
τεκεί εξαρχισ.
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 Σε ποιο ςθμείο κρίνετε πωσ κα πρζπει να εςτιάηουν οι αφθγιςεισ ωσ προσ το
περιεχόμενό τουσ οφτωσ ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο βοθκθτικζσ;

Εικόνα 22: Αποτζλεςμα Ερωτθματολογίου 3- Ερϊτθςθ 15

Στο ερϊτθμα αυτό, τρεισ ςτουσ τζςςερισ ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν πωσ περιςςότερο
ωφζλιμθ κα ιταν θ εςτίαςθ ςτα ςυναιςκιματα που προκαλοφνται ςτο εκάςτοτε άτομο,
γεγονόσ που επιβεβαιϊκθκε αρκετά και από το περιεχόμενο που και οι ίδιοι επζλεξαν για
τισ ψθφιακζσ τουσ αφθγιςεισ.

Τζλοσ, ςτο ερωτθματολόγιο υπιρχε και μία ανοιχτι ερϊτθςθ που αφοροφςε ςε προτάςεισ
βελτίωςθσ του ςεμιναρίου προκειμζνου αυτό να είναι όςο το δυνατόν πιο βοθκθτικό και
ευχάριςτο για τα μζλθ τθσ ομάδασ (ερ. 16). Μολονότι ςε γενικζσ γραμμζσ οι ςυμμετζχοντεσ
φάνθκε να είναι ικανοποιθμζνοι με τθ ςυνολικι οργάνωςθ, προτάκθκαν και οριςμζνεσ
βελτιϊςεισ που κινικθκαν ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ:
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 Στθ μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια τόςο για τισ παρουςιάςεισ όςο και για τισ τεχνικζσ
βελτιϊςεισ και
 Στθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου ςε ζνα πιο άνετο χϊρο με τθν φπαρξθ καλφτερων
εποπτικϊν μζςων.
Και οι δφο προτάςεισ ιταν ςχετικά αναμενόμενεσ κακϊσ είχανε λογικι βάςθ. Κατά τθ
διάρκεια του ςεμιναρίου ζγινε παραπάνω από εμφανζσ πωσ θ φπαρξθ περιςςότερου
χρόνου όχι μόνο για τισ ςυναντιςεισ αλλά και για τθ δθμιουργία των ψθφιακϊν
αφθγιςεων κα ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι. Καταρχιν, ςτθν ευτυχι περίπτωςθ που υπιρχε
μεγαλφτερθ άνεςθ χρόνου κα μποροφςαν οι ςυμμετζχοντεσ να εκπαιδευτοφν καλφτερα
πάνω ςτα διάφορα εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο προκειμζνου να μπορζςουν να
δθμιουργιςουν αρτιότερεσ τεχνικά ψθφιακζσ αφθγιςεισ αλλά και να είναι ςε κζςθ μετά το
πζρασ του ςεμιναρίου να μποροφν να χειρίηονται με ευκολία τα διαφορετικά προγράμματα
επεξεργαςίασ βίντεο για επαγγελματικοφσ ι και προςωπικοφσ ςκοποφσ. Επιπλζον, ςτθν
τελευταία ςυνάντθςθ που αφοροφςε ςτο διαμοιραςμό των ψθφιακϊν αφθγιςεων δεν
υπιρξε αρκετόσ χρόνοσ για ςυηιτθςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ και για περαιτζρω ςχολιαςμό
με το focus group μολονότι τα χρονικά πλαίςια που είχαν τεκεί εξαρχισ είχαν ιδθ
ξεπεραςτεί κατά πολφ. Τζλοσ, το αίτθμα για τθν φπαρξθ καλφτερου χϊρου διεξαγωγισ του
ςεμιναρίου και καλφτερων εποπτικϊν μζςων ιταν επίςθσ λογικό κακϊσ όπωσ αναφζρκθκε
και προθγουμζνωσ, το γραφείο τθσ κ. Λιαμάκθ επιλζχκθκε ωσ ζςχατθ λφςθ κακϊσ δεν
υπιρξε δυνατότθτα εφρεςθσ κάποιου ακαδθμαϊκοφ χϊρου με εποπτικά μζςα όπωσ π.χ.
προτηζκτορα για καλφτερθ εμπειρία προβολισ των παρουςιάςεων και των ψθφιακϊν
αφθγιςεων, φπαρξθ υπολογιςτϊν για τθν επιτόπου πρακτικι πάνω ςτα εργαλεία
επεξεργαςίασ βίντεο, κτλ.

Αποτελζςματα Ομάδα Εςτίαςθσ
Οι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ αφοροφςαν ςτο να επαλθκευτοφν οι
ερωτιςεισ που είχαν ιδθ τεκεί ςτο ερωτθματολόγιο 3 και ταυτόχρονα να ςυλλεχκοφν
περαιτζρω πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθν εμπειρία των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο. Από
τθν ομάδα εςτίαςθσ ζλειπε θ Κωνςταντίνα εξαιτίασ μιασ υποχρζωςθσ που τθν ανάγκαςε να
φφγει νωρίτερα και ζτςι πραγματοποιικθκε τθν επόμενθ μζρα τθλεφωνικι ςυνζντευξθ μαηί
τθσ. Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά οι ερωτιςεισ και ςυνοπτικι περιγραφι των
απαντιςεων και τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από αυτζσ.
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1) Σε τι ακριβϊσ κεωρείτε πωσ χρθςιμεφει ο κφκλοσ τθσ αφιγθςθσ;
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν πωσ θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ και θ
ςφνδεςθ με τα υπόλοιπα άτομα τθσ ομάδασ ιταν ζνα από τα κυριότερα οφζλθ που
αποκόμιςαν. Ο Κεόδωροσ ανζφερε χαρακτθριςτικά: «Ζνιωςα απίςτευτθ οικειότθτα!
Χρθςιμοποιοφςα πλζον το χιοφμορ μου όχι ςαν άμυνα, αλλά ςαν μζςο ςφνδεςθσ με τα
υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ». Ωςτόςο, ο Δαμιανόσ επεςιμανε πωσ ςθμαντικό ρόλο ςτθ
διαδικαςία ζπαιξε και θ παρουςία τθσ κ. Λιαμάκθ γεγονόσ που τον βοικθςε να αιςκανκεί
πιο άνετα. Θ Κωνςταντίνα πρόςκεςε πωσ ζνιωςε ανακοφφιςθ ςυνειδθτοποιϊντασ πωσ και
άλλοι άνκρωποι αντιμετϊπιηαν το ίδιο πρόβλθμα ςε αντίκεςθ με το Κεόδωρο που διλωςε
κλιμμζνοσ από το γεγονόσ πωσ υπάρχουν και άλλοι που βαςανίηονται από τθ διαταραχι
αυτι. Τζλοσ, θ Δάφνθ και θ Κωνςταντίνα επεςιμαναν πωσ θ όλθ διαδικαςία ιταν ζνα ςυν
ςτθν κανονικι τουσ κεραπεία.
Συμπζραςμα: Οι παραπάνω απαντιςεισ υποδεικνφουν πωσ θ διαδικαςία του κφκλου τθσ
αφιγθςθσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζςο εξωτερίκευςθσ ςυναιςκθμάτων αλλά και
ανάπτυξθσ ςχζςεων με άλλα άτομα, λειτουργϊντασ βοθκθτικά ςτθν κανονικι κεραπεία τθσ
ΛΨΔ (Gubrium, 2009). Ωςτόςο, θ φπαρξθ ενόσ ειδικοφ ψυχικισ υγείασ κακίςταται
απαραίτθτθ προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να αιςκανκοφν αςφαλείσ κατά τθ διάρκεια τθσ
όλθσ διαδικαςίασ.
2) Τι γνϊςεισ αποκτιςατε ακριβϊσ από το ςεμινάριο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ;
Οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν πωσ απζκτθςαν οριςμζνεσ τεχνικζσ γνϊςεισ με εξαίρεςθ τθ
Δάφνθ που διλωςε πωσ δυςκολεφτθκε αρκετά ςτο κομμάτι αυτό. Ο Κεόδωροσ και θ
Κωνςταντίνα

επεςιμαναν

και

πάλι

πωσ

βοθκικθκαν

ςτθν

εξωτερίκευςθ

των

ςυναιςκθμάτων τουσ με τθν τελευταία να δθλϊνει επιπλζον πωσ ανοίχτθκαν μπροςτά τθσ
«νζοι ορίηοντεσ». Τζλοσ, θ Δάφνθ, ο Δαμιανόσ και θ Κωνςταντίνα διλωςαν πωσ θ όλθ
διαδικαςία αποτζλεςε και αφορμι για να ενθμερωκοφν περαιτζρω για κζματα που
άπτονταν τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ.
Συμπζραςμα: Οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αυτι αποτελοφν ζναν πολφ ςυνοπτικό
απολογιςμό των πλεονεκτθμάτων που προςζφερε το ςεμινάριο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ: α)
Βελτίωςθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ τουσ, β) Εξωτερίκευςθ ςυναιςκθμάτων και γ)
Ενθμζρωςθ πάνω ςε ηθτιματα που αφοροφςαν τθν ΛΨΔ και ςυνεπϊσ το αντικείμενο τθσ
ζρευνασ.
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3) Ρϊσ κα μποροφςατε να αξιοποιιςετε τισ γνϊςεισ που αποκτιςατε μζςα από το
ςεμινάριο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ ςτθν κακθμερινι/επαγγελματικι ςασ ηωι;
Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν πωσ οι τεχνικζσ γνϊςεισ κα μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν ςτθν προςωπικι ι και ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι με διάφορουσ τρόπουσ.
Συγκεκριμζνα, θ Κωνςταντίνα διλωςε:
Οι γνϊςεισ που απζκτθςα αναφορικά με τα εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο με
ζχουν ιδθ βοθκιςει και πιςτεφω πωσ κα με βοθκιςουν ακόμθ περιςςότερο
μελλοντικά ςαν ζνα ακόμθ εργαλείο για μάρκετινγκ, κακϊσ αποτελεί ζνα νζο,
πρωτότυπο και εφλθπτο τρόπο παρουςίαςθσ τθσ δουλειάσ μου. Στθν εποχι που θ
τεχνολογία ζχει μπει για τα καλά ςτθ ηωι μασ, είναι μία πολφ ςθμαντικι γνϊςθ.
Τζλοσ, θ Δάφνθ ανζφερε πωσ οι γνϊςεισ που αποκόμιςε κα μποροφςαν ςίγουρα να
αξιοποιθκοφν ςτθν κακθμερινότθτά τθσ για τθν καλφτερθ διαχείριςθ όςων ςυνζβαιναν ςτθ
ηωι τθσ.
Συμπζραςμα: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ερϊτθςθ αυτι εςτίαςαν κυρίωσ ςτισ τεχνικζσ γνϊςεισ
που αποκόμιςαν και αναφζρκθκαν ςε διαφορετικοφσ τομείσ τθσ προςωπικισ και
επαγγελματικισ τουσ ηωισ που κα μποροφςαν αυτζσ να χρθςιμοποιθκοφν. Το γεγονόσ αυτό
δείχνει πωσ το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ εκτόσ των άλλων πζτυχε και ωσ ζνα
βακμό παρόλεσ τισ δυςκολίεσ που αναφζρκθκαν πρωτφτερα τθ βελτίωςθ του ψθφιακοφ
γραμματιςμοφ των μελϊν τθν ομάδασ.
4) Ρϊσ αιςκανκικατε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ για τθ δθμιουργία τθσ
Ψθφιακισ ςασ Αφιγθςθσ;
Τόςο θ Δάφνθ όςο και θ Κωνςταντίνα διλωςαν πωσ θ όλθ διαδικαςία τισ ζκανε να
αιςκανκοφν δθμιουργικζσ. Οι Κωνςταντίνα ανζφερε χαρακτθριςτικά: «Ζνιωςα περιςςότερο
πωσ ηω ςτθν εποχι μου, πωσ είμαι πιο ςφγχρονθ, πωσ ηω ςτο τϊρα.» Επιπλζον διλωςε πωσ
θ δθμιουργικι διαδικαςία τθν ενζπνευςε να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ τθσ επιλζγοντασ
ενδεχομζνωσ ζνα μεταπτυχιακό πάνω ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Θ Δάφνθ, ο Δαμιανόσ και ο
Κεόδωροσ ςυμφϊνθςαν πωσ αποτζλεςε αφορμι για μία αναδρομι ςτθ ηωι τουσ με τον
τελευταίο να επιςθμαίνει πωσ ςθμαντικό ρόλο είχε παίξει φυςικά και θ ανάλογθ
προετοιμαςία μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ψυχοκεραπείασ. Τζλοσ, ο Δαμιανόσ ανζφερε
πωσ θ όλθ διαδικαςία ιταν και εν μζρει αγχωτικι λόγω του περιοριςμζνου χρονικοφ
διαςτιματοσ που μεςολαβοφςε μζχρι τθν παράδοςθ των αφθγιςεων. Από τθν άλλθ
πλευρά ωςτόςο διλωςε πωσ θ όλθ διαδικαςία του προκάλεςε και ςυγκίνθςθ.
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Συμπζραςμα: Ζνα από τα βαςικά ςυναιςκιματα που βίωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ιταν θ
αίςκθςθ πωσ είναι δθμιουργικοί, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ αποτελεί ζνα από τα
βαςικά οφζλθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ (LaMarre & Rice, 2016; Rice et al.,
2015; Ferrari et al., 2015;). Επιπλζον, θ αναδρομι ςτθ ηωι τουσ αποδείχκθκε ιδιαίτερα
βοθκθτικι, γεγονόσ που υποδεικνφει πωσ θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
λειτοφργθςε ωσ εργαλείο αναςτοχαςμοφ για τουσ ίδιουσ. Εξάλλου, όπωσ ζχει αναφζρει και
ο Bruner (1990) θ ίδια θ αφιγθςθ αποτελεί μζςο προκειμζνου να κατανοιςει κάποιοσ τθ
ηωι μζςα ςτο πζραςμα του χρόνου.
5) Ρεριγράψτε τθν εμπειρία ςασ αναφορικά με τθν παρουςίαςθ τθσ Ψθφιακισ ςασ
Αφιγθςθσ.
Ο Δαμιανόσ διλωςε πωσ ζνιωκε αγχωμζνοσ φοβοφμενοσ πωσ δε κα γίνει κατανοθτι θ
αφιγθςι του ςτουσ υπόλοιπουσ λόγω τθσ ιδιαίτερθσ παρουςίαςθσ που είχε επιλζξει ενϊ
ο Κεόδωροσ ςυμφϊνθςε πωσ ζνιωκε και εκείνοσ αναςφάλεια πωσ δε κα ζβγαινε καλό το
τελικό αποτζλεςμα. Ωςτόςο, χαλάρωςε βλζποντασ τισ κετικζσ αντιδράςεισ των υπόλοιπων
ςυμμετεχόντων. Αντίκετα, θ Κωνςταντίνα και θ Δάφνθ ανζφεραν πωσ ζνιωκαν χαρά και
ανυπομονθςία με τθν πρϊτθ να δθλϊνει πωσ το αποτζλεςμα λειτοφργθςε
ψυχοκεραπευτικά για εκείνθ.
Συμπζραμα: Θ εμπειρία που βίωςαν οι ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ
των ψθφιακϊν αφθγιςεϊν τουσ, όπωσ φάκθκε και από τα αποτελζςματα του
ερωτθματολογίου 3 (ερ.8) , ιταν διαφορετικι για τον κάκε ζναν, γεγονόσ που υποδεικνφει
για ακόμθ μία φορά το εφροσ των ςυναιςκθμάτων που μπορεί να βιϊςει κάποιοσ μζςα από
τθ διαδικαςία αυτι.
6) Σε τι ακριβϊσ κεωρείτε πωσ χρθςιμεφει θ Ψθφιακι αφιγθςθ ςε άτομα με ΛΨΔ;
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν πωσ οφελεί με τθν Δάφνθ να επιςθμαίνει πωσ
αποτελεί εκτόσ των άλλων ζνα πολφ καλό μζςο ενθμζρωςθσ αλλά και κινθτοποίθςθσ για
κεραπεία κακϊσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να αναπτυχκεί θ ενςυναίςκθςθ για το
κζμα τόςο ςε πάςχοντεσ όςο και ςε γονείσ των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίηουν
ενδεχομζνωσ αντίςτοιχο πρόβλθμα. Επίςθσ, θ Κωνςταντίνα τόνιςε και πάλι τθ χρθςιμότθτα
τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ αναφορικά με τθν εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων των
ςυμμετεχόντων.
Συμπζραςμα: Θ απαντιςεισ που δόκθκαν, φϊτιςαν μεταξφ άλλων και μία άλλθ
χρθςιμότθτα που κα μποροφςε να ζχει θ ψθφιακι αφιγθςθ ςε άτομα με ΛΨΔ: Στθν
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ενθμζρωςθ των ίδιων των παςχόντων αλλά και ςτθν ευαιςκθτοποίςθ του οικογενειακοφ
τουσ περιβάλλοντοσ αναφορικά με τθν άγνωςτθ ςε πολλοφσ ψυχικι αυτι διαταραχι.
7) Κα μποροφςε θ Ψθφιακι Αφιγθςθ να λειτουργιςει βοθκθτικά με τθν κανονικι
κεραπεία τθσ ΛΨΔ και ςε ποιο βακμό;
Ο Κεόδωροσ, θ Κωνςταντίνα και θ Δάφνθ ςυμφϊνθςαν πωσ κα μποροφςε ςίγουρα να
λειτουργιςει βοθκθτικά ςε άτομα με ΛΨΔ με το Κεόδωρο να επιςθμαίνει πωσ μζςα από τθ
γνωριμία με άλλουσ ανκρϊπουσ οι πάςχοντεσ κα μποροφςαν να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ
τουσ. Θ Δάφνθ άνεφερε πωσ κα ιταν βοθκθτικι τόςο θ διαδικαςία όςο και θ απλι προβολι
ψθφιακϊν αφθγιςεων από ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν παρόμοιο πρόβλθμα. Τζλοσ, θ
Κωνςταντίνα επεςιμανε πωσ κα μποροφςε να ενςωματωκεί ωσ διαδικαςία ςτα πλαίςια
ομαδικϊν ςυνεδριϊν ψυχοκεραπείασ όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα δθμιουργοφςαν
ενδεχομζνωσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ψθφιακζσ αφθγιςεισ αποτυπϊνοντασ ζτςι τθν
πορεία τουσ αναφορικά με τθ κεραπεία τθσ ΛΨΔ. Ωςτόςο, ο Δαμιανόσ τόνιςε πωσ ςτθν
περίπτωςθ που κάποιοσ δεν ενδιαφερότανε για το αντικείμενο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ εν
γζνει μπορεί θ διαδικαςία να μθν ιταν ιδιαίτερα βοθκθτικι για εκείνον.
Συμπεράςμα: Οι απαντιςεισ που δόκθκαν ιταν ιδιαίτερα ενκαρρυντικζσ αναφορικά με τθ
δυνθτικά βοθκθτικι λειτουργία που κα μποροφςε να ζχει θ ψθφιακι αφιγθςθ ςε άτομα με
ΛΨΔ παράλλθλα με τθν κανονικι τουσ κεραπεία. Επιπλζον, θ Κωνςταντίνα με τθν απάντθςι
τθσ πρότεινε και πρακτικά ζναν τρόπο με τον οποίον κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να
ενςωματωκεί θ όλθ διαδικαςία ςτα πλαίςια ομαδικϊν ψυχοκεραπευτικϊν ςυνεδριϊν.
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8. Ραρατθριςεισ για το Σεμινάριο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ
Για τθ ςυνολικι επιτυχία του ςεμιναρίου ζπαιξαν ρόλο οριςμζνοι πολλοί ςθμαντικοί
παράγοντεσ. Λαμβάνοντασ υπόψιν κάκε ζναν από αυτοφσ ξεχωριςτά, παρακάτω
παρουςιάηονται οριςμζνεσ παρατθριςεισ αναφορικά με πρακτικά ηθτιματα που αφοροφν
ςτθ διεξαγωγι ενόσ ςεμιναρίου ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι
διαταραχι.
 Θ Επιλογι των Ατόμων τθσ Ομάδασ
Κακοριςτικό ρόλο για τθν ομαλι διεξαγωγι του ςεμιναρίου είναι αδιαμφιςβιτθτα θ
προςεκτικι επιλογι των μελϊν τθσ ομάδασ. Το κάκε μζλοσ κα πρζπει να πλθροί οριςμζνεσ
προχποκζςεισ προκειμζνου να μπορεί να ςυμμετάςχει. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει α) Να
είναι διαγνωςμζνο με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι δεδομζνου πωσ το αντικείμενο τθσ
ζρευνασ αφορά ςτθν ψυχικι αυτι διαταραχι, β) να ζχει τθ διάκεςθ να ενθμερωκεί και να
επιμορφωκεί αναφορικά με το αντικείμενο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ αλλά και τισ νζεσ
τεχνολογίεσ γ) να ζχει το χρόνο να αςχολθκεί περαιτζρω κακϊσ μεγάλο μζροσ τθσ όλθσ
ζρευνασ κα αφορά ςτθν ανάλυςθ των ψθφιακϊν αφθγιςεων που τα μζλθ τθσ ομάδασ κα
δθμιουργιςουν ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο και δ) να μπορεί να διακζςει κάποιεσ ϊρεσ
προκειμζνου να παρευρίςκεται ςτισ ςυναντιςεισ.
 Θ Επιλογι του Κατάλλθλου Ψυχοκεραπευτι
Βαςικό ρόλο παίηει φυςικά και θ ορκι επιλογι ενόσ ειδικοφ ψυχικισ υγείασ χωρίσ τθ
ςυνεργαςία του οποίου, όπωσ αποδείχκθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ,
είναι αδφνατθ θ διεξαγωγι του ςεμιναρίου. Από τα βαςικά ηθτοφμενα είναι φυςικά α) Να
είναι πρόκυμοσ να ενθμερωκεί για τθν ψθφιακι αφιγθςθ και να ενδιαφερκεί για το όλο
project β) να ζχει εξειδίκευςθ ςτθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι οφτωσ ϊςτε να
γνωρίηει άτομα τα οποία πάςχουν από αυτιν προκειμζνου να διαμορφωκεί θ κατάλλθλθ
ομάδα και γ) να ζχει διακζςιμεσ ϊρεσ να αφιερϊςει ςτθν όλθ διαδικαςία κακϊσ κα πρζπει
να είναι παρϊν ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ με τθν ομάδα.
 Θ Επιλογι του Κάταλλθλου Χϊρου για τισ Συναντιςεισ
Ηωτικισ ςθμαςίασ είναι βεβαίωσ και θ επιλογι του χϊρου ςτον οποίον κα λάβουν χϊρα
οι ςυναντιςεισ για το ςεμινάριο. Οι προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροί είναι α) Να
είναι ακαδθμαϊκόσ ι τουλάχιςτον ουδζτεροσ χϊροσ β) να υπάρχει θςυχία γ) να είναι
εφκολα προςβάςιμοσ, ιδανικά με μετρό, δ) να διακζτει αρκετά κακίςματα για τουσ
ςυμμετζχοντεσ και ζνα γραφείο προκειμζνου να τοποκετθκεί ζνασ Θ/Υ με τθ βοικεια του
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οποίου κα προβάλλονται οι παρουςιάςεισ του ςεμιναρίου και ε) να διακζτει ζναν
προτηζκτορα προκειμζνου να μποροφν να παρακολουκοφν όλοι με άνεςθ.
 Ο όλοσ του Συντονιςτι
Κακοριςτικό ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία των ςεμιναρίων τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ κακϊσ
και για τθν επιτυχία του τελικοφ αποτελζςματοσ, παίηει ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ.
Σφμφωνα με τουσ Hardy & Sumner, (2008), ο ρόλοσ του ανκρϊπου αυτοφ είναι ςυχνά
ςωματικά, πνευματικά, τεχνικά και ςυναιςκθματικά απαιτθτικόσ. Είναι εκείνοσ που κα
πρζπει να διατθρεί ςε υψθλά επίδεδα το θκικό τθσ ομάδασ, να επιβραβεφει και να
αποτελεί πθγι ζμπνευςθσ για τουσ άλλουσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ζχει άριςτθ γνϊςθ Θ/Υ
και εργαλείων επεξεργαςίασ βίντεο κακϊσ τα τελευταία αποτελοφν το βαςικό μζςο
προκειμζνου να δθμιουργθκεί μία άρτια ψθφιακι αφιγθςθ. Τζλοσ, κα πρζπει να
ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ πάνω ςτο αντικείμενο που τον ενδιαφζρει να ερευνιςει
(εκπαίδευςθ, υγεία κτλ) κακϊσ και πάνω ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ
προκειμζνου να μπορεί να τισ μεταλαμπαδεφςει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και να τουσ
οδθγιςει να δθμιουργιςουν με ορκό τρόπο τθν ιςτορία τουσ.
 Θ Επιλογι του Κατάλλθλου Υλικοφ
Θ επιλογι του κατάλλθλου υλικοφ είναι ζνασ επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ κακϊσ κα
πρζπει να γίνει πολφ προςεκτικι επιλογι από πλικοσ ςθμειϊςεων, βιβλιογραφίασ και
προςωπικισ εμπειρίασ του ερευνθτι προκειμζνου να επιλεχκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που
τελικά κα παρουςιαςτοφν ςτο ςεμινάριο. Κα πρζπει να είναι περιεκτικά αλλά και δοςμζνα
με όςο το δυνατόν πιο ςυνοπτικό τρόπο προκειμζνου να μθν κουράηουν αλλά ταυτόχρονα
να καλφπτουν και όλα όςα κα πρζπει να γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ οφτωσ ϊςτε να είναι
ςε κζςθ να φζρουν εισ πζρασ αποτελεςματικά τισ όποιεσ απαιτιςεισ του όλου project.
 Θ Συνεχισ Υποςτιριξθ
Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία παίηει θ ςυνεχισ υποςτιριξθ και
ενκάρρυνςθ τόςο από τθν πλευρά του ίδιου του ερευνθτι όςο και από τθν πλευρά του
ψυχοκεραπευτι. Ο ερευνθτισ κα πρζπει από τθν αρχι κιόλασ τθσ διαδικαςίασ να τονίςει
πωσ κα είναι διακζςιμοσ για οποιουδιποτε είδουσ βοικεια αναφορικά με το project
παρζχοντασ και διαφορετικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ (π.χ. e-mail και κινθτό τθλζφωνο) ενϊ
παράλλθλα κα πρζπει να ςτζλνει και e-mail με χριςιμεσ πλθροφορίεσ και ςυνδζςμουσ τόςο
αναφορικά με τθν ψθφιακι αφιγθςθ όςο και με τα διάφορα εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο
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προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να ανατρζξουν ςτισ διάφορεσ
πλθροφορίεσ από τθν άνεςθ του ςπιτιοφ τουσ.
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9. Συμπεράςματα
Μζςα από τθ διαδικαςία του ςεμιναρίου τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ που περιλαμβάνει και
το διαμοιραςμό των ψθφιακϊν αφθγιςεων των ςυμμετεχόντων, ζγινε αντιλθπτι τόςο θ
ςοβαρότθτα τθσ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ όςο και θ αρνθτικι επίδραςθ που αυτι
δφναται να ζχει ςτθ ηωι ενόσ ατόμου. Μζςω τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ, φάνθκε ξεκάκαρα
πωσ οι ςυμμετζχοντεσ βρικαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν
το ίδιο πρόβλθμα, να ακοφςουν τισ ιςτορίεσ τουσ και να εκφράςουν και εκείνοι με τθ ςειρά
τουσ τα ςυναιςκιματά τουσ γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ αλλθλεγγφθσ και
ενςυναίςκθςθσ μεταξφ τουσ. Χαρακτθριςτικά ιταν οριςμζνα λόγια τουσ όπωσ: «Ζνιωςα
απίςτευτθ οικειότθτα», «Ζνιωςα πωσ δεν είμαι μόνθ ςε όλο αυτό» και «Ζνιωςα
ανακοφφιςθ ςυνειδθτοποιϊντασ πωσ και άλλοι άνκρωποι αντιμετωπίηουν το ίδιο
πρόβλθμα». Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςφμφωνα με τον Pink (2005) θ ενςυναίςκθςθ
αποτελεί μεταξφ άλλων μία ςθμαντικι ικανότθτα που κα πρζπει να ζχει ζνασ άνκρωποσ
προκειμζνου να πετφχει τθν προςωπικι του ολοκλιρωςθ. Επιπλζον, τόςο θ διαδικαςία
δθμιουργίασ των ψθφιακϊν αφθγιςεων όςο και ο τελικόσ διαμοιραςμόσ τουσ, αποτζλεςε
ζναυςμα για αναςτοχαςμό κακϊσ βοικθςε τουσ ςυμμετζχοντεσ να δουν πλζον
αποςταςιοποιθμζνα το πρόβλθμά τουσ μζςα ςτο πζραςμα του χρόνου. Οι ίδιεσ οι
ψθφιακζσ αφθγιςεισ προκάλεςαν πλικοσ ςυναιςκθμάτων ςε όλα τα άτομα με κυριότερα,
εκτόσ τθσ ενςυναίςκθςθσ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, τθν ταφτιςθ, τθ ςυγκίνθςθ και
τον προβλθματιςμό. Τα ςυναιςκιματα αυτά, κακϊσ και οι απαντιςεισ που δόκθκαν κατά
τθ διαδικαςία τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, επιβεβαιϊνουν πωσ ακόμθ και θ απλι προβολι
ψθφιακϊν αφθγιςεων ςε πάςχοντεσ και μθ, αποτελεί ζνα ιςχυρό μζςο ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ πάνω ςε κζματα ςχετικά με τθν ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι: «Κα
προβλθματίςει και κα αγγίξει ανκρϊπουσ με ΛΨΔ» και «Δείχνει τθν πραγματικότθτα του
προβλιματοσ» ιταν μερικά μόνο από τα ςχόλια που διατυπϊκθκαν μετά τθν παρουςίαςθ
των ψθφιακϊν αφθγιςεων. Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, οι
περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ μπόρεςαν να χειριςτοφν μόνοι τουσ ζςτω και ςε βαςικό
επίπεδο τα εργαλεία επεξεργαςίασ βίντεο που διδάχκθκαν, χωρίσ τθ βοικεια τθσ
ςυντονίςτριασ, γεγονόσ που είχε κετικι επίδραςθ επάνω τουσ κακϊσ υπιρξαν ςχόλια όπωσ:
«Ζνιωςα δθμιουργικι», «Ζνιωςα πωσ ηω περιςςότερο ςτθν εποχι μου» και «Ανοίχτθκαν
μπροςτά μου νζοι ορίηοντεσ». Τζλοσ, μζςα από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ςτθν ομάδα
εςτίαςθσ ζγινε ςαφζσ πωσ μία ενδεχόμενθ ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςτα
πλαίςια τθσ κανονικισ ψυχοκεραπείασ κα μποροφςε να είναι ιδιαίτερα βοθκθτικι για
άτομα με ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι κακϊσ όπωσ ςθμειϊνουν και οι Cohen et al.
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(2015) θ προθγοφμενθ «ςυνιςτά ενεργι, ουςιαςτικι και δυναμικι παρζμβαςθ που αφορά
ςτθν ανακάλυψθ του εαυτοφ τουσ, ςτθν αυτογνωςία και ςτθν αυτοζκφραςθ» (ςελ.16).
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10. Ρεριοριςμοί
Ππωσ και ςε πολλζσ άλλεσ ζρευνεσ που περιλαμβάνουν τθ ςυμμετοχι ατόμων, ςτθν
παροφςα εργαςία υπιρξαν οριςμζνοι περιοριςμοί. Ραρακάτω παρατίκεται ο κακζνασ από
αυτοφσ ξεχωριςτά.
 Δυςκολία Εφρεςθσ Συμμετεχόντων και Σχθματιςμοφ Ομάδασ
Από τουσ βαςικότερουσ περιοριςμοφσ ιταν ςαφϊσ θ δυςκολία εφρεςθσ του επικυμθτοφ
αρικμοφ ατόμων για τθν δθμιουργία τθσ ομάδασ. Δεδομζνου πωσ τα άτομα κα ζπρεπε
αναγκαςτικά να πλθροφν οριςμζνα κριτιρια (βλ. Ραρατθριςεισ- Θ Επιλογι των Ατόμων τθσ
Ομάδασ), ιταν αρκετά δφςκολο να βρεκοφν αλλά και να φυςικά να δεχτοφν να
ςυμμετάςχουν ςε μία διαδικαςία άγνωςτθ ςε αυτοφσ που κα προχπζκετε εκτόσ των άλλων,
τθν παραδοχι τουσ ςε άλλα άτομα εκτόσ τθσ ψυχοκεραπεφτριασ πωσ πάςχουν από
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι. Το τελευταίο μάλιςτα αποτζλεςε, για οριςμζνα από τα
άτομα ςτα οποία προτάκθκε να ςυμμετάςχουν, αναςταλτικό παράγοντα κακϊσ δεν ικελαν
ςε καμία περίπτωςθ να εκτεκοφν. Θ ομάδα που διαμορφϊκθκε τελικά, λόγω οριςμζνων
ηθτθμάτων που προζκυψαν από πλευρασ των ανκρϊπων που είχαν αρχικά εκδθλϊςει
ενδιαφζρον, αποτελείτο από τζςςερα άτομα, αρικμό μικρό ςε ςφγκριςθ ςε τον αρχικό
ςτόχο που ιταν 6-8 άτομα.
 Δυςκολία Εφρεςθσ Χϊρου και Κάταλλθλου Εξοπλιςμοφ
Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ εφρεςθ χϊρου ιταν ζνα από τα ςθμαντικότερα
ηθτοφμενα κακϊσ αποτελοφςε βαςικι προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι του ςεμιναρίου.
Οποιαδιποτε προςπάκεια από πλευράσ τθσ ερευνιτριασ για λιψθ άδειασ για χριςθ του
Εργαςτθρίου Νζων Τεχνολογιϊν του Τμιματοσ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ τα Σάββατα, που
ιταν και θ μοναδικι μζρα που μποροφςε να διακζςει θ κ. Λιαμάκθ αλλά και οι υπόλοιποι
ςυμμετζχοντεσ, ζπεςε ςτο κενό. Άλλοσ διακζςιμοσ δωρεάν χϊροσ δεν υπιρχε, ενϊ θ
επιλογι μίασ καφετζριασ αποκλείςτθκε δεδομζνου πωσ δε κα εξαςφάλιηε τθν απαιτοφμενθ
θςυχία αλλά και εχεμφκεια. Ζτςι, χρθςιμοποιικθκε το γραφείο τθσ κ. Λιαμάκθ ωσ ζςχατθ
λφςθ. Ωςτόςο, θ ζλλειψθ προτηζκτορα για τθν προβολι τόςο του ppt τθσ παρουςίαςθσ, των
λογιςμικϊν επεξεργαςίασ βίντεο αλλά και των ψθφιακϊν αφθγιςεων δυςκόλεψε ωσ ζνα
βακμό τουσ ςυμμετζχοντεσ να παρακολουκιςουν αλλά και να κατανοιςουν οριςμζνεσ
λεπτομζρειεσ κατά τθν παρουςίαςθ.
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 Δυςκολία Εφρεςθσ Κατάλλθλθσ Ϊρασ Συνατιςεων και Στενά Χρονικά Ρλαίςια
Δεδομζνων των αντικειμενικϊν δυςκολιϊν και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
παράδοςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τθσ ερευνιτριασ, θ διεξαγωγι του ςεμνιναρίου και
θ ολοκλιρωςθ των ψθφιακϊν αφθγιςεων από πλευράσ των ςυμμετεχόντων κα ζπρεπε να
γίνει ςε αρκετά ςφντομο χρονικό διάςτθμα (8/12/2018- 16/2/2019). Το γεγονόσ αυτό
δυςκόλεψε αρκετά τθν κατάςταςθ κακϊσ μεςολάβθςαν και οι διακοπζσ των
Χριςτουγζννων, με αποτζλεςμα θ ερευνιτρια να χρειαςτεί να διαχειριςτεί πολφ μεγάλο
όγκο δεδομζνων μζςα ςε λίγεσ μόλισ μζρεσ.
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11. Ηθτιματα Ρεραιτζρω Ζρευνασ
Λαμβάνοντασ υπόψιν τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ αλλά και τουσ παραπάνω
περιοριςμοφσ, κακίςταται ςαφζσ πωσ, τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν δεδομζνου
μεταξφ άλλων και του μικροφ αρικμοφ ςυμμετεχόντων, δεν μποροφν να κεωρθκοφν παρά
ενδεικτικά (Patton & Cochran, 2002). Ωςτόςο, θ ζρευνα αυτι κα μποροφςε να αποτελζςει
ςθμείο αναφοράσ για άλλουσ ερευνθτζσ που κα ικελαν να αςχολθκοφν περαιτζρω με το
ςυγκεκριμζνο κζμα. Φυςικά, προκειμζνου να κεωρθκοφν αςφαλι τα όποια ςυμπεράματα,
κα ιταν προτιμότερο να υπιρχε α) μεγαλφτερο δείγμα ςυμμετεχόντων και β) περιςςότεροσ
διακζςιμοσ χρόνοσ για τθ διεξαγωγι του ςεμιναρίου και για ανατροφοδότθςθ. Επιπλζον,
για ακόμθ πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα, κα ιταν ιδανικόσ ο ςυνδυαςμόσ ποςοτικισ και
ποιοτικισ ζρευνασ.
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ΜΜΕ……………………………………………………………………………………..……Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ
OCD……………………………………………………………………………….………Obsessive-Compulsive Disorder
RAM…………………………………………………………………………………………..…….Random Access Memory
SSRI……………………………………………………………………….….Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
WHO……………………………………………………………………………………………..World Health Organization
Y-BOCS………………………….….…………………………………….. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
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Γλωςςάρι Ερμθνείασ Ξενόγλωςςων Πρων
e-mail………………………………………………………….....................................θλεκτρονικό ταχυδρομείο
Laptop.....................................................................................................................φορθτόσ Θ/Υ
Montage...........................................................................................................................μοντάη
Patient Voices………………………………………………………………………………………….…. Φωνζσ Αςκενϊν
Placebo……………………………………………………………………………………………………...εικονικό φάρμακο
Project……………………………………………………………………………………….…ερευνθτκό ςχζδιο/εργαςία
Publication…………………………………………………………………………………….….διανομι/διαμοιραςμόσ
Storyboard..…………………………………………………………………………………εικονογραφθμζνο ςενάριο
Story Circle…………………………………….………………………………………………….…………Κφκλοσ Λςτοριϊν
trial……………………………………………………………………………………………………………………………..δοκιμι
tutorial………………………………………………………………………………………………………………….…..μάκθμα
voice over……………………………………………………………………………………………καταγραφι αφιγθςθσ
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Γλωςςάρι Ερμθνείασ Κφριων Πρων
Βενλαφαξίνθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Γενικευμζνθ Αγχϊδθσ Διαταραχι: Ψυχικι διαταραχι που ςχετίηεται με διαρκζσ και πολφ
ςυχνά χωρίσ ςυγκεκριμζνθ αιτία άγχοσ που παρουςιάηει ζνα άτομο.
Διαλείπουςα Εκρθκτικι Διαταραχι: Ψυχικι διαταραχι που αφορά ςε αδικαιολόγθτα βίαια
ξεςπάςματα ςε πρόςωπα ι πράγματα που εκδθλϊνονται παρορμθτικά με ταυτόχρονθ
αδυναμία του ατόμου να τα ελζγξει.
Διαταραχι Τηόγου: Ρακολογικι εναςχόλθςθ με τυχερά παιχνίδια.
Διαταραχισ του Άγχουσ τθσ Αςκζνειασ: Ψυχικι διαταραχι που ςχετίηεται με το διαρκζσ
άγχοσ κάποιου ατόμου πωσ ζχει προςβλθκεί ι πρόκειται να προςβλθκεί από κάποια
ςοβαρι αςκζνεια.
Επιλεκτικοί Αναςτολείσ Επαναπρόςλθψθσ Σεροτονίνθσ (SSRI): Αναςτζλλουν το μεταφορζα
τθσ ςεροτονίνθσ με αποτζλεςμα να αυξθκεί θ ελεφκερθ ςεροτονίνθ ςτθ ςφναψθ και να
αυξθκεί με τον τρόπο αυτό θ δράςθ τθσ ςτουσ υποδοχείσ ςτόχουσ.
Ερωτιςεισ Ανοιχτοφ Τφπου: Ερωτιςεισ που δεν ζχουν ςυγκεκριμζνεσ προεπιλεγμζνεσ
απαντιςεισ και πρζπει να απαντθκοφν ελεφκερα από το ερωτϊμενο πρόςωπο.
Ερωτιςεισ Θμίκλειςτου Τφπου: Είναι ερωτιςεισ που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ προεπιλεγμζνεσ
απαντιςεισ, αλλά δίνουν και τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ απάντθςθσ, ζχοντασ π.χ.
ςυμπεριλάβει και τθν επιλογι: Άλλο (παρακαλϊ περιγράψτε):
Ερωτιςεισ Κλειςτοφ Τφπου: Ερωτιςεισ που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ προεπιλεγμζνεσ
απαντιςεισ, π.χ. ερωτιςεισ που μποροφν να απαντθκοφν με ναι/όχι.
Ερωτιςεισ Φίλτρου: Ρρόκειται για ερωτιςεισ που ξεκινοφν ςυνικωσ με μία κλειςτοφ
τφπου ερϊτθςθ και ςτθ ςυνζχεια ανάλογα με τθν απάντθςθ, ςταματοφν ι προχωροφν ςε
μία άλλθ ερϊτθςθ κλειςτοφ, ανοιχτοφ ι θμίκλειςτου τφπου. Ρ.χ.: Συμφωνείτε με το Χ; Αν
ναι, προςδιορίςτε τουσ λόγουσ. Αν όχι ςυνεχίςτε παρακάτω.
Εςιτολοπράμθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Κλεπτομανία: Ψυχικι διαταραχι που αφορά ςε πακολογικι τάςθ κλοπισ.
Κλίμακα Likert: Ρεριλαμβάνει μία ςειρά προτάςεων, 8 ι περιςςότερων που απαντϊνται
βάςει 5-βακμιαίασ κατάταξθσ: 1- Διαφωνϊ Απόλυτα 2- Διαφωνϊ 3- Οφτε Διαφωνϊ Οφτε
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Συμφωνϊ 4- Συμφωνϊ 5- Συμφωνϊ Απόλυτα. Στθ ςυνζχεια, γίνεται επεξεργαςία τθσ
κλίμακασ για τον προςδιοριςμό τθσ τελικισ τιμισ.
Κλομιπραμίνθ: Θ

κλομιπραμίνθ

αναςτζλλει

τθ νευρωνικι επαναπρόςλθψθ τθσ

νορεπινεφρίνθσ και τθσ ςεροτονίνθσ ςτισ προςυναπτικζσ νευρωνικζσ απολιξεισ. Ρθγι:
Γαλθνόσ Οδθγόσ Φαρμάκων. *Ρρόςβαςθ ςτισ 7/2/2019+.
Μείηων Κατακλιπτικι Διαταραχι: Διαταραχι διάκεςθσ που αφορά ςε ζντονθ κλίψθ,
μελαγχολία ι και απελπιςία ςε κακθμερινι βάςθ.
Νευροδιαβιβαςτζσ: Ρρόκειται για ενδογενείσ χθμικζσ ουςίεσ που επιτρζπουν τθ διαδικαςία
τθσ νευροδιαβίβαςθσ. Είναι ζνασ τφποσ χθμικοφ αγγελιοφόρου που μεταδίδει ςιματα ςε
μια χθμικι ςφναψθ, όπωσ μια νευρομυϊκι ςφνδεςθ, από ζνα νευρϊνα (νευρικό κφτταρο) ςε
ζναν άλλο νευρϊνα, μυικό κφτταρο ι αδζνα. Οριςμζνοι από τουσ πιο γνωςτοφσ
νευροδιαβιβαςτζσ που ρυκμίηουν τα ςυναιςκιματα είναι θ ςεροτονίνθ, θ ντοπαμίνθ, θ
ωκυτοκίνθ και οι ενδορφίνεσ.
Ομάδα Εςτίαςθσ (focus group): Οργανωμζνθ ςυλλογικι ςυνζντευξθ που αφορά ςτθ
ςυηιτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ και ςτθν εξζταςθ των αντιδράςεων και τθσ
επίδραςθσ που είχε θ ςυμμετοχι μίασ ομάδασ ατόμων ςε μία ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Ραροξετίνθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Placebo: Εικονικά ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν ιατρικι ζρευνα, αλλά
όχι ςτθν ιατρικι πρακτικι. Ρθγι: Wikipedia. *Ρρόςβαςθ ςτισ 20/2/2019+.
Ρροτηζκτορασ: Συςκευι που λαμβάνει ςιμα βίντεο και το προβάλλει ςε μία απόςταςθ
πάνω ςε μία επιφάνεια μζςω ενόσ ςυςτιματοσ φακϊν. Ρθγι: Wikipedia. *Ρρόςβαςθ ςτισ
20/2/2019].
Ρυρομανία: Ψυχικι διαταραχι που αφορά ςε πακολογικό εμπρθςμό.
Σεροτονίνθ: Νευροδιαβιβαςτισ του εγκεφάλου (βλ. νευροδιαβιβαςτζσ).
Σετραλίνθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Σιταλοπράμθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Σφνδρομο Τουρζτ: Το Σφνδρομο Tourette (Τουρζτ) ι αλλιϊσ Σφνδρομο Gilles de la Tourette
είναι μία νευροαναπτυξιακι διαταραχι που χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλαπλϊν
κινθτικϊν και φωνθτικϊν τικ. Ρθγι: http://tsgenesee.mbg.duth.gr/tsgr.html *Ρρόςβαςθ ςτισ
25/2/2019].
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Τριχοτιλλομανία: Ψυχικι διαταραχι με βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ το επίμονο τράβθγμα
μαλλιϊν αλλά και τριχϊν από διάφορα μζρθ του ςϊματοσ.
Φλουβοξαμίνθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Φλουοξετίνθ: Επιλεκτικόσ αναςτολζασ επαναπρόςλθψθσ ςεροτονίνθσ (βλ. SSRI).
Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ: Ο ψθφιακόσ γραμματιςμόσ αφορά ςτθν κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ τεχνολογίασ και των ςκοπϊν που εξυπθρετεί ενϊ ταυτόχρονα ςτοχεφει
ςτθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των ατόμων προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
αξιολογοφν και να δθμιουργοφν πλθροφορίεσ οφτωσ ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τθν εποχι
και τισ ολοζνα αυξανόμενεσ τεχνολογικζσ απαιτιςεισ που επιτάςςει.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1- ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ POWERPOINT
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2- ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘΣ ΚΑΤΟΡΛΝ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΚΑΛ ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΛΚΘΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

Ζντυπο Συγκατάκεςθσ Κατόπιν Ενθμζρωςθσ

Καλείςτε να ςυμμετάςχετε ςε μια ζρευνα που διεξάγεται από τθν κ. ΜεταξίαΜαρία Αργυροποφλου, μεταπτυχιακι φοιτιτρια του τμιματοσ Επικοινωνίασ και
ΜΜΕ. Ρρζπει να είςτε 18 χρονϊν (ι μεγαλφτεροι) για να ςυμμετάςχετε ςτθν
ζρευνα. Θ ςυμμετοχι ςασ είναι εκελοντικι. Μπορείτε να αφιερϊςετε όςο χρόνο
χρειάηεςτε για να διαβάςετε το Ζντυπο Συγκατάκεςθσ Κατόπιν Ενθμζρωςθσ.
Αντίγραφο αυτοφ του εντφπου κα ςασ δοκεί.

ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ απόκτθςθ γνϊςθσ των ςυμμετεχόντων
αναφορικά με τθν Ψθφιακι Αφιγθςθ και θ εξοικείωςι τουσ με εργαλεία
επεξεργαςίασ βίντεο τα οποία κα τουσ επιτρζψουν να αφθγθκοφν τθν εμπειρία
τουσ με τθν Λδεοψυχαναγκαςτικι Διαταραχι.

ΤΛ ΚΑ ΣΑΣ ΗΘΤΘΚΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Ρριν τθν ζναρξθ του ςεμιναρίου, κα ςασ ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε ζνα
ερωτθματολόγιο με γενικζσ πλθροφορίεσ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια του
ςεμιναρίου, κα ςασ ηθτθκεί να δθμιουργιςετε ζνα ςφντομο βίντεο. Τζλοσ, μετά το
πζρασ του ςεμιναρίου κα ςασ ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε ζνα δεφτερο
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ερωτθματολόγιο αναφορικά με τθν όλθ εμπειρία ςασ και κα ακολουκιςουν και
ςφντομεσ ςυνεντεφξεισ.
Θ ςυμπλιρωςθ και επιςτροφι του ερωτθματολογίου ι οι απαντιςεισ ςτισ
ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ αποτελοφν ςυγκατάκεςθ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα
ζρευνα.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΘ ΓΛΑ ΕΣΑΣ
Το βαςικό όφελοσ μζςα από τθν όλθ διαδικαςία εκτιμάται πωσ κα είναι θ
επικοινωνία των ςυμμετεχόντων μεταξφ τουσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ Ψθφιακισ
Αφιγθςθσ και θ επίδραςθ που κα ζχει θ τελευταία ςτον κάκε ζναν ατομικά.

ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ
Οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ αποκτθκοφν ςχετικά με τθν παροφςα ζρευνα και οι
οποίεσ κα μποροφςαν να ςασ ταυτοποιιςουν προςωπικά, κα παραμείνουν
απόρρθτεσ και κα αποκαλυφκοφν μόνο με τθν άδειά ςασ ι όπωσ προβλζπεται από
το νόμο. Οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν για το άτομό ςασ κα κωδικοποιθκοφν
με τθ μορφι ψευδϊνυμου ι αρχικϊν και αρικμϊν, όπωσ για παράδειγμα abc-123,
κ.λπ. Οι πλθροφορίεσ εκείνεσ που ςασ ταυτοποιοφν προςωπικά, κα διατθρθκοφν
ξεχωριςτά από τα υπόλοιπα δεδομζνα που ςασ αφοροφν.

Τα δεδομζνα κα αποκθκευτοφν ςτο γραφείο του ερευνθτι ςε κλειδωμζνο ςυρτάρι /
ι ςε υπολογιςτι προςτατευμζνο με κωδικό πρόςβαςθσ.

Τα δεδομζνα κα αποκθκευτοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ. Σε περίπτωςθ
θχογράφθςθσ, κα ηθτθκεί θ ςυγκατάκεςι ςασ. Μπορείτε να αρνθκείτε να
θχογραφθκείτε. Ο ερευνθτισ κα μεταγράψει τισ θχογραφιςεισ και μπορεί να ςασ
προμθκεφςει με ζνα αντίγραφο του απομαγνθτοφωνθμζνου κειμζνου κατόπιν
αιτιςεϊσ ςασ. Ζχετε το δικαίωμα να ελζγξετε και να επεξεργαςτείτε τθν
απομαγνθτοφϊνθςθ. Ρροτάςεισ οι οποίεσ ζχετε ηθτιςει από τον ερευνθτι να
παραλθφκοφν δεν κα χρθςιμοποιθκοφν και κα ςβθςτοφν από όλα τα αντίςτοιχα
αρχεία.

Σε περίπτωςθ που τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δθμοςιευτοφν ι παρουςιαςτοφν
ςε ςυνζδρια δεν κα ςυμπεριλθφκοφν πλθροφορίεσ που κα αποκαλφπτουν τθν
ταυτότθτά ςασ. Σε περίπτωςθ που αποφαςίςετε να αποκαλφψετε το πρόςωπό
ςασ μζςω φωτογραφιϊν, βίντεο ι χρθςιμοποιιςετε θχογραφιςθ ςτθ Ψθφιακι
ςασ Αφιγθςθ τότε κα ςασ ηθτθκεί εκ νζου ενυπόγραφθ άδεια για τθν χριςθ τουσ
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ςε Ακαδθμαϊκό ι άλλο πλαίςιο κατά περίπτωςθ. Το αυτό ιςχφει και ςτθν
περίπτωςθ μθ φπαρξθσ τζτοιου είδουσ υλικοφ κακότι το ζργο ςασ κα προςτατεφεται
και πάλι από τα πνευματικά δικαιϊματα που κα ζχετε ωσ δθμιουργόσ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΚΑΛ ΑΡΟΧΩΘΣΘ
Μπορείτε να επιλζξετε να ςυμμετάςχετε ι όχι ςτθν παροφςα ζρευνα. Αν
ςυμμετάςχετε εκελοντικά ςε αυτι τθν ζρευνα, μπορείτε να αποχωριςετε
οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ καμία ςυνζπεια. Μπορείτε επίςθσ να αρνθκείτε να
απαντιςετε ςε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ δεν επικυμείτε να απαντιςετε και να
παραμείνετε ςτθν ζρευνα. Ο ερευνθτισ μπορεί να ςασ ηθτιςει να αποςυρκείτε από
τθν ζρευνα, αν ανακφψουν περιςτάςεισ που το απαιτοφν.

ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Μπορείτε να αποςφρετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ οποιαδιποτε ςτιγμι και να
διακόψετε τθ ςυμμετοχι ςασ χωρίσ να υποςτείτε καμία κφρωςθ. Δεν παραιτείςτε
από οποιοδιποτε ζννομο ςυμφζρον ςασ, δικαίωμά ςασ ι δικαίωμα προςφυγισ
εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν παροφςα ζρευνα. Αν ζχετε ερωτιςεισ ςε ςχζςθ
με τα δικαιϊματά ςασ ι κα κζλατε να ςυνομιλιςετε με άτομα ανεξάρτθτα προσ τθν
ερευνθτικι ομάδα ϊςτε να απαντθκοφν τα ερωτιματά ςασ ςε ςχζςθ με τθν ζρευνα
ι τζλοσ ςε περίπτωςθ που δεν μπορείτε να ζρκετε ςε επαφι με το ερευνθτικό
προςωπικό, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τον επιςτθμονικά υπεφκυνο τθσ
ζρευνασ.
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ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΕΕΥΝΘΤΘ
Ακολουκοφν τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του ερευνθτι.
Μεταξία- Μαρία Αργυροποφλου
ΡΜΣ Ψθφιακά Μζςα Επικοινωνίασ και Ρεριβάλλοντα Αλλθλεπίδραςθσ
Τθλ: 6948314398
e-mail: metaxenia92@hotmail.com

Διάβαςα τα παραπάνω και αποδζχομαι τθ ςυμμετοχι μου ςτθν ζρευνα.

Ονοματεπϊνυμο:

Υπογραφι:
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3- ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΑ
ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 1
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1: Διαφωνϊ Απόλυτα 2: Διαφωνϊ 3: Οφτε Διαφωνϊ Οφτε Συμφωνϊ 4: Συμφωνϊ 5:
Συμφωνϊ Απόλυτα
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ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 2
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ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 3

Μζςα από το ςεμινάριο:

1. Ζμακα τι είναι θ ψθφιακι αφιγθςθ και ςε τι χρθςιμεφει.

1- Διαφωνϊ Απόλυτα 2- Διαφωνϊ 3- Οφτε Διαφωνϊ Οφτε Συμφωνϊ
4- Συμφωνϊ 5- Συμφωνϊ Απόλυτα
Αναφορικά με τθν ψθφιακι αφιγθςθ ωσ διαδικαςία:

2. Γνωρίηετε τα ςτάδια δθμιουργίασ τθσ;

Α. Ναι Β. Πχι

3. Κα μποροφςατε να δθμιουργιςετε μόνοι ςασ μία ψθφιακι αφιγθςθ;

Α. Ναι Β. Πχι

Γ. Μόνο με βοικεια

Ραρακολουκϊντασ το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ:

4. Απζκτθςα χριςιμεσ γνϊςεισ.
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5. Απζκτθςα νζεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ.

6. 'Εμακα να χρθςιμοποιϊ κάποιο/α εργαλείο/α επεξεργαςίασ βίντεο.

7. Το ςεμινάριο με βοικθςε να μοιραςτϊ τα ςυναιςκθματά μου αναφορικά με το
πρόβλθμά που αντιμετωπίηω με άλλουσ.

8. Ραρουςιάηοντασ τθν ψθφιακι μου αφιγθςθ αιςκάνκθκα: (Ραρακαλϊ κυκλϊςτε όλεσ
τισ λζξεισ που ςασ εκφράηουν)
Α. Χαρά Β. Υπερθφάνεια Γ. Δυςφορία Δ. Ενκουςιαςμό
ΣΤ. Ανακοφφιςθ Ε. Αναςφάλεια Η. Συγκίνθςθ
Θ. Άλλο (παρακαλϊ περιγράψτε μονολεκτικά):
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9. Το ςεμινάριο με βοικθςε να ζρκω πιο κοντά με τουσ άλλουσ.

10. Το πιο ςθμαντικό όφελοσ από το ςεμινάριο τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ για εςάσ ιταν:
Α. Θ γνωριμία ςασ με άλλα άτομα.
Β. Θ βελτίωςθ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ ςασ.
Γ. Θ απόκτθςθ νζων γνϊςεων.
Δ. Θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων ςασ.

11. Το πιο ςθμαντικό όφελοσ από τον κύκλο τησ αφήγηςησ (story circle) για εςάσ ιταν:
Α. Θ ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.
Β.Θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων ςασ.
Γ. Θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ δεν είςτε μόνοσ αναφορικά με τθν ΛΨΔ.

12. Κεωρείτε πωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ ωσ διαδικαςία είναι βοθκθτικι για τθν
περίπτωςι ςασ;

151

13. Κεωρείτε πωσ θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ κα μποροφςε να είναι
βοθκθτικι για άλλα άτομα με ΛΨΔ;
Α. Ναι
Β. Πχι
14. Κεωρείτε πωσ θ προβολή ανάλογων ψθφιακϊν αφθγιςεων κα ιταν βοθκθτικι για
άλλα άτομα με ΛΨΔ;
Α. Ναι
Β. Πχι

15. Σε περίπτωςθ που απαντιςατε Ναι ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, ςε ποιο ςθμείο
κρίνετε πωσ κα πρζπει να εςτιάηουν οι αφθγιςεισ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ οφτωσ
ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο βοθκθτικζσ;
Α. Στα ςυμπτϊματα τθσ ΛΨΔ (ιδεολθψίεσ, καταναγκαςμοί).
Β. Στθ κεραπεία τθσ ΛΨΔ.
Γ. Στα ςυναιςκιματα που προκαλοφνται ςτο εκάςτοτε άτομο.

16. Αναφορικά με τθ ςυνολικι οργάνωςθ και παρουςίαςθ του ςεμινάριου τι βελτιϊςεισ
κα είχατε να προτείνετε προκειμζνου να είναι όςο το δυνατόν πιο βοθκθτικό και
ευχάριςτο για τουσ ςυμμετζχοντεσ;
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