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1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η δηµιουργική- ερευνητική συνεργασία µας µε τους ανθρώπους και τους σκύλους της
Μ.Κ.Ο SAPT Hellas ξεκίνησε κατά την όψιµη καλοκαιρινή περίοδο του 2012.
Έναυσµα αποτέλεσαν οι συνοµιλίες µου µε την φιλόζωο νοσηλεύτρια του
Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α κ. Αναστασία Χιώτου η οποία µας εξέπληξε για το έµπρακτο αβίαστο
νιάξιµο και την ευαισθησία της για τα ζώα. Ήταν από αυτήν όπου άκουσα για πρώτη
φορά σχετικά µε την έννοια των «θεραπευτικών σκύλων» (Pet-Assisted Therapy) και
τη λειτουργία του σχετικού οργανισµού στην Ελλάδα. Η Αναστασία µου εξήγησε ότι
τα µέλη της οργάνωσης αναπτύσσουν-µεταξύ πολλών άλλων- εθελοντικό έργο µε
επισκέψεις σε σχολεία, ιδρύµατα κλπ. προσφέροντας υπηρεσίες βιωµατικής επαφής
εκπαιδευµένων σκύλων µε ανθρώπους οι οπαίοι θα είχαν να ωφεληθούν από την
διάδραση.
Βρήκα την ιδέα ελκυστική και αυτόµατα ήρθε στη φαντασία µου η εικόνα της
άµβλυνσης τυχόν «σκληροπυρηνικών» συµπεριφορών των περιθαλποµένων µας
καθώς θα χάιδευαν και θα περιποιούνταν τετράποδους επισκέπτες. Επιπροσθέτως
ήµουν περίεργος να δώ ποιοί και πώς ήταν οι άνθρωποι της SAPT Hellas! Πώς
µπορούσαν ν’αγαπούν και ν’αφοσιώνονται τόσο πολύ στα πλασµατάκια αυτά ώστε
να φτάνουν να γίνονται συχνά το επίκεντρο της ζωής τους;
Παρόµοιες ιδέες φαίνεται πως ζυµώνονταν µέσα µου ώσπου, ύστερα από µερικές
εβδοµάδες, επικοινώνησα µε τον Οργανισµό.

H συνοµιλία µου µε την υπεύθυνη

προγραµµάτων κ. Χριστίνα Οικονόµου ήταν γονιµότατη και τελικά συµφωνήσαµε
στην οργάνωση ενός Πιλοτικού Ερευνητικού Προγράµµατος Θεραπευτικής
Αγωγής ∆ιαµέσου των Σκύλων στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α µε την παράλληλη συµµετοχή
ασκουµένων ψυχολόγων Α.Ε.Ι.

∆ιευρύνοντας την χρυσή ρύση του ∆ιαφωτισµού «Ανοίγοντας ένα σχολείο κλείνει µια
φυλακή» υποστηρίζω ότι «Ανοίγοντας ένα σχολείο κλείνει ένα ίδρυµα». Η προοπτική
µιας έρευνας όχι µόνο ως ευκαιρία θεραπείας προς τους περιθαλποµένους αλλά και
ως εκκολαπτήριο γνώσεων και γνώσης («σχολείο») φαίνεται να συνιστά την
αποιδρυµατοποιούσα λειτουργία “par excellence.”

Στα µέσα του καλοκαιριού οι άνθρωποι της SAPT Hellas µας επισκεφτήκαν για
πρώτη φορά διερευνητικά στη µονάδα Μελισσίων όπου οι περιθαλπόµενοί µας είχαν
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την ευκαιρία να συζητήσουν µαζί τους αλλά πάνω απ’όλα να περιεργαστούν, να
χαϊδέψουν, και να κανακέψουν χαριτωµένα ηµίαιµα σκυλάκια µικρά και µεγάλα,
άσπρα και µαύρα, καφέ και κανελί…Στον προαύλιο χώρο του ιδρύµατος «φυσούσε
ούριος άνεµος», η ατµόσφαιρα ήταν αισιόδοξη και ζεστή, η ενέργεια ρευστή. Τα
στιγµιότυπα απαθανατίστηκαν, σφίξαµε τα χέρια και προχωρήσαµε…
Μείναµε πιστοί στις υποσχέσεις µας και έτσι την ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου 2012 στις
10:30 έγινε το εναρκτήριο λάκτισµα. Εκείνο το ηλιόλουστο και ζεστό πρωινό η
θεραπευτική-ερευνητική µας οµάδα απαρτιζόµενη από ανθρώπους και σκύλους ήταν
παρούσα σύσσωµη και έµελλε να εµπλουτιστεί επιπροσθέτως από τους ασκούµενους
ψυχολόγους.
Έκτοτε κάθε ∆ευτέρα πρωί µας περιµένουν αναπάντεχες αποκαλύψεις και περίσσεια
γνώση σχετικά µε το ανεξάντλητο περιεχόµενο και τις δυνατότητες των
περιθαλποµένων µας οι οποίες, µολονότι σαφώς περιορισµένες, εντούτοις ενίοτε
ενεργοποιούνται έστω και για λίγο σαν αναλαµπές… Τότε είναι που χαιρόµαστε και
ελπίζουµε λίγο παραπάνω για τη σηµαντικότητα της προσφοράς µας στη ρουτίνα
τους.

Μάλλον πετύχαµε να «γράψουµε» σαν κάτι καλό στην εσωτερική ζωή τους έτσι ώστε
αυτοί πλέον να µας περιµένουν κάθε ∆ευτέρα για να µπερδευτούν µε εµάς κι εµείς
µαζί τους µε τη διαµεσολάβηση των τετράποδων ακούραστων συνοδοιπόρων µας…

Σε όλη τη διάρκεια της µέχρι τώρα διαδροµής µου µε την θεραπευτική οµάδα της
SAPT Hellas µε εξέπληξαν και µε συγκίνησαν οι πολύπλευρες ευαισθησίες των
συντελεστών της, η θεραπευτική τους δεινότητα, οι εύστοχες παρατηρήσεις τους και
η ανεπιτήδευτη ψυχολογική τους σκέψη, ποιότητες ανεκτίµητες για την λυσιτελή
έκβαση του όλου εγχειρήµατος.

Θέλω εκ βαθέων να ευχαριστήσω όλη την οµάδα της SAPT Hellas και ειδικότερα
την κ. Χριστίνα Οικονόµου για τη σοβαρότητα µε την οποία υποστηρίζει την έρευνα.
Επίσης την Αθανασία το Γιάννη και το Σπύρο τους τρείς αγαπητούς περιθαλπόµενους
που µας εµπιστεύονται, µας «χωράνε» κάθε ∆ευτέρα. και αφήνουν να µπαίνουµε
«στα χωράφια τους».
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Όλοι µας οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στη ∆ιοίκηση του ΘΧΠΑΝΑ και
ειδικότερα στο ∆ιοικητή και Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. ∆ηµήτρη Σκιαθίτη ο οποίος χωρίς
δεύτερη σκέψη µας έδωσε το «πράσινο φώς» για να προχωρήσουµε.
Τέλος είναι ανείπωτη η χαρά µας όταν στο έργο µας πλαισιωνόµαστε από λαµπρούς
ασκούµενους φοιτητές ΑΕΙ και απόφοιτους ψυχολόγους. Η παρουσία τους µας
ζωντανεύει και µας υποστηρίζει παντοιοτρόπως ενώ η σπιρτάδα και η ευστροφία
τους µας εµπνέει γονιµοποιώντας τη σκέψη µας.

Τους ευχαριστούµε όλους και

ειδικότερα την Κωνσταντίνα Παπαηλιά τελειόφοιτο του τµήµατος ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστηµίου η oποία ακούραστα µας συνοδεύει στο ερευνητικό µας
έργο και ενίοτε µας «ανοίγει τα µάτια»…

Θα ευχόµασταν η έρευνα να αποβεί συνολικά ωφέλιµη για τους περιθαλποµένους µας
και να καταλήξει σε συµπεράσµατα και προτάσεις µε περεταίρω προοπτική.

Σάββας Μπακιρτζόγλου
Ψυχολόγος ΘΧΠΑΝΑ-ψυχαναλυτής
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2.Οι αρχικές ιδέες- θεωρητικές υποθέσεις
1η υπόθεση : Αφορά

στην αξία των ερεθισµάτων και δη

των –έξωθεν-

στα

ιδρυµατικά καταστήµατα. Η ιδρυµατική ζωή συνίσταται στην έκπτωση του τόνου της
ζωής ελλειψει ερεθισµάτων («ενόρµηση του θανάτου» κατά Freud). Ό,τι µπορεί να
διεγείρει την εν πολλοίς «βουβή» ζωή των περιθαλποµένων -αλλά εν τέλει και αυτήν
των εργαζοµένων- «θετικοποιεί» την καθηµερινότητά τους

προάγοντας την

«ενόρµηση της ζωής» κατά Freud.
2η υπόθεση : Θεωρούµε ότι οι εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας-όπως µε την
περίπτωση των εκπαιδευµένων σκύλων-είναι οι καταλληλότερες για να αµβλύνουν τα
φαινόµενα του ιδρυµατισµού επειδή είναι µάλλον βιωµατικές παρά προσκολληµένες
άρρηκτα σε γνωστικά-επιστηµονικά πρωτόκολλα. ∆ιέπονται από

αυθορµητισµό,

ευρύτητα πνεύµατος, φαντασία, ενώ µετέρχονται νεωτεριστικών εκφραστικών µέσων
και ως τέτοιες δύνανται

να καθίστανται

ερεθιστικότερες για τη ζωή των

περιθαλποµένων.
3η υπόθεση: Ενίοτε ο εξανθρωπισµός του υποκειµένου (άµβλυνση των δυσµενών
χαρακτηριστικών του Εγώ) µπορεί να διαµεσολαβείται καλύτερα από τη σχέση µε
έναν σκύλο-και γενικότερα µ’ένα ανώτερο ζώο- απ’ότι µε έναν άνθρωπο.
4η υπόθεση : Θεωρούµε ότι οι περιθαλπόµενοι µας ως επί το πλείστον είναι
παρορµητικοί και ενστικτώδεις και ως εκ τούτου υποθέτουµε ότι, σε ορισµένες
περιπτώσεις, ψυχολογικά

«συγγενεύουν»-και άρα επικοινωνούν αβίαστα- µε πιο

«ανορθολογικά» πλάσµατα όπως τα εξελιγµένα τετράποδα (οι σκύλοι). Ειδικότερα οι
περιθαλπόµενοι µε βαριά νοητική στέρηση αναπτυξιακά είναι καθηλωµένοι σε
πρωτόγονα (προελκτικά) στάδια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. Προάγουµε την ιδέα
της ανάπτυξης ενός εξωλεκτικού κώδικα «συνοµιλίας» ανάµεσα σε αυτούς και τους
εκπαιδευτικούς σκύλους.
5η υπόθεση : Υποθέτουµε ότι οι τυχόν παρατηρούµενες βελτιώσεις-αλλαγές θα
λάβουν χώρα πολύ ταχύτερα

µε ενδιάµεσο αντικείµενο τους εκπαιδευµένους

σκύλους απ’ότι χωρίς αυτό.
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3. Αναµενόµενα αποτελέσµατα

-Αναβάθµιση της καθηµερινότητας των περιθαλποµένων µέσα από µια
καινούργια, πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη παρέα στη ζωή τους η οποία θα
µπορούσε να παρεµβάλλεται µε θετικό τρόπο την στερεοτυπικά επαναλαµβανόµενη
ρουτίνα τους.

-Τυχόν βελτιώσεις στους τρείς βασικούς άξονες της διαδροµής της ζωής τους:
α)Στον συναισθηµατικό-εκφραστικό
β) Στον συµπεριφορικό
γ) Στον λειτουργικό

Ειδικότερα στο τελευταίο σηµείο επισυνάπτουµε την ιδέα

κάποιας δυνατότητας

εκπαίδευσης(άσκησης) κυρίως για τους δύο περιθαλποµένους µε νοητική στέρηση.

4. Ένα σχέδιο πρόληψης

Υποστηρίζουµε την αξία της δράσης ως ένα πρόγραµµα Πρόληψης σύµφωνα µε τον
ορισµό που προτείνουµε:

«Πρόληψη»: Πρόκειται για κάθε δράση-ενέργεια, η οποία στοχεύει στην αναχαίτιση
της όποιας µορφής αρνητικοποίησης της ζωής. Αφορά σε παρεµβάσεις οι οποίες
προάγουν συνέχειες –vs. ασυνέχειες- στις λειτουργίες της ζωής

8

5.Το ερευνητικό πρωτόκολλο

5.1)Το δείγµα είναι µικρού µεγέθους και ανοµοιογενές. Τον πληθυσµό του συνιστούν
τρείς περιθαλπόµενοι στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α (Μονάδα Μελισσίων) και η προσέγγιση είναι
ποιοτική βασισµένη πρωτίστως στην παρατήρηση επί διαχρονικής βάσεως.
Η επιλογή του δείγµατος έγινε από την οµάδα των λειτουργών του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α
(συνοδευτικές υπηρεσίες απαρτιζόµενες από επισκέπτριες υγείας, εργοθεραπευτή,
κοινωνική λειτουργό, φυσιοθεραπεύτρια, ψυχολόγο) µε τα εξής κριτήρια:
-το έκδηλο ενδιαφέρον των τριών περιθαλποµένων για τους σκύλους και την αβίαστη
εξοικείωση µαζί τους κατά την πρώτη διερευνητική επίσκεψη της οµάδας SAPT
Hellas στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α
-τη γενικότερη κλινική εικόνα, τα χαρακτηριστικά, τη στάση και συµπεριφορά τους
στο θεραπευτήριο µε προεξάρχοντα τα σηµεία του ιδρυµατισµού

5.2) Η ερευνητική οµάδα αποτελείται από τρείς εξειδικευµένους ανθρώπους της
SAPT Hellas µε τρείς θεραπευτικούς σκύλους οι οποίοι συγκροτούν την θεραπευτική
οµάδα, και είναι σε άµεση συνοµιλία µε τους τρείς επιλεχθέντες περιθαλπόµενους. Η
θεραπευτική οµάδα πλαισιώνεται από τρείς εκπαιδευόµενους στην SAPT Hellas
(µαζί µε τους σκύλους τους), από τον ψυχολόγο του Κέντρου,

και από

δύο

τελειόφοιτες του τµήµατος ψυχολογίας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Παντείου. Ο
ψυχολόγος και όλοι οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν ως παρατηρητές. Το σύνολο
απαρτίζει την οµάδα της έρευνας.
.
Ηµεροµηνία εκκίνησης των θεραπευτικών συνεδριών : ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου 2012.
Στο παρόν δοκίµιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσµατα του
πρώτου τριµήνου της έρευνας από την ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου έως τη ∆ευτέρα 17
∆εκεµβρίου 2012. Σύνολο συνεδριών 12.

Προβλεπόµενη διάρκεια της έρευνας: δώδεκα µήνες κατά προσέγγιση.
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5.3)Τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού του δείγµατος:

α) Η Αθανασία

Νοητική καθυστέρηση, το πιθανότερο
σοβαρή (ολιγιφροσύνη: νοητικό πηλίκο µάλλον µεταξύ 20-34). Η πνευµατική της
ηλικία µεταξύ 4 και 8 ετών. Η αυτοεξυπηρέτηση και οι κινητικές δεξιότητες είναι
χαµηλού επίπεδο έτσι ώστε ν’απαιτείται εποπτεία. Η ανάπτυξη της γλωσσικής
επικοινωνίας και αντιληπτικότητας είναι περιορισµένη. Οµιλεί σε γλώσσα µε πτωχό
λεξιλόγιο(και

ατελή

σύνταξη).

∆ε

θα

µπορούσε

ν’αποκτήσει

σχολικές

γνώσεις(ανάγνωση, γραφή) εκτός ίσως από απλές αριθµητικές έννοιες. Εντούτοις
είναι µάλλον ασκήσιµη δηλαδή θεωρούµε ότι

µπορεί

να µάθει µερικές

τυποποιηµένες εργασίες και να αναπτύξει τρόπους καλής συµπεριφοράς και
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (π.χ καθαριότητα, ένδυση, κυκλοφορία, εκτέλεση
απλών εργασιών µέσα στην οικογένεια) υπό ανάλογη παρακολούθηση και προστασία
(π.χ. προστατευόµενο εργαστήριο).
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β) Ο Γιάννης

Ηµιπληγικός,
ύστερα από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κινείται µε αναπηρικό αµαξίδιο, εν
µέρει αυτοεξυπηρετούµενος. Η έννοια του ψυχοσωµατικού «βραδυψυχισµού» είναι
προεξάρχουσα στην κλινική εικόνα του. Πρόκειται για µια έκδηλη βραδύτητα της
πορείας των ιδεών(των νοητικών λειτουργιών και της σκέψης) στα πλαίσια
διαταραχών της σκέψης. Γενικότερα αφορά σε µια βραδύτητα στην επιτέλεση
των ψυχικών αλλά και σωµατικών λειτουργιών.
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γ) Ο Σπύρος

Αυτισµός και νοητική καθυστέρηση, το
πιθανότερο βαριά. Είναι τελείως εξαρτώµενος από το περιβάλλον του (νοητικό
πηλίκο µάλλον µικρότερο του 25). Ελλείψει ψυχιατρικής ή άλλης ιατρικής διάγνωσης
δε µπορούµε να γνωρίζουµε αν η νοητική στέρηση είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής
(επί εδάφους σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής). Έχει νοσηλευτεί στην ψυχιατρική
κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου.
Η πνευµατική του ηλικία δείχνει να είναι µικρότερη των 4 ετών. Εδώ έχουµε µάλλον
σχετική δυσπλασία και στην ανάπτυξη του κρανίου. Χρησιµοποιεί µόνο λίγες λέξεις
ή φράσεις ενώ δε µπορεί να φροντίζει τον εαυτόν του παρά µόνο µε τη βοήθεια και
επιτήρηση νοσοκόµας (εξαρτώµενος από το περιβάλλον). Οι επικοινωνιακές του
δυνατότητες είναι άκρως περιορισµένες. Είναι χαρακτηριστική η ηχολαλία του
δηλαδή η επανάληψη εν είδει ηχούς λέξεως ή φράσεως την οποία εµείς προφέρουµε.
Ζει σε καθεστώς εσωτερικής σύγχυσης (καθήλωση σε πρωιµότατα στάδια της
ανάπτυξής του). Φαίνεται να µην ξεχωρίζει τον εαυτόν του από το περιβάλλον, από
τους άλλους (ετερότητα). Η διαφοροποίηση Εγώ-Μη Εγώ δεν έχει κατακτηθεί, ο
Σπύρος ζει σε µια χωροχρονική σύγχυση.
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5.4) Η διάδραση

Σταθερό διαδραστικό πλαίσιο τριαδικής αρχιτεκτονικής στην κάθε περίπτωση
περιθαλποµένου. Ο καθένας εκ των περιθαλποµένων της έρευνας αλληλεπιδρά µε
έναν -πάντα τον ίδιο-

εξειδικευµένο άνθρωπο της SAPT Hellas ο οποίος είναι

συνοδός ενός εκπαιδευτικού σκύλου που επίσης παραµένει σταθερά ο ίδιος.
Περιθαλπόµενος και συνοδός συναλλάσσονται αυθόρµητα έχοντας ως ενδιάµεσο
αντικείµενο τον σκύλο. Πρόκειται για µια επαφή των τριών η οποία εξελίσσεται και
πέραν της αµιγώς λεκτικής επικοινωνίας αφού δεν µπορεί παρά να περιλαµβάνειµεταξύ άλλων- και την ενασχόληση µε τον σκύλο: θωπείες, φροντίδα (τάισµα,
χτένισµα κ.λ.π), παιχνίδι, άσκηση δεξιοτήτων στη σχέση µε το σκύλο (παραγγέλµατα
κ.λ.π) και γενικότερα µια αβίαστη κινητικότητα µέσα στο χώρο.

Συχνότητα των συνεδριών: µια φορά εβδοµαδιαίως

∆ιάρκεια έκαστης συνεδρίας: περίπου 60 λεπτά
Μετά το πέρας έκαστης θεραπευτικής συνεδρίας τα µέλη της ερευνητικής οµάδας
συνοδευόµενα από τους θεραπευτικούς σκύλους συζητούν επί των παρατηρήσεών
τους.
Πρόθεση των συναντήσεων της

οµάδας είναι να συνιστά µια εµπεριέχουσα

«αγκαλιά», ένα δίχτυ υποστήριξης και προστασίας των περιθαλποµένων αλλά και των
συντελεστών της έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο των ερευνητών
συγκροτεί

ένα

container

διεργασίας

των

ερεθισµάτων,

µοιράσµατος

των

συγκινήσεων, των εντυπώσεων και των παρατηρήσεών µας.

5.5) Ο τόπος

Η δράση λαµβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α (Μονάδα
Μελισσίων) εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, µε εναλλακτική επιλογή το σαλόνι του
δευτέρου ορόφου όταν οι καιρικές συνθήκες καθίστανται απαγορευτικές για θύραθεν
εξορµήσεις.
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5.6 Oι ∆υσκολίες

Αναφέρουµε ενδεικτικά τη δυσχέρεια της

χωροταξικής «στεγανοποίησης»

(περιφρούρησης) του πεδίου δράσης µε αποτέλεσµα την αυθόρµητη και
καλοπροαίρετη παρείσφρηση µέσα σ’αυτό άλλων περιθαλποµένων που δε
συµµετέχουν στην έρευνα και οι οποίοι υποκινούµενοι -προφανώς -από περιέργεια
έρχονται να θωπεύσουν τους σκύλους, να παίξουν µαζί τους κ.λ.π.
Επιπροσθέτως καταγράφουµε την αναίτια αρνητική αντίδραση και προκατάληψη
πρωτίστως δύο εκ των περιθαλποµένων στην ιδέα της παρουσίας

σκύλων-και

γενικότερα ζώων εντός του ιδρύµατος –µολονότι η εµφάνισή τους στο θεραπευτήριο
είναι περιστασιακή, αθόρυβη και άκρως ελεγχόµενη από τους συνοδούς τους.

6) Η έννοια του ενδιάµεσου χώρου: ο «πάγκος εργασίας»

Εξ’ορισµού

ο

θεραπευτικός

σκύλος

καθίσταται

ο

τρίτος

ανάµεσα στον

περιθαλπόµενο και τον συνοµιλητή του.
Υποθέτουµε ότι η παρουσία του είναι καταλυτική µε την έννοια ότι αποτελεί µια επί
πλέον συνιστώσα στην δυαδικότητα προάγοντας την συγκρότηση σχέσεων σε βάθος.
∆ιευκολύνει την ικανότητα του περιθαλποµένου να συνάψει αντικειµενοτρόπες
σχέσεις (αντί να παραµείνει στο ναρκισσισµό του).
Υποστηρίζουµε ότι συνιστά ένα διαµεσολαβητή ο οποίος εµπεριέχει το στοιχείο του
απροσδόκητου και της έκπληξης, διακινεί και διακινείται, διαµορφώνοντας ένα
γόνιµο συναισθηµατικό κλίµα. Από αυτήν την άποψη η διαµεσολάβηση γίνεται µια
διαδικασία που δηµιουργεί δεσµούς και καθορίζοντας τόσο το ενδοψυχικό όσο και το
διυποκειµενικό πεδίο. Πρόκειται για την ιδέα του θεραπευτικού σκύλου ως
«εργαλείου» ή «πάγκου εργασίας» όπου επιτελούνται ψυχικές διεργασίες θεατές και
αθέατες (ασυνείδητες).
Ο σκύλος ως ενδιάµεσο αντικείµενο ανάµεσα σε δύο υποκείµενα γίνεται το έναυσµα
για το ξεδίπλωµα µιας ατοµικής ιστορίας, αυτής του περιθαλπόµενου. Ο προσήκων
χώρος ανάµεσά τους είναι

ένα ενδιάµεσο πεδίο (ή ενδιάµεσος χώρος) µια

ενδιάµεση περιοχή εµπειρίας.
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Κατά τις θεραπευτικές συνεδρίες ο συνοδός των σκύλων ως λειτουργικό τροφοδοτικό
αντικείµενο (“good enough mother” κατά Winnicott) προσφέρει στον περιθαλπόµενο
-πρωτίστως µέσω του σκύλου (διαµεσολάβηση)- ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο
αναπτύσσονται η δηµιουργικότης και η δυνατότητά του να παίζει.
Το παιχνίδι είναι µια συνιστώσα της ψυχικής ζωής-συµπεριλαµβάνει και το σώµασοβαρή και απαραίτητη για την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη των παιδιών αλλά αποτελεί
εξίσου ζωτικό µέρος της ζωής και της παιδείας των ενηλίκων. Εδώ είναι που
εκκολάπτεται συν τω χρόνω

η φαντασία (αυταπάτη)

δεινότης η οποία εκφράζεται στους

τοµείς της

και η δηµιουργική τους

τέχνης, της θρησκείας, της

επιστηµοσύνης κ.λ.π. Είναι ένας ενδιάµεσος χώρος ο οποίος αφορά στην ικανότητα
του Εγώ να επινοεί, να αντιλαµβάνεται ένα αντικείµενο και να οργανώνει µαζί του
µια στοργική σχέση. Πρόκειται για το χώρο στον οποίο ερείδεται ο συµβολισµός
(συµβολική σκέψη).
Κατά τον Winnicott η δηµιουργικότητα του ενήλικου αντιστοιχεί-είναι ανάλογη- µε
το δηµιουργικό παιχνίδι του παιδιού. Η ικανότητα για το παιχνίδι προεκτείνεται στη
συνέχεια µέσα στην φαντασιακή ζωή και τη δηµιουργική δουλειά. Ο Freud
υποστήριζε ότι συνεισφέρει εξαιρετικά στην ενορµητική διεργασία και αποφόρτιση
των εντάσεων.
Το παιχνίδι υπακούει στην αρχή της ευχαρίστησης (αρχή της ηδονής) σε
αντιδιαστολή µε την κριτική σκέψη η οποία ερείδεται στην πραγµατικότητα. Το
αντίθετο του παιχνιδιού δεν είναι η σοβαρότητα αλλά η πραγµατικότητα. Η σηµασία
του έχει τονιστεί από κλασσικούς διανοητές. Κατά τον Schiller «ο άνθρωπος παίζει
όταν είναι στην κυριολεξία άνθρωπος και είναι ολοκληρωµένος άνθρωπος όταν
παίζει».
Στην παιδαγωγική και στην ψυχοθεραπεία συνιστάται το παιχνίδι κυρίως για την
ενίσχυση της µάθησης και την αλλαγή της συµπεριφοράς. Λαµβάνοντας υπόψη ότι
πρόκειται επίσης για µια δραστηριότητα των ζώων µε πρωτεργάτες τα ανώτερα
θηλαστικά υπογραµµίζουµε την καταλυτική συµβολή του σκύλου στη δηµιουργία
µιας σκηνοθεσίας παιχνιδιού ή οποία µε τη σειρά της προάγει την συναισθηµατική
εκτόνωση (κάθαρση) του περιθαλποµένου.
Eν κατακλείδι: Υποστηρίζουµε ότι ο θεραπευτικός σκύλος ως ενδιάµεσο
αντικείµενο διαµεσολαβεί τη σχέση του περιθαλπόµενου µε τον συνοµιλητή του
συνεισφέροντας στη δηµιουργική διαδικασία που χτίζεται ανάµεσα στους δύο.
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7) Μερική επεξεργασία των αποτελεσµάτων

7.1. Η Αθανασία. Θεραπεύτριες: η Κατερίνα και η τετράποδη Λούνα.

Ο Στέργιος-εκπαιδευόµενος της SAPT Hellas στη θεραπεία µέσω σκύλων κατέθεσε :
«αυτό που δίνουµε στους περιθαλποµένους είναι χρόνος µε κάποιους που ασχολούνται
µαζί τους». Στην περίπτωση της Αθανασίας ο χρόνος έγινε χώρος και ευρυχωρία
µέσα της για µπορεί να χωρέσει Πολύ σύντοµα η περιθαλπόµενη άνοιξε το δωµάτιό
της και προσκάλεσε τις θεραπεύτριές της για να µοιραστεί µαζί τους τη συλλογή από
τις κούκλες της δηλαδή τα υλικά της ψυχής της. Άφησε οι θεραπεύτριες να µπουν
στα ενδότερά της και να την «γονιµοποιήσουν».
Η παρέα (υποστήριξη) της Κατερίνας δούλεψε καθώς επικοινωνούσε και νοιαζόταν
για την Αθανασία µε ενδιάµεσο «καλό αντικείµενο» τη Λούνα. Αν η σκυλίτσα
αναπαρίσταται µέσα της ως κάτι καλό δε µπορεί παρά και η θεραπεύτριά της να
«γράφει» και να κρατάει µέσα της µέσα της ως κάτι εξίσου καλό
Η µικρή υπόλευκη τετράποδη έδειχνε να απολαµβάνει τα «κοριτσίστικα» χάδια και
τις περιποιήσεις της περιθαλπόµενης. Η Αθανασία είναι σαν ένα κοριτσάκι επτά ετών
που παίζοντας αυθόρµητα µε το σκυλάκι εύκολα µπορεί να «πλάθεται» και να
επηρεάζεται

θετικά από την Κατερίνα. Είναι ως εάν η Λούνα να προάγει την

συναλλαγή της περιθαλπόµενης µε την θεραπεύτρια της «λιπαίνοντας» τον ενδιάµεσο
χώρο ανάµεσά τους. Η απαραίτητη εµπιστοσύνη χτίστηκε σύντοµα και η Αθανασία
µε την παρακίνηση της Κατερίνας και την «αντιφοβική» διαµεσολάβηση της Λούνας
άρχισε να φοβάται λιγότερο τον ανελκυστήρα και να αντέχει να µπαίνει µέσα
σ’αυτόν. Η παρουσία της Λούνας και το παιχνίδι µαζί της την παρασύρει για λίγο,
την κάνει να ξεχνιέται, η λιβιδώς µεταφέρεται από το φοβικό αντικείµενο
(ανελκυστήρας) στο καλό (Λούνα). Τότε είναι που η φοβία της αµβλύνεται.
Ιδού η αντιφοβική λειτουργία του θεραπευτικού σκύλου. Υποθέτουµε ότι χωρίς τη
διαµεσολάβηση της Λούνας η υποχώρηση της φοβίας της Αθανασίας θα έπαιρνε πολύ
περισσότερο χρόνο.
Η άσκηση της Αθανασίας για οριοθέτηση της Λούνας µεταφέρθηκε στη οριοθέτηση
της σχέσης της µε την καταπιεστική και εκµεταλλευτική συγκάτοικο της Βάσω. Η
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Κατερίνα ως εµπνευσµένη θεραπεύτρια µαθαίνει τη Βάσω να κουµαντάρει και να
ελέγχει τη Λούνα επισηµαίνοντας τις οµοιότητες και αναλογίες της επαφής της µε την
σκυλίτσα µε την επικοινωνία της µε τη Βάσω. Η Αθανασία
Ιδού η οργανωτική λειτουργία του θεραπευτικού σκύλου. Η Αθανασία ασκείται
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σχέση της µε τη Λούνα και θα προσδοκούσαµε
αυτό να γίνεται µάθηµα ως προς την ασφαλέστερη συνεννόησή της µε την
συγκάτοικό της και γενικότερα στη λυσιτελή επικοινωνία της µε το περιβάλλον.

7.2. Ο Γιάννης. Θεραπευτές: ο Γιάννης και η τετράποδη Μπαλού. Βοηθοί: η Ρόη
και η Γεωργία µε τη σκυλίτσα της (Γκρίζλι).

Φαίνεται ότι ο περιθαλπόµενος συµπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της πλειοψηφίας των
περιθαλποµένων που φιλοξενούµε στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α. Τα έχουµε περιγράψει σε
αρκετά κείµενά µας, εντούτοις παραθέτουµε και εδώ την προεξάρχουσα κλινική
εικόνα.
Ο Γιάννης έκανε ζωή λάγνα και υπερβατική µε κραιπάλες και ασωτίες κατά το
εκρηκτικό πρότυπο

του “lover and fighter”. Πήγε κόντρα στους κοινωνικούς

περιορισµούς, τους νόµους και την ιεραρχία. Συµπυκνώνει γενικότερα την εικόνα
του ασυµβίβαστου ανθρώπου, ο οποίος -ως εκ τούτου- έζησε στις παρυφές του
κοινωνικού ιστού σε σχετική ρήξη µε τους θεσµούς.
Πρόκειται για την άλλη όψη της ζωής, για επιλογές ζωής οι οποίες υπηρέτησαν
πρωτίστως την «αρχή της ευχαρίστησης»(Freud). Η πλήρης υποταγή του υποκειµένου
στην αρχή της ευχαρίστησης δεν επιτρέπει τη ζωή, δεν την εξασφαλίζει. Εδώ το
υποκείµενο είναι έρµαιο στην ενορµητική του ικανοποίηση.
Κατά τον συγγραφέα Μιχάλη Καραγάτση «η καταστροφή συντελείται από τη στιγµή
που καταλύεται το σύνορο που χωρίζει το Πάθος από το Λόγο και επιχειρείται έτσι η
υπέρβαση»

17

Η ιδρυµατική ζωή του Γιάννη στο θεραπευτήριο συνιστά την κατάληξη- απόηχο µιας
ζωής, της δικής του, την οποία εν πολλοίς ξόδεψε ανερµάτιστα και διαρροϊκά , την
ξεπούλησε ως επιµηθέας και την έκαψε µέσα στη φωτιά των ασυγκράτητων παθών
του. «Έχει φλόγα» θα πει ο ∆ηµήτρης (θεραπευτής του).
Στις ατοµικές διαδροµές και επιλογές είναι οι µηχανισµοί αποτυχίας που είχαν το
πάνω χέρι µ’έναν επαναλαµβανόµενο τρόπο ώστε να µιλάµε για µια αρνητικοποίηση
της ζωής του (αυτοκαταστροφή ή ενόρµηση του θανάτου κατά Freud).
Τα αγγειακά εγκεφαλικά του επεισόδια συνιστούν την «κατάρα» αλλά και η «ευχή»
της ζωής του. Τον σταµατάνε, τον καθηλώνουν επί του πραγµατικού σε σωµατικό
επίπεδο αποψευδαισθητοποιώντας την αυταπάτη µιας παντοδύναµης και ισόθεης
αναπαράστασης εαυτού (Εγώ υπερβατικό, υπεράνω των ανθρώπινων νόµων). Όταν
έσωθεν δε συγκρατείται και περιορίζεται αποδεχόµενος το περιορισµένο της ύπαρξής
–γίνεται λόγος για ελλειµµατικό Υπερεγώ- ένα πραγµατικό εξωτερικό γεγονός (το
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) έρχεται να τον σταµατήσει (ευνουχισµός) από τη
θανατερή φόρα που έχει πάρει. Άλλως ειπείν όταν οι ευνουχισµοί δε λειτουργούν στο
συµβολικό επίπεδο (υπερεγωτική λειτουργία) ο ευνουχισµός µπορεί να λάβει χώρα
επί του πραγµατικού µέσα από ένα αληθινό (και όχι συµβολικό) καθηλωτικό γεγονός.
Χωρίς τη συγκυρία του εξωτερικού σταµατήµατος-έστω µε κόστος µια βαρειά
σωµατική αναπηρία-είναι πολύ πιθανό ο Γιάννης σήµερα να µη ζούσε βουτηγµένος
µέσα στη δίνη της αυτοκαταστροφής.
H κλινική του εικόνα συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά του φάσµατος των
διαταραχών

προσωπικότητας

(ή

συµπεριφοράς).

Είναι

παρορµητικός,

αυτό/ετεροκαταστροφικός, συχνά βίαιος, πρώην χρήστης ουσιών («Πονηροί και
γόητες, πλανώντες και πλανόµενοι»Άγιος Αυγουστίνος «Εξοµολογήσεις»).
Στις διαταραχές προσωπικότητας και συµπεριφοράς έχουµε εκφορτίσεις στο
συµπεριφορικό επίπεδο. Aυτές αφορούν στο άµεσο πέρασµα στην πράξη έτσι ώστε το
Εγώ

ν’ανακουφίζεται

από

τις

εσωτερικές

«καταιγίδες»

(ανακουφιστική

ναρκισσιστική συµπεριφορά). Πρόκειται για ανακούφιση η οποία έχει να κάνει µε το
άδειασµα της έντασης (ξέσπασµα) επειδή το Εγώ δε µπορεί καθόλου να κρατήσει
µέσα του το δυσάρεστο: π.χ. εξυβρίζω έργω και λόγω το διευθυντή µου. Πρόκειται
για εκφορτίσεις σε επίπεδο συµπεριφοράς.
Εκδηλώσεις στο συµπεριφορικό επίπεδο

έχουν να κάνουν µε το πέρασµα στην

πράξη. Αυτή η συµπεριφορά λίγο έχει να κάνει µε την σκέψη την κρίση, την
αµφιβολία, µε επερωτήσεις εαυτού, µε την ενδοσκόπηση τελικά. ∆εν αναφερόµαστε
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εδώ στο πράττειν ως αποτέλεσµα οργανωµένων διαδικασιών σκέψης. Σε αυτήν την
περίπτωση το ψυχικό όργανο αποτυγχάνει να απορροφήσει τις εντάσεις.
Στην περίπτωση του Γιάννη η όλη θεραπευτική προσέγγιση συνέτεινε τα µέγιστα στο
ενορµητικό του ξύπνηµα. Όταν ο στεγνωµένος οργανισµός του (κατάθλιψη,
ιδρυµατισµός) άρχισε να αρδεύεται συγκινησιακά «ο κόσµος άρχισε να µπαίνει στη
θέση του». Η σκέψη του ζεστάθηκε και άρχισε να δουλεύει, ο λόγος του γινόταν
ολοένα αµεσότερος επικοινωνιακότερος και ενίοτε ένθερµος. Η εικόνα του
βραδυψυχισµού δεν υφίσταται πλέον. Ο Γιάννης κάθε ∆ευτέρα περιµένει τους
θεραπευτές του ∆ηµήτρη και Μπαλού έχοντας αναπτύξει αληθινούς δεσµούς µαζί
τους. Η ερωτική περιπετειώδης κράση του ήρθε στο προσκήνιο. Ξεχειλίζει από
αντρίκιες φιλοφρονήσεις και να εδώ η αξία της Μπαλού αλλά πρωτίστως της µικρής
παιχνιδιάρας (µαθητευόµενης) Γκρίζλι.
Η τρυφερότητα και ο ερωτισµός του για τη Γεωργία αλλά πάνω απ’όλα για τις
«µατάρες» της Ρόης µπορούν άφοβα να διαµεσολαβούνται από τα σκυλάκια και να
µεταφέρονται σ’αυτά (µετάθεση). Εκεί που δεν του επιτρέπεται να πει στη Ρόη «έλα
κάτσε στα πόδια µου»(µαταίωση του Εγώ) το λέει το ζει και το απολαµβάνει διαµέσου
της Γκρίζλι που την προσκαλεί ένθερµα ν’ανέβει πάνω του κι εκείνη παιχνιδιάρικα
ανταποκρίνεται. Στο µέτρο που δε µπορεί να χαϊδέψει

τα µαλλιά της

Ρόης

ευχαριστιέται χαϊδεύοντας τη Μπαλού.
Ιδού η λειτουργία των θεραπευτικών σκύλων ως αντικειµένων µετάθεσης
συγκινήσεων.

Η

ενστκτώδης

διέγερση

διαµεσολαβείται

(συγκρατείται,

αναχαιτίζεται) από το ως εάν αντικείµενο και µετατίθεται πάνω σ’αυτό αντί να
εκφορτίζεται πάνω σ’εκείνο το οποίο η πραγµατικότητα του απαγορεύει, µε τις
προσήκουσες αυτοκαταστροφικές συνέπειες (ενόρµηση του θανάτου κατά Freud).
H µεταβίβαση ως προεξάρχουσα λειτουργία σε κάθε θεραπευτική σχέση είναι και
εδώ ενεργός και εκφράζεται πρωτίστως µέσω των δύο συµβολικών ονείρων που
έκανε ο περιθαλπόµενος και τα οποία αφηγήθηκε στο ∆ηµήτρη. Είναι τα «δώρα» που
του έκανε σαν αντάλλαγµα για τη φροντίδα που ο θεραπευτής του απλόχερα του
προσφέρει.
Στο πρώτο όνειρο είδε την πρώην γυναίκα του. Πρόκειται για µια ένδειξη της
διαδικασίας εσωτερικεύσεως των «γυναικών της ζωής του» (Γεωργία και Ρόη) που
κάθε ∆ευτέρα του διανθίζουν τη ζωή.
Στο ∆εύτερο όνειρο ονειρεύτηκε τον πατέρα του ο οποίος του έλεγε να αφήσει τα
χασίσια και διάφορα τέτοια. Να πώς ο περιθαλπόµενος ενδοβάλει τη σχέση του µε
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τον ∆ηµήτρη ως (οργανωτική) αναπαράσταση της πατρικής λειτουργίας (δόµηση της
υπερεγωτικής λειτουργίας).
Υποθέτουµε ότι ο σκύλος ως ενδιάµεσο (καλό) αντικείµενο προάγει εντονότερα
µεταβιβαστικά φαινόµενα τα οποία

έρχονται στο προσκήνιο νωρίτερα απ’ότι

χωρίς τη διαµεσολάβησή του.

Ο Σπύρος. Θεραπεύτριες: η Χριστίνα και η τετράποδη Γουάκι.

∆ιαγνωστικά κρατάµε τα ιατρικά δεδοµένα που συνοδεύουν τον Σπύρο κατά την
εισαγωγή του στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α δηλαδή συνοσηρότητα νοητικής στέρησης και
διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος.
Κατά τη γνώµη µας το πρωτοπαθές νοσηρό έδαφος είναι ο αυτισµός στον οποίο
επιπροστέθηκε η νοητική στέρηση λόγω των εξαθλιωµένων συνθηκών διαβίωσης
παιδιόθεν (περιβαλλοντική καθυστέρηση). Με αυτήν την άποψη φαίνεται να συνάδει
και η ευαίσθητη παρατήρηση της ασκούµενης τελειόφοιτης

ψυχολόγου

Κωνσταντίνας Παπαηλιά: «Πολλές φορές παίρνει ένα ύφος σοβαρό σαν υγιούς
σκεπτόµενου ενήλικα ανθρώπου και αυτό είναι πολύ περίεργο».
Μια σειρά συµπτωµάτων που παρατηρήσαµε κατά τις θεραπευτικές συνεδρίες µας
παραπέµπει στο αυτιστικό φάσµα και γενικότερα

στις διάχυτες αναπτυξιακές

διαταραχές
Κατ’αρχάς ηχολαλεί και αυτό γίνεται άµεσα αντιληπτό ακόµα και από τον πιο
αµύητο παρατηρητή. Πρόκειται για µια από τις δύο χαρακτηριστικότερες γλωσσικές
ιδιορρυθµίες στον αυτισµό και έχει να κάνει µε µια γενικότερη δυσκολία στην
κατανόηση του λόγου. Παρενθετικά σηµειώνουµε ότι το φαινόµενο της ηχολαλίας
(καθώς και της ηχοπραξίας) έχει περιγραφεί και στον κατατονικό τύπο σχιζοφρένειας.
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Στην ηχολαλία έχουµε µια συνεχή επανάληψη των λέξεων ή προτάσεων που ήδη
έχουν ακουστεί. Πρόκειται για την χωρίς κατανόηση κυριολεκτική επανάληψη
λέξεων ή φράσεων που έχει πει κάποιος άλλος ή που το υποκείµενο άκουσε σε
ανύποπτο χρόνο. Έχει σαν υπόβαθρο, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, οι οποίες
επιτείνονται από την ψυχολογική επιβάρυνση. Eποµένως η οµιλία του Σπύρου δεν
είναι αυθόρµητη και επικοινωνιακή, δεν µπορεί να παράγει (αυθόρµητες) ιδέες. Η
γλωσσική του επεξεργασία χωλαίνει. Σπανιότατα, µπορεί να καταφεύγει αδιάκριτα
στη χρήση εκφράσεων και προτάσεων που έχει µάθει απέξω, από άλλους χωρίς να τις
αναλύει ως προς το νόηµά τους .

Εντούτοις σηµειώνουµε ότι η ηχολαλία του συνιστά την ιδιόµορφη προσπάθειά του για
διάδραση µε το περιβάλλον (παραγωγική θετική συµπτωµατολογία). Η ηχολαλία µπορεί
να θεωρηθεί ως προσπάθεια επικοινωνίας του Σπύρου ή ως παιχνίδι µε τη γλώσσα.
Υποθέτουµε ότι συχνά

δεν αποτελεί µόνο µια χρήση της γλώσσας που στερείται

νοήµατος -όπως πιστευόταν κάποτε- αλλά µια προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης µε
περιορισµένα διαθέσιµα µέσα.
Εν κατακλείδι υποστηρίζουµε ότι ο Σπύρος-στα πλαίσια του αυτιστικού φάσµατοςπροσπαθεί να επικοινωνήσει µόνο που έχει στη διάθεσή του περιορισµένα µέσα. Όλοι
παρατηρήσαµε σε ποιόν βαθµό επιδιώκει την επικοινωνία µε το δικόν του τρόπο.
Υποθέτουµε ότι παρουσιάζει περισσότερη ηχολαλία όταν είναι κουρασµένος, πεινάει,
βαριέται ή βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Τότε µπορεί να την χρησιµοποιεί για να
ηρεµήσει.
Γενικά µπορεί να πρόκειται για άµεση ηχολαλία όπως στην περίπτωση του Σπύρου
(η επανάληψη γίνεται αµέσως ή λίγο χρόνο µετά την παραγωγή του προτύπου
οµιλίας) ή καθυστερηµένη-ετεροχρονισµένη ηχολαλία (η επανάληψη γίνεται αρκετή
ώρα µετά την παραγωγή των λεγοµένων). Στην πρώτη περίπτωση εµπλέκεται η
βραχυπρόθεσµη µνήµη, στη δεύτερη η µακροπρόθεσµη.

Εδώ µπορούµε να επιπροσθέσουµε µια «θετική» πλευρά της ηχολαλίας: παραπέµπει σε
µια ισχυρή µνήµη και σε δυνατότητες µάθησης µέσω της µίµησης, παράµετροι τις
οποίες µπορούµε να εκµεταλλευτούµε κατά την εκπαίδευσή του. Το είδαµε στην πράξη
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Πολύ γρήγορα, από την τρίτη κιόλας συνεδρία ο Σπύρος-από ∆ευτέρα σε ∆ευτέρα-δεν
παραλείπει να επαναλαµβάνει(µιµητικά) τα παραγγέλµατα που προσπαθεί να του µάθει
η Χριστίνα(«Γουάκι κάτω», «Γουάκι πάµε» κ.λ.π). Υποστηρίζουµε ότι µολονότι δε
φτάνει να κρατάει τη συνέχεια των πραγµάτων ενδοψυχικά µέσω εσωτερικεύσεων,
εντούτοις

µέσω της µίµησης και της µηχανιστικής επανάληψης µπορεί κάτι να

«κρατάει»(κάτι να του µένει) έστω εν είδει εξωτερικής εγγραφής και αυτό είναι ήδη µια
δυνατότητα από το απελπιστικό κενό του τίποτα. Με αυτήν την(πρωτόγονη) λειτουργία
στο δυναµικό του ο Σπύρος µπορεί και θέλει να επικοινωνεί µε το περιβάλλον του, είναι
ο τρόπος που διαθέτει, τα µέσα που έχει για να σχετίζεται µαζί µας. Είναι άλλωστε ο
µόνος εκ των τριών περιθαλποµένων της έρευνας ο οποίος µετά την µεσηµβρινή
διακοπή για φαγητό ξαναγυρίζει στην παρέα µας καθώς συζητάµε και µοιραζόµαστε τις
εµπειρίες της θεραπευτικής δουλειάς µας.
Η έξοδος του Σπύρου από τον αυτιστικό του θύλακο! Ιδού µια προφανής ένδειξη
προσφοράς –και επιτυχίας-του

προγράµµατος υποστήριξης ιδρυµατικών

περιθαλποµένων µέσω θεραπευτικών σκύλων.
Μήπως µε την πολλαπλή επανάληψη θα αρχίσει να νοηµατοδοτεί(να εσωτερικεύει)
πράγµατα και σχέσεις; Αυτό θα ήταν θεωρητικά η ιδεατή εξέλιξη. Προσώρας ό,τι
κάνει είναι µίµηση και όχι µάθηση. Εντούτοις είχαµε στιγµιότυπα «αναλαµπών» όπου
οι πράξεις του έδειχναν να είναι σαν µάθηση και τα λόγια του να γίνονται σαν λόγος
(νοηµατοδότηση των λέξεων) µόνο που αυτό δεν κρατάει παρά ελάχιστα.
Σηµείωση Η µίµηση σε αντιδιαστολή µε τη διαδικασία εσωτερίκευσης-ενδοβολής που
προυποθέτει η µάθηση είναι ένας συνειδητός µηχανισµό. Ξεκινά πρώιµα (πρωιµότητα
της µιµητικής διαδικασίας

στα βρέφη) και είναι ο προάγγελος των ταυτισιακών

διεργασιών οι οποίες προεξάρχουν στην µάθηση(εσωτερίκευση της γνώσης). Οι ταυτίσεις
σχετίζονται µε την έννοια της προσκτήσεως Πρόκειται για γενικές κινήσεις του «βάζω
µέσα µου». Στον αυτισµό δεν υπάρχει δυνατότητα εσωτερίκευσης-και άρα µάθησης-,
γιατί δεν υπάρχει επιθυµία πρόσκτησης
.
Επιπροσθέτως ο Σπύρος αντιστρέφει τις προσωπικές αντωνυµίες (αντιστροφή των
αντωνυµιών Εγώ-Εσύ) δηλαδή εκφράζει τις επιθυµίες του ή απαντά σε λάθος
πρόσωπο, δυσκολεύεται να χρησιµοποιήσει σωστά το «εγώ» και το «εσύ». π.χ. αντί
να πει «θέλω τσιγάρο», λέει «θέλεις τσιγάρο».

Εάν τον ρωτήσουµε «θέλεις ένα

τσιγάρο;» το πιθανότερο είναι ότι θα επαναλάβει «θέλεις ένα τσιγάρο;» εννοώντας
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«εγώ». Πρόκειται για τη δεύτερη γλωσσική ιδιορρυθµία που απαντάται στις
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και στον αυτισµό.
Εδώ δε θα µπορούσαµε να µην διαγνώσουµε την καθήλωση του Εγώ του σε εξαιρετικά
πρώιµα στάδια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης (έξι πρώτοι µήνες της ζωής), όπου δεν
έχει ακόµα κατακτηθεί η διαφοροποίηση Εγώ-Μη Εγώ.
Σηµείωση: Στην ψυχαναλυτική οπτική δε νοείται διάγνωση χωρίς την έννοια της
καθήλωσης η οποία µε τη σειρά της παραπέµπει σε αυτήν της παλινδρόµησης
Είναι επίσης σαφής η δυσκολία στην ανάπτυξη συζήτησης µε τον Σπύρο και η
διατήρησή της, ίδιον επίσης των αναπτυξιακών διαταραχών, επειδή χωλαίνει-µεταξύ
άλλων- ο λεγόµενος µεταφορικός λόγος (δεν έχει αφαιρετική σκέψη). Ο «Λόγος»
του είναι αποµεταφοροποιηµένος οπότε έχει δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας
και παρουσιάζει κυριολεκτικό τρόπο σκέψης γεγονός που συνδέεται µε την
περιορισµένη νοητική του ευκαµψία. Ως αποτέλεσµα ο Σπύρος αποδίδει στις λέξεις
µόνο την κυριολεκτική τους σηµασία και συνήθως

δεν επεξεργάζεται τους

ιδιωµατισµούς, το χιούµορ τον σαρκασµό.
Στο πλαίσιο της ίδιας νοσογραφίας εµφανίζει εµµονικά χαρακτηριστικά, όπως το
να επαναλαµβάνει µε επιµονή το ίδιο θέµα. Γενικότερα ο Σπύρος έχει στερεοτυπικές
αντιδράσεις,

επαναληπτικές και

διασπαστικές συµπεριφορές. Μπορεί να

ασχολείται εµµονικά µε συγκεκριµένα αντικείµενα ή ακόµη και µέρη του σώµατός
του ή να προσκολλάται σε αντικείµενα για ώρες Επικεντρώνονται σε πολύ µικρές και
ασήµαντες λεπτοµέρειες.
Τον είδαµε επανειληµµένως να κοιτάζει επίµονα τα νύχια του ή να ασχολείται µε το
καύκαλο από το κάψιµο του δακτύλου του σε βαθµό ώστε ν’αποσπάται άκρως η
προσοχή του από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα,. Εµµένει στα δικά του θέµατα
Τότε δεν ακολουθεί εντολές και µοιάζει σα να µην ακούει.
Ιδού σε όλο του το µεγαλείο το ναρκισσιστικό υπόβαθρο στον αυτισµό (καθήλωση της
λιβιδούς στο στάδιο του πρωτογενούς ναρκισσισµού). Βρισκόµαστε στο πρώιµο στάδιο
της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης πριν από το σχηµατισµό του ΕΓΩ. Είναι το σώµα το
οποίο αποτελεί το πρώτο αντικείµενο των λιβιδινικών επενδύσεων. Θα λέγαµε ένας
σωµατικός ναρκισσισµός. Ο Σπύρος δε φεύγει εύκολα έξω από το σώµα του.
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Στο κεφάλαιο των προσκολλήσεών του δε θα µπορούσαµε να µη σχολιάσουµε και
την άρνησή του να καταπιεί την τροφή του την οποία κρατάει σε µορφή µπουκιάς
µέσα στο στόµα του.
Είναι σαφές το αδιαφοροποίητο Εγώ-Μη Εγώ η καθήλωση της λιβιδούς στη
συµβιωτική σχέση µε το αντικείµενο και ως εκ τούτου η αδυναµία αποχωρισµού του
απ’αυτό.

Όταν γεννιέται το παιδί, εν αρχή το στόµα του είναι γεµάτο µόνο από

αντικείµενο, το στήθος της µητέρας. Μιλάµε τότε για κενό στόµατος (εµπειρία κενού)
στο µέτρο που οι κραυγές του είναι άναρθρες (συλλαβές, κινήσεις γλώσσας, κλάµα). Σ'
ένα δεύτερο χρόνο µε τη συνεχή στήριξη της µητέρας, η γλώσσα θα «διατάξει» το
«αυτογέµισµα»: Πρόκειται για το πέρασµα του γεµάτου από το στήθος (πράγµα)
στόµατος στο γεµάτο από λέξεις στόµα(γλωσσικό γέµισµα): από το πράγµα περνάω στη
γλώσσα, σε λέξεις που απευθύνονται στο αντικείµενο ( «ο λόγος µου χόρτασε και το φαί
σου φάτο»). Οι λέξεις µε σηµαία (συµβολισµός) αντικαθιστούν το µητρικό αντικείµενο.
Η δυνατότητα να πενθήσω είναι συνυφασµένη µε τη δυνατότητα να µιλήσω. Γεµίζω το
στόµα µου µε λέξεις και αυτό συνιστά το µεταφορικό γεφύρωµα της απώλειας: την
απώλεια την κάνω αναπαράσταση. Έτσι ξαναχτίζω τη σχέση µε το αντικείµενο που
έχασα, όταν το Εγώ µου είναι µάχιµο (νευρωτικές οργανώσεις).
Όταν το πράγµα δεν µπορεί να µιληθεί, δεν µπορεί να πενθηθεί. Πένθος είναι το να
µπορώ να γεµίζω το στόµα µου µε λέξεις. Πρόκειται για την λεκτική µεταβολή του
κενού που προκύπτει από την απώλεια. Όταν ονοµατίσεις ένα πράγµα, κάνεις και το
πένθος του.
Στην περίπτωση του Σπύρου το αντικείµενο δεν πενθείται

δε µπορεί να το

αποχωρίζεται(δεν καταπίνει τη µπουκιά του, δεν της επιτρέπει να φύγει), , δεν είναι σε
θέση να το χάνει(άγχος αποχωρισµού) οπότε το συγκρατεί στοµατικά. Το Εγώ του δε
µπορεί να διεργάζεται απώλειες, οπότε ενσωµατώνει(εγκυστώνει) το αντικείµενο. Ιδού
η παρατεταµένη µάσηση(εν είδει µηρυκασµού) ως υποκατάστατο του θηλασµού, της
θηλής που δε µπορεί ν’αποχαιρετήσει, αρνείται ν’αφήσει να χαθεί. Η µπουκιά έρχεται
να του γεµίσει το στόµα µε «πράγµα» αφού-ελλείψει συµβολικού λόγου-δε µπορεί να το
γεµίσει µε λέξεις που θα έρχονταν να σηµάνουν το(χαµένο) πράγµα, δηλαδή την θηλή.
Παροµοίως το παιχνίδι του µε την Χριστίνα και τη Γουάκι είναι στερεοτυπικό
και ιδιόρρυθµο. ∆εν µπορεί να παίζει δηµιουργικά. Ο Σπύρος έχει δυσκολία να
κάνει φανταστικό παιχνίδι µε παιχνίδια ή µε άλλους ανθρώπους.
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Είναι προφανής η δυσχέρειά του στην έκφραση των επιθυµιών και των
συναισθηµάτων. Εντούτοις είναι σε θέση να εκφράζει συναίσθηµα και τρυφερότητα
(πρωτίστως στη Γουάκι ) κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό.
Ο Σπύρος έχει δυσχέρεια στη βλεµµατική επαφή πρωτίστως µε την θεραπεύτριά
του (φτωχή βλεµµατική επαφή µε πρόσωπα και αντικείµενα.) Γενικά αποφεύγει τη
βλεµµατική επαφή (δεν σε κοιτάει στα µάτια). Αυτό συµβαίνει γιατί εµφανίζει
αισθητηριακές διαταραχές. Αντιλαµβάνεται πολύ πιο έντονα από εµάς τα οπτικά,
ακουστικά, οσφρητικά, γευστικά, απτικά ερεθίσµατα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει
παράξενες αντιδράσεις στην παρουσία αυτών των ερεθισµάτων. Το ν’αποστρέφει το
βλέµµα του ή να κλείνει τα µάτια του ισοδυναµεί (κατ’αναλογίαν) µε τις περσίδες και
τα παντζούρια που κλείνουµε ή τις κουρτίνες που τραβάµε για να µην µας τυφλώνει
το φώς…
Είναι προφανές το αλεξιερεθιστικό έλλειµµα του (πρωτόγονου) Εγώ του. Η
αλεξιερεθιστική λειτουργία συµπίπτει πρωτίστως µε την αµυντική εργασία του ψυχικού
µας οργάνου (ψυχική εργασία ή ψυχικοποίηση) µέσω της οποίας το Εγώ µας
προστατεύεται από τυχόν καταιγισµό διεγέρσεων (εσωτερική τρικυµία, αναστατώσεις
κ.λ.π). Υποθέτουµε ότι στην περίπτωση του Σπύρου η Γουάκι έπαιξε έναν
καθοριστικό ρόλο αλεξιερεθιστικού αντικειµένου(αλεξιερεθιστική λειτουργία)
προστατεύοντας το εξ’ορισµού αρχαϊκό, ευάλωτο και ανυπεράσπιστο Εγώ του από την
πληθώρα των διεγέρσεων της περιρρέουσας ατµόσφαιρας της έρευνας (πολύς και
διαφορετικός κόσµος γύρω του, µαθησιακές απαιτήσεις εκ µέρους της θεραπεύτριάς του
κ.λ.π). Κατανοούµε τώρα σε ποιό βαθµό τον αποδιοργάνωσε η κάµερα. Παρενθετικά
αναδεικνύουµε εδώ και τον κατευναστικό ρόλο του τσιγάρου το οποίο όλοι µας
παρατηρήσαµε να ρουφάει µε σχεδόν ηδονική απόλαυση σαν το µωρό που θηλάζει!
Πρόκειται για την καταφυγή του στην εξωτερική ουσία ως έσχατο αλεξιερεθιστικό
καταφύγιο.
Θεωρούµε ότι δίχως τη Γουάκι ως διαµεσολαβητή η σχέση δασκάλου-µαθητευόµενου
θα είχε εκφυλιστεί φτάνοντας ενδεχοµένως σε αδιέξοδο. Πρόκειται για τη λειτουργία
του

θεραπευτικού

σκύλου

ως

«λιπαντικού»

αντικειµενοτρόπο δυαδική σχέση και ως µέσον

άµβλυνσης

των

τριβών

στην

διατήρησης του ενδιαφέροντος.

Παρατηρήσαµε πόσο κοντύτερα µπορεί να βρίσκεται µε τη Γουάκι, να τη χαϊδεύει και
να την κοιτάζει στα µάτια ευκολότερα. Η Γουάκι δεν προβάλλει καµιάν απαίτηση
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εποµένως αυτή δεν τον αναστατώνει. Έτσι µπορούµε να διακρίνουµε την ουδό εκείνη,
το

κατώφλι

πέραν

του

οποίου

όπως

παρατηρήσαµε

ο

Σπύρος

αποδιοργανώνεται(άγχος). Απαίτηση και πειθαρχία συνιστούν ένταση την οποία πέραν
ενός ορίου φαίνεται να την βιώνει ως αποδιοργανωτική (σύγχυση). Επανέρχεται στην
παρέα µας

όταν έχει αµβλυνθεί το αποδιοργανωτικό άγχος µετά το φαί του.

Τρώγοντας, εκείνος βεβαιώνεται ότι δεν έχασε το αντικείµενο (το «πράγµα» είναι
µέσα στο στόµα του. Επίσης παίρνει για λίγο απόσταση από την απαιτητική δουλειά
και επανέρχεται µαζί µας σε συνθήκες –πλέον- χαλάρωσης και «διαλείµµατος».
∆υσκολίες στη διατροφή µεταξύ των οποίων και η υπερφαγία (προεξάρχουσα στη
ζωή του Σπύρου) έχουν περιγραφεί στη νοσογραφία του αυτιστικού συνδρόµου. Εδώ
βέβαια έχουµε και το τραυµατικό και άκρως στερηµένο παρελθόν του
περιθαλποµένου -πλήρες ελλείψεων και παραµέλησης –το οποίο θα µπορούσε να
σχετίζεται µε την βουλιµία του και τις εν γένει διατροφικές του συνήθειες.
H σωµατική και ψυχολογική βία που φαίνεται ότι υπέστη-κατά το κοινωνικό
ιστορικό-θα µπορούσε ενδεχοµένως να συνδέεται και µε την στερεοτυπική
στιχοµυθία προς τη Γουάκι (µ’αγαπάει ε; µ’αγαπάει κ.λ.π)
Επισηµάνσεις:
Οι απαιτήσεις µας από τον Σπύρο πρέπει να φτάνουν στο επίπεδο που αυτός µπορεί
ν’ανταπεξέλθει.

Επίσης καλούµαστε να χρησιµοποιούµε απλά πρότυπα λεκτικής

παραγωγής. Το παιχνίδι ενδείκνυται στο έπακρο.

8) Συµπεράσµατα συζήτηση
Έως τώρα (1 Οκτωβρίου έως 17 ∆εκεµβρίου 2012) είχαµε την ευκαιρία να
παρατηρήσουµε την ενδιάµεση λειτουργία του σκύλου πρωτίστως ως:
-

αντιφοβικό αντικείµενο

-

αντικείµενο µετάθεσης και µεταβίβασης

-

αλεξιερεθιστικό αντικείµενο

-

αντικείµενο παιχνιδιού και µέσον έκφρασης τρυφερότητας
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Σε όλες τις περιπτώσεις ο θεραπευτικός σκύλος-σε συνδυασµό πάντα µε τον
εκπαιδευµένο συνοδό του-έπαιξε ένα γενικότερο ρόλο ως οργανωτικό αντικείµενο
άσκησης και προαγωγής των δεξιοτήτων των τριών περιθαλποµένων της έρευνας.
Πρόκειται µόνο για µερικές πρωτόλειες πτυχές της έρευνας. Από τη στιγµή που
πρόκειται για ένα διαδραστικό τοπίο των τριών η δυναµική είναι συνθετότερη από τη
δυαδική σχέση και εποµένως αυξάνονται οι συνδυασµοί των σχέσεων και τα οπτικά
πεδία από τα οποία µπορούµε να παρατηρούµε και να διερευνούµε.
Σε ότι αφορά τις αλλαγές (εξέλιξη) των περιθαλποµένων το ερώτηµα που απασχολεί
ολόκληρη την ερευνητική οµάδα είναι σε ποιο βαθµό αυτές εγκαθίστανται στη ζωή
τους ώστε να κρατάνε, να έχουν διάρκεια, ή αντιθέτως χάνονται όταν λείπει η επαφή
µε τους θεραπευτές τους. Αυτό είναι ένα θέµα που µπορεί να εξετάζεται κατά
περίπτωση. Είναι σαφώς περισσότερες οι δυνατότητες εσωτερικεύσεως του Γιάννη ο
οποίος δε νοσεί ψυχοδιαννοητικά σε σχέση µε την Αθανασία που είναι διαννοητικά
καθυστερηµένη και το Σπύρο ο οποίος είναι αυτιστικός και καθυστερηµένος.
∆ιακρίνουµε τη ναρκισσιστική ανάγκη των θεραπευτών ν’αφήσουν το ίχνος τους
διαχρονικά στη ζωή των περιθαλποµένων.
Επιπροσθέτως πίσω από αυτήν την έγνοια των θεραπευτών φαίνεται να σοβεί το
άγχος αποχωρισµού. Υπό αυτό το πρίσµα το ερώτηµα της ερευνητικής οµάδας θα
µπορούσε να διατυπώνεται ως εξής: «τι θα απογίνουν οι περιθαλπόµενοι όταν θα
σταµατήσει η έρευνα και δε θα ερχόµαστε πια;». Το ερώτηµα αυτό µε τη σειρά του δεν
είναι παρά µια προβολή στους περιθαλπόµενους του δικού τους άγχους αποχωρισµού,
στην προοπτική του τέλους της έρευνας: «τι θα πάθουµε όταν σταµατήσει η έρευνα και
δε θα συναντιόµαστε πια;»
Iδού το τοπίο των συναισθηµατικών δεσµών τόσο µεταξύ των ατόµων της οµάδας
των ερευνητών-συµπεριλαµβανοµένων βέβαια και των τετράποδων- όσο και των
δεσµών των ερευνητών µε τους περιθαλπόµενους. Φαίνεται ότι προκαταβολικά
(αµυντικά) οι διεργασίες του πένθους έχουν ήδη ξεκινήσει µέσα τους..
Αναπτύξαµε έντονες συναισθηµατικές σχέσεις τόσο µεταξύ µας όσο και µε τους
περιθαλπόµενους οπότε η ιδέα του τέλους µας αναστατώνει. ∆ιατυπώνουµε το
ερώτηµα: σε ποιο βαθµό είναι η διαµεσολάβηση των σκύλων που συνέτεινε στη
γρήγορη και καλά εγκατεστηµένη οργάνωση των λιβιδινικών δεσµών µεταξύ µας;
∆ε µπορούµε λοιπόν παρά να σκεπτόµαστε το είδος των εσωτερικών αλλαγών που
µπορεί να συντελούνται και στους θεραπευτές, αλλά και

τις µεταβολές που
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επιτελούνται σ’αυτούς τους ίδιους τους σκύλους κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αυτές
οι αλλαγές θα µπορούσαν ν’αποτελούν το αντικείµενο µελλοντικών ερευνών.
Σε ότι αφορά τους περιθαλπόµενους περιµένουµε να δούµε συµπεριφορικές και
εκφραστικές αλλαγές και παλινδροµήσεις θεατές και αθέατες (ασυνείδητες) καθώς θα
πλησιάζει ο αποχωρισµός. Οι αντιδράσεις αυτές µε τη σειρά τους µέλλουν να είναι
ενδεικτικές και να συµπυκνώνουν πληθώρα περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε ό,τι
συνέβη στην εσωτερική ζωή των περιθαλποµένων κατά την διάδρασή τους µε τους
θεραπευτές της SAPT Hellas, ανθρώπους και σκύλους.

9) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9.1. Ιστορικό των σκύλων

Λούνα, 8 ετών. Σχετίζεται θεραπευτικά µε την Αθανασία

Η Λούνα βρέθηκε εγκαταλελειµµένη από την Κατερίνα την ώρα που η σκυλίτσα
προσπαθούσε να διασχίσει την Εθνική Οδό. Όταν στην αγκαλιά πια της Κατερίνας
βρέθηκε µέσα στο αυτοκίνητο σταµάτησε να τρέµει και άρχισε να γλύφει τα
χέρια της. Συµβιώνει αρµονικά µε την οικογένεια της Κατερίνας και έχει για
σκυλίσια παρέα τον Speedy. Στην οµάδα της SAPT Hellas συµµετέχει από το 2007.
Ως εθελόντρια της οµάδας είναι παιχνιδιάρα και λόγω του µικρού της µεγέθους,
βοηθάει πολλούς ανθρώπους ή παιδιά µε φοβίες να τις ξεπεράσουν ιδιαιτέρως
εύκολα.
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Μπαλού, 3 ετών. Σχετίζεται θεραπευτικά µε το Γιάννη

Η Μπαλού τραυµατίστηκε από διερχόµενο αυτοκίνητο τον Απρίλιο του 2010, σε
ηλικία 2,5 µηνών και ευτυχώς χτύπησε λίγο το πόδι της το οποίο έγινε απολύτως
καλά σε µια εβδοµάδα. Στην αρχή η τραυµατική εµπειρία την είχε κάνει πολύ
φοβισµένη

και

απροσάρµοστη.

Σιγά-σιγά, συνήλθε µε

τη

βοήθεια

ανθρώπων και άλλων 6 κοινωνικοποιηµένων σκύλων της Χριστίνας και του
∆ηµήτρη. Στις αρχές του 2011, αποφασίζεται η Μπαλού να γίνει µέλος της οµάδας
επισκέψεων και να συνοδεύεται από τον εθελοντή ∆ηµήτρη. Σήµερα η Μπαλού
ζυγίζει 30 κιλά, και ακολουθεί την οµάδα στις επισκέψεις της σε σχολεία και
ιδρύµατα. Ως εθελόντρια της οµάδας είναι η µόνη που δεν εκδηλώνεται σχεδόν
καθόλου αν ο άνθρωπος στον οποίο κάνει παρέα δεν είναι κι αυτός εντελώς χαλαρός
και την εµπιστεύεται.

Γουάκυ, 11 ετών. Σχετίζεται θεραπευτικά µε το Σπύρο

Η Γουάκυ εγκαταλείφθηκε σε ηλικία ενός µηνός τοποθετηµένη µέσα σε µία σακούλα
που κάποιος κρέµασε στην πόρτα του σπιτιού της Χριστίνας και του ∆ηµήτρη το
2001. Ονοµάστηκε Γουάκυ διότι από πολύ µικρή έπαιζε πολλά παιχνίδια που
συνήθως αρµόζουν σε ενήλικους η νεαρούς σκύλους. Ακόµα και σήµερα, όταν
κάποιος την φωνάζει κοντά του συνήθως παίρνει ένα παιχνίδι στο στόµα της και µετά
πάει, µήπως και είναι τυχερή και παίξουµε µαζί της. Πετάει τη σκούφια της για τα
κίτρινα ρούχα της οµάδας στην οποία συµµετέχει από το 2007. Κλαψουρίζει µέσα
στο αυτοκίνητο συνεχώς µέχρι να µπει στο βαν της οµάδας, όπου ησυχάζει
απόλυτα. Και αν οι άλλοι σκύλοι έχουν νεύρα και γρυλίζουν καµιά φορά,
µπαίνει ανάµεσά τους και τους γλύφει τα στόµατα και εκείνοι αµέσως ηρεµούν. ∆ίνει
εύκολα «φιλάκια» δίνει το πόδι της, είναι αλλά είναι και πολύ συναισθηµατική και
σεβάσµια στην ιεραρχία της οικογένειάς της (3 άνθρωποι και άλλοι 7 σκύλοι)… Ως
εθελόντρια της οµάδας έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι ακούραστη, και
ότι θα προτιµούσε να ανοίξει η γη να την καταπιεί αντί να δαγκώσει οποιονδήποτε.
Είναι ειρηνοποιός και πολύ προσαρµοστική.
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9.2. Ιστορικό των περιθαλποµένων
Αθανασία ετών 43.
Εισήχθη στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α πριν από 6 µήνες περίπου από το θεραπευτήριο του
Σκαραµαγκά. µε διάγνωση νοητική στέρηση και διαταραχές συµπεριφοράς. Έχει
κολόβωµα δεξιού κάτω άκρου και φέρει τεχνητό µέλος εντούτοις κινείται χωρίς
βοήθεια, αργά αλλά σταθερά. Έχει καλή επικοινωνία, αναζητά την κοινωνική επαφή
µπορεί και αυτοεξυπηρετείται. Έχει δυνατότητες αυτοφροντίδας, αλλά χρειάζεται
παρακίνηση για να τις ολοκληρώσει µε επιτυχία. ∆εν είναι ικανή για ανεξάρτητη
διαβίωση αφού δε µπορεί να µετακινηθεί σε άγνωστο περιβάλλον, να χρησιµοποιήσει
µέσα µαζικής µεταφοράς ή να κάνει χρηµατικές συναλλαγές
Είναι αρκετά ευγενική και διακριτική, συναισθηµατική και ενδιαφέρεται για τους
άλλους. Της αρέσει να βοηθάει άλλους περιθαλποµένους και νοιάζεται για αυτούς.
Είναι ανασφαλής και χρειάζεται συνεχή ενθάρρυνση, ακόµα και για δραστηριότητες
στις

οποίες

ανταποκρίνεται

καλά.

δραστηριότητες και την επικοινωνία.

Αρκετά

λειτουργική

στις

καθηµερινές

Της αρέσουν οι χειροτεχνίες ενώ κάνει

συλλογή από κούκλες.
∆είχνει να φοβάται την συγκάτοικό της την Βάσω και δείχνει πολλές φορές υποταγή
σε ότι της υποδεικνύει εκείνη. Η Αθανασία έχει δύο αδελφούς- έχει ιδιαίτερη
αδυναµία στον αδερφό της Χρήστο-που ενδιαφέρονται και την παίρνουν κάποια
Σαββατοκύριακα ή γιορτές µαζί τους, επίσης της φέρνουν διάφορα ρούχα και
παιχνίδια.
Έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον στην προοπτική της συναναστροφής µε σκύλο
(εµφανίζεται στις φωτογραφίες).

Γιάννης ετών 44

Ο Γιάννης ήρθε στο θεραπευτήριο πριν από ένα χρόνο περίπου. Απ'όσο γνωρίζουµε
έµενε µε την µητέρα του πιο πριν αλλά λόγω ασθένειάς της τον έφεραν στο
θεραπευτήριο.
Έχει υποστεί τρία εγκεφαλικά επεισόδια εκ των οποίων το δεύτερο τον άφησε
ηµιπληγικό(αριστερά). Μετακινείται σε αναπηρικό αµαξίδιο. Επίσης είναι φορέας
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ηπατίτιδας C+. Στην κλινική του εικόνα προεξάρχει ο βραδυψυχισµός και ενίοτε η
επιθετική συµπεριφορά.
Καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του (µετά τα εγκεφαλικά) τον φρόντιζε η µητέρα
του µε άσχηµη οικονοµική κατάσταση (σύνταξη χηρείας) και µε έντονη αγωνία για
το µέλλον της εν γένει αποκατάστασης του. Ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά πρίν από
8 χρόνια. Ζήτησε ο ίδιος να µεταφερθεί σε ίδρυµα όταν µητέρα του πέθανε και στο
µέτρο κατά το οποίο είναι άπορος και µη αυτοεξυπηρετούµενος
Έχει αδερφό και αδερφή οι οποίοι δε µπορούν ν’αναλάβουν τη φροντίδα του. Πιο
συγκεκριµένα ο αδερφός του είναι άνεργος και πατέρας ενός παιδιού. Η αδερφή του
είναι διαζευγµένη.
Πριν πάθει εγκεφαλικό έµενε στα Καµίνια και εργαζόταν σε επισκευές πλοίων .
Επίσης εργαζόταν ως ναυτικός και ταξίδευε στο εξωτερικό, ήταν παντρεµένος αλλά
χώρισε λόγω της άστατης ζωής του. Έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και ήταν
αρκετά επιθετικός και µε τους οικείους του. Μάλιστα έχει ακουστεί -χωρίς να είναι
βέβαιο ότι αληθεύει- πως χτυπούσε την µητέρα του και την αδελφή του. Είναι πολύ
επιθετικός προς το νοσηλευτικό προσωπικό, αξίζει να σηµειωθεί ότι είχε κλωτσήσει
στο µάτι συµβασιούχο συνάδελφο, επίσης πολλές φορές µας βρίζει και χτυπάει τις
νοσηλεύτριες και αρνείται να συνεργαστεί, µόνο όταν δει ότι αυτές πάνε να τον
εγκαταλείψουν βοηθάει και κάποιες φορές ζητάει συγγνώµη για την συµπεριφορά
του. Ρωτάει συνέχεια τις νοσηλεύτριες πότε θα τον αλλάξουν και αν θα τον
αλλάξουν, πολλές φορές δείχνει να µην έχει την αίσθηση του χρόνου, δείχνει να
ξεχνάει εύκολα.
Ήταν ενεργά παρών κατά την πρώτη επίσκεψη των σκύλων θεραπείας στο Κέντρο
µας ( εµφανίζεται πολλές φορές στις φωτογραφίες).
.

.

Σπύρος ετών 38

Ο Σπύρος ήρθε και αυτός πριν από ένα χρόνο ίσως και παραπάνω µαζί µε την µητέρα
του. Πριν την εισαγωγή του στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α ο Σπύρος ζούσε σε αθλία κατάσταση
µε την µητέρα και τα τρία αδέρφια του εκ των οποίων τα δύο έχουν επίσης νοητική
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στέρηση ενώ ο µεγαλύτερος έχει παραπτωµατική συµπεριφορά και είναι
προφυλακιστέος. Το 2011 η αδερφή του πέθανε από ασιτία.
Λέγεται ότι ζούσαν υποσιτισµένοι στο σπίτι τους µαζί µε την αδελφή του και ότι δεν
τους άφηνε να φάνε ο αδελφός του ο οποίος είναι τώρα στην φυλακή ( έτσι
ακούστηκε αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αληθεύει). Όταν κάποια µέρα κάποια
συνάδελφος τον έκανε µπάνιο διέκρινε κάποια σηµάδια στο σώµα του που έµοιαζαν
µε παλιές ουλές (πιθανόν να ήταν παλιά κακοποίηση γιατί έχει ακουστεί ότι τον
χτυπούσαν άσχηµα όταν ήταν µικρός). Ο Σπύρος επαναλαµβάνει συνέχεια ότι ακούει,
δεν συγκρατεί εύκολα ονόµατα και ξεχνάει πολύ γρήγορα ενώ ρωτάει συνέχεια αν
τον αγαπάµε, είναι πολύ φιλικός και γελαστός. Του αρέσουν πολύ τα γλυκά και
ιδιαίτερα τα σοκολατοειδή. Είναι πρόθυµος και υπάκουος. Στο ιατρικό ιστορικό του
αναφέρεται βαριά νοητική υστέρηση σε συνδυασµό µε αυτισµό (ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67%).
∆εν έχει οικογενειακό υποστηρικτικό ή άλλο κοινωνικό περιβάλλον. Πλήρης
αδυναµία αυτοσυντήρησης.
Ήταν ενεργά παρών κατά την πρώτη επίσκεψη των σκύλων θεραπείας στο Κέντρο
µας ( εµφανίζεται πολλές φορές στις φωτογραφίες).

9.3. Υλικό των συνεδριών

Παραθέτουµε τις παρατηρήσεις ενός εκάστου εκ συµµετεχόντων στην έρευνα
σχετικά µε τις θεραπευτικές συνεδρίες. Το σηµαντικότερο υλικό από τις θεραπευτικές
συνεδρίες δε µπορεί παρά να προέρχεται από τους τρείς θεραπευτές της SAPT Hellas
oι οποίοι αλληλεπιδρούν άµεσα µε τους περιθαλπόµενους.
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1η )Περιθαλπόµενη Αθανασία(νοητική στέρηση). Θεραπεύτριες: η Κατερίνα µε
την τετράποδη Λούνα

Παρατηρήτρια-Θεραπεύτρια: Κατερίνα Λυγγερίδου, θεραπεία µέσω σκύλων
SAPT Hellas.
Πρώτη επίσκεψη
Η Αθανασία µάς είπε ότι επέλεξε τη Λούνα διότι είναι ωραία και χαρούµενη. Μετά
από δική µου επιµονή και για άλλους λόγους µου ανέφερε ότι όταν τη χαϊδεύει
νοιώθει ηρεµία, χαλάρωση και χαρά. Το έδειξε και µε το χαµόγελό της!
Επίσης, υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για την περιποίηση της Λούνας. Τι τρώει, αν
κάνει µπάνιο και αν της αρέσει, που κοιµάται, αν έχει παιχνίδια κτλ. Μου είπε ότι η
ίδια κάνει µπάνιο µόνη της και ότι λατρεύει τις κούκλες.
Όταν της είπα ότι βρήκα τη Λούνα στο δρόµο µου εξέφρασε τη λύπη της για τα
παρατηµένα σκυλιά. Τη ρώτησα τι πιστεύει για τους ανθρώπους που παρατάνε ζώα
στο δρόµο και µου είπε ότι είναι κακοί άνθρωποι και δεν αγαπούν κανέναν. Ήθελε
επίσης να µάθει αν είναι νόµιµο να έχουν σκύλο στο χώρο γιατί ήθελε πάντα έναν
σκύλο να τον φροντίζει.
Μου ζήτησε φωτογραφία της Λούνας και είπε ότι µπορεί να χαρίσει και µία στη φίλη
της τη Βάσω. Εγώ της τόνισα ότι θα φέρω τις φωτογραφίες για την ίδια και ότι δεν
είναι υποχρεωµένη να δώσει κάποια από αυτές αν δε θέλει.
Ανέφερε ελάχιστα πράγµατα για τα αδέλφια της και την προσωπική της ζωή, κάτι
που µου έκανε καλή εντύπωση. Ίσως γιατί δε βαρέθηκε και πέρασε καλά.
Μιλήσαµε για το πώς περνά τη µέρα της (βόλτες, τηλεόραση, µουσική) και µου είπε
ότι αγαπά τα κινούµενα σχέδια.
Τέλος, της είπα ότι τη ∆ευτέρα που θα έρθουµε θέλω να πει στη Λούνα πως πέρασε
τη βδοµάδα της.

∆εύτερη επίσκεψη
Είχα ζητήσει από την Αθανασία να πει στη Λούνα πώς είχε περάσει την εβδοµάδα
της. Μόλις κάτσαµε στο παγκάκι είπε στη Λούνα ότι είδε τηλεόραση, έφαγε καλά,
έκανε µπάνιο µόνη της και έκανε βόλτες στο προαύλιο. Μας ρώτησε πώς περάσαµε
και εµείς και της είπα και εγώ µε τη σειρά µου µερικά από τα πράγµατα που είχαµε
κάνει µέσα στην εβδοµάδα.
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Στη 2η επίσκεψη κάναµε µία εισαγωγή και δουλέψαµε µε την Αθανασία το κοµµάτι
του προσωπικού χώρου. Στο παιχνίδι µε το µπαλάκι, όπου η Λούνα γάβγιζε για να
της το πετάξει η Αθανασία, είπα στην Αθανασία ότι όταν κάτι είναι δικό µας και δε
θέλουµε εκείνη τη στιγµή να το δώσουµε απλά δεν το δίνουµε. Λέµε και στον άλλον,
εδώ στη Λούνα, ότι τώρα δε θέλω να σου το δώσω. Επαναλάβαµε αυτήν τη
διαδικασία αρκετές φορές και έδειξε να το διασκεδάζει αρκετά. Πολλές φορές
µάλιστα έκανε στα ψέµατα ότι της το πετούσε και γελούσε πολύ µε αυτό.
Σε συνέχεια της δουλειάς πάνω στο κοµµάτι του προσωπικού χώρου και των ορίων,
είπα στην Αθανασία ότι δε θα πρέπει στη βόλτα η Λούνα να είναι µπροστά της. Θα
πρέπει να είναι είτε στο πλάι της είτε λίγο πιο πίσω. Ότι αυτή είναι η αρχηγός και δεν
είναι σωστό να αφήνει τη Λούνα να κάνει ότι θέλει.
Είναι προστατευτική µε τη Λούνα και δείχνει να τη νοιάζεται. Τη χτενίζει µε ωραίο
και προσεκτικό τρόπο, ενδιαφέρεται να µάθει αν πεινάει ή αν διψάει και πάντα
προσέχει να µην την πατήσει.
Τέλος, έχω αρχίσει να παρατηρώ και τις αντιδράσεις της Λούνα σε σχέση µε την
Αθανασία και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει και από αυτό. Η Χριστίνα βέβαια είναι η
πιο κατάλληλη στη µετάφραση των συµπεριφορών των σκύλων µας. Ίσως να
συζητήσουµε κάτι για αυτό την επόµενη φορά.
Αξιολόγηση Αθανασίας
Γενική εικόνα:
Η 4Η επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για εµένα. Η Αθανασία ήθελε από την
προηγούµενη φορά να πάµε να µου δείξει το δωµάτιο και τις κούκλες της και εγώ το
είχα προσπεράσει αρνούµενη ευγενικά. Το έκανα αυτό γιατί ήθελα να δω αν ήταν µία
πρόταση της στιγµής ή αν θα το ήθελε πραγµατικά και θα µου το ξαναζητούσε σε
κάποια άλλη επίσκεψη. Έτσι και έγινε αυτή τη φορά.
Αφού ανταλλάξαµε τους χαιρετισµούς µας, ρωτήσαµε η µία την άλλη πώς πέρασε η
εβδοµάδα και τη ρώτησα τι έκανε µε τη Μόιρα µέχρι να έρθουµε,

βγήκαµε στο

µπαλκόνι και µου είπε ότι άλλαξε δωµάτιο εξηγώντας µου και το λόγο. Ήταν
ευχαριστηµένη και της άρεσε αυτή η αλλαγή. Εκεί µε ρώτησε αν θέλω να πάµε να
µου το δείξει και αφού ρωτήσαµε το Σάββα κατεβήκαµε. ∆εν είχε πρόβληµα να έρθει
και η Ρόη µαζί µας να τραβάει φωτογραφίες.
Καθώς κατεβαίναµε ήταν ανυπόµονη και όταν φτάσαµε ήταν φιλόξενη. Μας έδειξε
που να κάτσουµε και άρχισε να µου δείχνει τις κούκλες της και τα παιχνίδια της. Το
χαµόγελο στο πρόσωπό της ήταν αληθινό και αρκετά παιδικό. Μου θύµισε κοριτσάκι
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µικρό το οποίο θέλει να σου δείξει όλα τα πράγµατα στο δωµάτιο του µε
ανυποµονησία και χαρά. Μου έδειξε την αγαπηµένη κούκλα της, τη Μαρία (θαυµάζει
πολύ τη γυναίκα του αδελφού της που λέγετε Μαρία οπότε ίσως γι’ αυτό την ονόµασε
έτσι).Την κράταγε µε στοργή και τρυφερότητα.
Όταν τη ρώτησα πού είναι οι φωτογραφίες µας από την προηγούµενη φορά απάντησε
ότι τις είχε στο άλµπουµ της και προθυµοποιήθηκε να µου το δείξει. Η αλήθεια είναι
ότι ένοιωσα µια συγκίνηση και µια µικρή θλίψη καθώς ξεφύλλιζε ένα άλµπουµ µιας
ζωής που την έχει ζήσει στο µεγαλύτερο µέρος της µέσα από αυτές τις φωτογραφίες.
Γι’ αυτό και της έταξα ένα µεγάλο άλµπουµ γεµάτο µε φωτογραφίες από τις
επισκέψεις µας εκεί. Καθώς µου εξηγούσε ποια ήταν τα πρόσωπα στις φωτογραφίες
µού ζήτησε να αφήσουµε το άλµπουµ και να πάµε επάνω να παίξουµε µε τη Λούνα
και το µπαλάκι. Φεύγοντας ρώτησα πού ήταν το καπέλο και ήταν στο κοµοδίνο της
Βάσως. Της ζήτησα να το βάλει στη ντουλάπα µε τα πράγµατά της και το έκανε.
Επάνω παίξαµε µε τη Λούνα και τα παιχνίδια της και διασκεδάσαµε αρκετά.
Μιλήσαµε πάλι για το θέµα του χώρου και των ορίων. Σκοπεύω να της το λέω κάθε
φορά. Που θα πάει.. Ρώτησα, επίσης, την Αθανασία πώς παίζει µε τις κούκλες της.
Μου είπε ότι είναι µαµά και µπαµπάς οι κούκλες αλλά όταν ρώτησα ποια κούκλα
κάνει τη µαµά και ποια τον µπαµπά δεν ήξερε να µου πει.
Όταν κάτσαµε πάλι στο δωµάτιο που ήταν όλη η οµάδα µε ρώτησε αν µπορεί να
χαϊδέψει τη Γουάκυ. Πήγαµε και τη χάιδεψε και είχε µια µικρή συνοµιλία µε το
Σπύρο ακουµπώντας τον φιλικά στον ώµο.
Η Λούνα φαίνεται ότι απολαµβάνει την παρέα της Αθανασίας και δείχνει να νοιώθει
άνεση και ασφάλεια µαζί της. Το ίδιο καλά πιστεύω ότι περνάει και η Αθανασία µε
την παρέα µας. Κάθε φορά που φεύγουµε ρωτάει πότε θα ξανάρθουµε, σα να θέλει να
το επιβεβαιώνει. Μου έχει παραγγείλει καφέ γλυκό για την επόµενη φορά!
Στόχος:
Όταν της ζήτησα να πάρουµε το ασανσέρ για να κατεβούµε µου είπε ότι δε το θέλει
πολύ το ασανσέρ. Είπε, επίσης, ότι προτιµά τις σκάλες για να κάνει λίγη γυµναστική
διότι έχει παχύνει λίγο. ∆ικαιολογία µου φάνηκε εµένα οπότε ο στόχος µας για την
επόµενη φορά είναι να µπούµε στο ασανσέρ.
Όταν φεύγαµε της ζήτησα να έρθει µαζί µου µέχρι το ασανσέρ και είπα στη Λούνα να
µπει µέσα. Ήθελα να της δείξω έτσι ότι αφού η φίλη της η Λούνα και εγώ µπαίνουµε
µέσα δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται. Μου υποσχέθηκε ότι θα µπούµε παρέα στην
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επόµενη επίσκεψη. Ελπίζω να είναι εκεί τη ∆ευτέρα που θα έρθουµε και να µην έχει
εξαφανιστεί!

Παρατηρήτρια: Κωνσταντίνα Παπαηλιά τελειόφοιτος ψυχολόγος του Παντείου
Πανεπιστηµίου,

ασκούµενη

στο

Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α

(από

5/11/2012)

6η συνεδρία

Η Αθανασία ονοµάζει µαζί µε τη Κατερίνα µια κούκλα της µε όνοµα διαφορετικό
από το "Μαρία" το οποίο έχουν όλες οι άλλες κούκλες της.
Το όνοµα ήταν Κωνσταντίνα, το διάλεξε ανάµεσα από τα ονόµατα όλων
των γυναικών στον περίγυρο. Βέβαια αυτό που επέλεξε αναφέρθηκε από την
Κατερίνα τελευταίο. Υπάρχει δυσκολία να θυµηθεί ονόµατα προσώπων. Θυµάται της
Λούνας.
Παίζει πολύ µε τη Λούνα και δεν ακούει πάντα τις οδηγίες της Κατερίνας στο πώς να
παίξει µε τον σκύλο. Φαίνεται να θυµάται καλά κάτι που την αφορά προσωπικά και
συνδέεται µε µια ιστορία Απαλές κινήσεις προς τη Λούνα στο χτένισµα
Αθανασία και Σπύρος ρωτάνε πότε θα ξαναέρθουν τα σκυλιά. Συγκεκριµένα η
Αθανασία λέει «όχι αύριο;».Σαν να ανυποµονεί για την επόµενη φορά
7η συνεδρία

Είχε αγωνία ώσπου να φανεί η Κατερίνα. Όταν φάνηκε η τελευταία, χάρηκε σαν
µικρό παιδί. Αποζητά τα δώρα και την ενασχόληση µαζί της. Απαντά µε ευκολία σε
αγνώστους και τους χαµογελά, ακόµα και στον εικονολήπτη ή µάλλον ειδικά στον
εικονολήπτη (η τηλεόραση γύρισε κάποια πλάνα από την δράση). Μοιάζει κάπου
κάπως µε µικρό κοριτσάκι που ακούει τη µαµά-Κατερίνα
8η συνεδρία

Θυµήθηκε (αναγνώρισε) την Μαρία (και το όνοµα και το πρόσωπο) κάτι που δεν
συµβαίνει συνήθως, όµως το πρώτο πράγµα που της είπε ήταν «µου 'φερες τη κούκλα
µου?» (της είχε υποσχεθεί µια κούκλα πριν κάποιες µέρες). Καθ’ όλη τη διάρκεια της
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συνάντησης την ρωτούσε σχετικά µε τη κούκλα. Έχει αναπτύξει συναισθηµατικούς
δεσµούς µε τη Κατερίνα, ήταν ανήσυχη που δεν εµφανίστηκε η Κατερίνα και για
όσο δεν ήξερε αν θα εµφανιστεί. Όταν της είπαν πως τελικά δεν θα έρθει εκείνη
δάκρυσε. Ρώτησε αν είναι καλά.
Όταν κάποια στιγµή γύρισα και την κοίταξα, απουσία των υπολοίπων µου είπε «τι να
κάνω

κι

εγώ,

ψυχή

έχω

κι

εγώ».

Αναφερόταν

στα

δάκρυα

µάλλον.

9η συνεδρία

Λέει «θα έρθουν τα σκυλάκια;». Το ύφος της είναι ερωτηµατικό και µε προσµονή.
∆είχνει πόσο τη νοιάζει. Της απάντησα πως ναι .Και εκείνη: «και το δικό µου;» Αυτή
η ερώτηση επειδή την τελευταία φορά δεν είχε έρθει η Κατερίνα µε τη Λούνα.
Η Κατερίνα πάλι δεν ήρθε (λόγω ασθένειας) και αυτή τη φορά την ανέλαβε εξαρχής
η Ροη (εκπαιδευόµενη στην SAPT Hellas) . Η Αθανασία δε φαίνεται να ενοχλείται,
αντιθέτως δείχνει να προσαρµόζεται και µε τις δυο τους και παίζει µε το νέο σκυλάκι
(της Ρόης). Γενικα όµως και από την αρχή της έρευνας, είναι αυτή που ακούγεται
λιγότερο από τους τρεις θεραπευόµενους.

10 η συνεδρία

∆εν φαίνεται η πρόοδος της να πήγε πίσω από την απουσία της Κατερίνας και της
Λουνας ( 2 εβδοµάδες).
Είπε στη Βάσω (συγκάτοικός της στο δωµάτιο) να φύγει, όταν πήγε κοντά τους , γιατί
κάνουν δουλειά Βέβαια δεν της αρέσει να συγκρούεται µε τη Βάσω.Έγινε ένα παράδοξο. Όταν έφτασαν τα παιδιά από τη sapt και η Γκριζλι έκανε λίγο
χαρές η Αθανασία που την είδε, απευθυνόµενη στους ιδιοκτήτες είπε «να τη δείρω?»
και µετά απάντησε µόνη της « όχι καλύτερα γιατί θα στεναχωρηθείτε»
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11η συνεδρία

Αποκαλεί τη Λούνα "µωρό µου" Παρατηρώ πως είναι πολύ πιο εύκολο να είναι
κανείς εµφανής παρατηρητής στον Σπύρο χωρίς να ενοχλεί στη διαδικασία και τις
προόδους από ότι για τους δυο άλλους .Στον Γιάννη πρέπει να είσαι και συνοµιλητής,
ενώ στην Αθανασία να µην δείχνεις πως την κοιτάς και την παρατηρείς γιατί το
αντιλαµβάνεται,

σου

χαµογελά

και

νιώθω

πως

κοµπλάρει

λίγο.

Συνεχίζει τη συζήτηση µε τη Κατερίνα που και που. Όµως θεωρώ πως έχει τη
µικρότερη βελτίωση σε σχέση µε τους άλλους σε αυτό που παρατηρώ εγώ.
Αθανασία και Κατερίνα. Η δεύτερη έκανε καθοδηγούµενο διαλογισµό στη πρώτη.
Είπε µέσα από επιλογές πως βλέπει ένα κουνέλι κόκκινο. Μήπως διαλέγει πάντα τη
τελευταία επιλογή;

Παρατηρητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος ΘΧΠΑΝΑ

Στην πρώτη συνάντηση η Αθανασία επέλεξε τη Λούνα, το µικρότερο από τους τρείς
θεραπευτικούς σκύλους, επειδή «είναι όµορφο και χαρούµενο». Η Κατερίνα την
ρώτησε πως αισθανόταν όταν τη χάιδευε. Απάντησε: «χαρά, ήρεµα». Η
περιθαλπόµενη ρώτησε να µάθει γιατί η Λούνα φορούσε γιλέκο (το κίτρινο όλων των
σκύλων της SAPT).
Eίναι ως εάν η Αθανασία να ασκείται για πρώτη φορά σε κάτι…Έχει δυνατότητες.
Θα µπορούσε ένα µεγάλο ποσοστό της καθυστέρησής της να είναι και
περιβαλλοντολογικής προελεύσεως. Η Εκπαίδευση προάγει την οργάνωση του
µυαλού της. Γενικότερα έχει δυσκολία συγκέντρωσης. Μπορεί να µαθαίνει και να
θυµάται τα ονόµατα των συµµετεχόντων (ανθρώπων και σκύλων).
Φαίνεται ότι είναι σε θέση να παίζει τουλάχιστον σ’ένα βαθµό, να κάνει αστεία µε τη
Λούνα π.χ. να προσποιείται ότι της πετάει το µπαλάκι χωρίς να το πετάει.. Επίσης
µπορεί να το χτενίζει, το παίρνει αγκαλιά.
Ένα ερώτηµα: τι συµβαίνει όταν για λίγο ο συνοδός απουσιάσει και η Αθανασία
µένει µόνη µε τον σκύλο; Μπορεί να συνεχίζει και µόνη της να παίζει µε το σκυλάκι;
Κρατάει τη συνέχεια των πραγµάτων;
Η Αθανασία ήδη από την 1η

συνάντηση και ύστερα άρχισε να ρωτάει για τα

«σκυλάκια»: πότε θα ξανάρθουν κ.λ.π. Ρωτάει την Κατερίνα διάφορα πράγµατα για
τη Λούνα: αν της κάνει µπάνιο κ.λ.π .
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Κατά την 3η συνεδρία είπε: «πότε θα κάνετε οµάδα να συζητήσουµε πώς περνάµε;».
Όταν η Κατερίνα την ρώτησε πως πέρασε την εβδοµάδα, απάντησε «ωραία τα
πέρασα, χόρευα».
Όταν κάποια ∆ευτέρα του Οκτωβρίου(4η συνεδρία) η Κατερίνα

καθυστέρησε

αρκετά να φτάσει στην ώρα της προκαθορισµένης συνεδρίας η Αθανασία
αναστατώθηκε και άρχισε να κλαίει. Eίπε στην Κατερίνα «θα µου φέρεις κούκλα»;
Όταν σε κάποια συνεδρία η Κατερίνα απουσίασε, την υποκατέστησε η Ρόη. Η
Αθανασία κατάλαβε τη διαφορά.
Κατά την 6η συνεδρία η Κατερίνα προσπαθεί να της µάθει τα ονόµατα της παρέας.
Επίσης θα την βοηθήσει να βαφτίσει τις κούκλες της (έχει µεγάλη συλλογή και
αδυναµία) και να συνδέσει τα ονόµατα µε υπαρκτά πρόσωπα. Σηµειώνουµε ότι µέρος
του χρόνου των θεραπευτικών συνεδριών καταναλώνεται στο δωµάτιο της
Αθανασίας (χτίσιµο σχέσης µε την Κατερίνα).
Ύστερα από ένα µήνα θεραπευτικών συνεδριών η φοβία της Αθανασίας να µπαίνει
µέσα στον ανελκυστήρα κάµπτεται µε τη βοήθεια της Κατερίνας η οποία γενικά την
οργανώνει και την υποστηρίζει στην σχέση της µε την συγκάτοικό της την Βάσω –
επίσης καθυστερηµένη- η οποία. δείχνει να την εκµεταλλεύεται. Η Κατερίνα επιχειρεί
να δείξει στην Αθανασία πώς να συµπεριφέρεται στη Βάσω. Η περιθαλπόµενη θα πει
στη Βάσω η οποία φαίνεται να παρεµποδίζει τη σχέση της µε την Κατερίνα
(προφανώς ζηλεύει): «τώρα έχουµε µάθηµα» και συνέχισε χτενίζοντας το σκυλάκι.
Στην 11η συνάντηση η Κατερίνα της έκανε καθοδηγούµενο διαλογισµό στον οποίο
ανταποκρίθηκε.

2ος Περιθαλπόµενος: Γιάννης (Σπαστική ηµιπληγία µετά από αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο). Θεραπευτές: ο ∆ηµήτρης µε την τετράποδη Μπαλού.

Παρατηρητής-Θεραπευτής: ∆ηµήτρης Λιαρίκος, θεραπεία µέσω σκύλων SAPT
Hellas

Η Πρώτη επαφή

Η γνωριµία µε τον Γιάννη έγινε στον προαύλιο χώρο του Ιδρύµατος µε έναν ιδιαίτερα
καλό καιρό. Αντιµετώπισα έναν άνθρωπο ιδιαιτέρως εκνευρισµένο µε το περιβάλλον
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του, αρκούντως κλεισµένο στον εαυτό του και ιδιαίτερα επιφυλακτικό. Η επαφή µε
την Μπαλού απεδείχθη καταλυτική εκείνη την πρώτη µέρα καθώς ήταν το µόνο
πλάσµα απέναντι στο οποίο ο

Γιάννης ένοιωσε ότι δεν χρειαζόταν να είναι

«κλειστός». Μέσω της Μπαλού καταφέραµε να ανοίξουµε έναν δίαυλο επικοινωνίας
µε τον Γιάννη, µιλώντας αποκλειστικά και µόνον για τους σκύλους της ζωής του και
τις εµπειρίες του µαζί τους. Καθ’ολη τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης ο
Γιάννης απέφευγε τη οπτική επαφή µε εµένα, εστιάζοντας κυρίως το βλέµµα του
στην Μπαλού και χαϊδεύοντάς την. Ιδιαίτερα εµφανής ήταν η καθυστέρηση
απόκρισης σε οποιοδήποτε ερώτηµα από πλευράς µου. Ο διάλογος µας ήταν αργός
και η κάθε απάντηση του Γιάννη ερχόταν µε µεγάλη χρόνο-καθυστέρηση δείχνοντας
µια ιδιαίτερα αργή επεξεργασία της κάθε πληροφορίας. Οι απαντήσεις του όµως ήταν
σοβαρές και είχαν απόλυτη λογική και συγκρότηση, µιλώντας πάντα για τους
σκύλους, τον τρόπο εκπαίδευσης τους, την διατροφή τους κλπ. Τέλος ο Γιάννης
έδειξε εκείνη την µέρα τεράστια επιφυλακτικότητα στις γυναικείες παρουσίες, και σε
προσπάθεια διαλόγου από κοπέλα της οµάδος ο Γιάννης απλώς απήντησε µε ένα
βλέµµα, τολµώ να πω, απέχθειας ή/και περιφρόνησης.

Η δεύτερη συνάντηση
Στη δεύτερη συνάντηση µας, η παρουσία του Γιάννη ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστη. Η
πρώτη του φράση,

«σας περίµενα», έδειξε ότι άνοιγε µια καινούργια πόρτα

επικοινωνίας, «ανθρώπινη» πλέον, πάντα όµως µε την Μπαλού σαν “benchmark”. Η
συζήτησή µας ήταν όλη γύρω από την θάλασσα όπου και το επάγγελµα του Γιάννη
αλλά και γύρω από την στρατιωτική µας θητεία όπου βρεθήκαµε να έχουµε
υπηρετήσει στην ίδια µονάδα και τα ναρκαλιευτικά στα οποία υπηρετήσαµε να
δένουν δίπλα-δίπλα. Αυτό ήταν ένα «δώρο» διότι «αυτόµατα» δηµιουργήθηκαν οι
προϋποθέσεις για µια σχέση εµπιστοσύνης. Επενδύοντας πάνω σε αυτή την σχέση
λοιπόν µπήκαµε σε πιο προσωπικές συζητήσεις για την ζωή του Γιάννη, τα
προβλήµατα του, τον ρόλο των γυναικών στη ζωή του κλπ. Ο Γιάννης στην δεύτερη
αυτή συνάντηση είχε ήδη αρχίσει να µε κοιτά στα µάτια όταν απαντούσε. ∆εδοµένης
της σχέσης που είχε εγκατασταθεί µεταξύ µας σύστησα στον Γιάννη την Γεωργία µε
την οποία ήταν ιδιαίτερα ευγενής και ανοικτός. Αυτή η δεύτερη συνάντηση ήταν
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καθοριστική γιατί έχτισε τις βάσεις πάνω στις οποίες δουλεύουµε πλέον σε όλες τις
επόµενες συναντήσεις µας.

Η συνέχεια
Με τον Γιάννη πλέον έχουµε µια σχέση «φιλίας» όπως ο ίδιος συχνά λέει. Η
συζητήσεις µας γυρνούν πάντα γύρω από την έντονη ζωή, τις γυναίκες, τον στρατό. Η
στιγµές που εκνευρίζεται είναι αρκετές αλλά πάντα εκεί η Μπαλού χρησιµεύει σαν το
“anti-stress ball” και έτσι ο εκνευρισµός είναι πάντα σύντοµος. Ο χρόνος απόκρισής
του στους διαλόγους µας είναι όλο και πιο σύντοµος, σε βαθµό που πολλές φορές
πλέον δεν προσέχω την χρονοκαθυστέρησή του. Ο Γιάννης διατηρεί πλέον εκτός από
µια πολύ καλή σχέση µε την Γεωργία, και µια επίσης πολύ καλή σχέση µε την Ρόη.
∆ιατηρεί πολύ καλή βλεµµατική επαφή µε όποιον µιλάει. Θα ήθελα πολύ οι στιγµές
εκνευρισµού του να µειώνονται όλο και περισσότερο ή ακόµα και να τις προλαβαίνει
και να διαχειρίζεται τον θυµό του, ενδεχοµένως χαϊδεύοντας την Μπαλού. Μπορεί να
µην είναι σηµαντικό αλλά αυτό που φαίνεται µέσα από την συµπεριφορά της Μπαλού
που η ίδια είναι επιρρεπής στο στρες είναι ότι ο Γιάννης είναι ίσως όχι µόνο φαίνεται
αλλά και αισθάνεται όλο και πιο «εγκάρδιος» προς την παρέα µας.

Παρατηρήτρια: Κωνσταντίνα Παπαηλιά τελειόφοιτος ψυχολόγος του Παντείου
Πανεπιστηµίου,

ασκούµενη

στο

Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α

(από

5/11/2012)

6η συνεδρία

∆είχνει ενδιαφέρον για κάποιες γυναίκες της οµάδας. Μιλάει λίγο και δεν είναι
σίγουρο πως θα απαντήσει σε µια ερώτηση. Αγριεµένο ύφος.
7η συνεδρία
Μπορεί να γίνεται αρνητικός και να λέει όχι σε αντίθεση µε τους άλλους 2
θεραπευοµενους.
Εκνευρίστηκε από τη παρουσία της κάµερας ( τηλεοπτικό γύρισµα της δράσης) και
το

εξέφρασε

στο

∆ηµήτρη

κάποια

στιγµή

λέγοντας

«θα

κάνω

εµετό»

Υποστηρίζει πως τον ζηλεύει µια νοσηλεύτρια (κάτι υπάρχει εδώ κάποιο φλερτ, από
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τη µεριά του Γιάννη).Γενικά οι επαφές των περιθαλπόµενων µε τα σκυλιά, γίνονται
κατά πολύ µέσω του ταΐσµατος των σκυλιών από αυτούς.
Το κρύο περιβάλλον φάνηκε να επηρέασε αρνητικά τις προόδους Γιάννη και Σπύρου.
Η Αθανασία ήταν πρόσχαρη και είχε µεγάλη άνεση µε τις κάµερες.
8η συνεδρία

Ιδιαίτερα οµιλητικός σήµερα. Έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στη Γκριζλι και έπαιξαν
αρκετά, κάτι που δεν κάνει µε τη Mπαλού. Βέβαια η Γκριζλι είναι µικρή και
παιχνιδιάρα, πολύ διαφορετική από τη Μπαλού. Επίσης δεν είναι σκύλος θεραπευτής
ακόµα αλλά ένα αυθόρµητο µικρό. Αυτό φάνηκε να αρέσει στο Γιάννη δηλαδή η
επαφή και το παιχνίδι µε τη Γκριζλι. Απάντησε πως είναι ήδη φίλοι στον ∆ηµήτρη
όταν ο δεύτερος του είπε ότι πρόκειται να γίνουν φίλοι. Εδώ µπαίνει το ερώτηµα
µήπως κάποιος άλλος σκύλος θεραπευτής που θα είναι πιο παιχνιδιάρης θα ήταν
καλύτερος για το Γιάννη επειδή κινείται πάνω σε αναπηρικό αµαξίδιο.

9η συνεδρία

Πρόσεξε πως η Μπαλού αυτή τη φορά έτρωγε τροφή µιας µάρκας που τη
προηγούµενη φορά δεν έτρωγε. Του έφεραν µια ταµπακιέρα δώρο και του
επανέλαβαν αρκετές φόρες κάτι συγκεκριµένο, κάποια στιγµή παρεξηγήθηκε
λέγοντας «βλάκας είµαι;» Πλέον συζητά κανονικά µε τους "δικούς του" αλλά και
εµάς τους υπόλοιπους και για αρκετή ώρα. Έχει ενδιαφέρον για διάφορα θέµατα
συζήτησης. Κάποια στιγµή λέει στη Μπαλού «Μπαλουκάκι µου εσύ!».Ένδειξη και
έκφραση αγάπης και τρυφερότητας. Η Μπαλού κρατάει µαζεµένη την ουρά της. Η
Χριστίνα πιστεύει πως θα έπρεπε να βάλουν τη Μπαλού πάνω σε καρέκλα δίπλα στο
Γιάννη ώστε να σηκωθεί η ουρά. ∆ηλαδή για να έχει καλύτερη επαφή και
επικοινωνία µε το Γιάννη; Πάντως µεταξύ Γιάννη και Μπαλού φαίνεται να
οικοδοµείται µια σχέση µε το πέρασµα του χρόνου κι ας φαινόταν πως δεν
πολυνιάζεται ο Γιάννης
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10η συνεδρία
Κουβεντιάζει κανονικά και ο χρόνος απόκρισης του είναι πολύ µικρός, καµιά σχέση
µε την αρχή της έρευνας. ∆εν περιορίζεται στο να απαντά καµιά φορά αναπτύσσει
και άλλες πτυχές πάνω στο θέµα συζήτησης.
Σήµερα µε ρώτησε αν έχει έρθει συγκεκριµένα ο ∆ηµήτρης.. Είδε στον ύπνο του τη
γυναίκα του και το µοιράστηκε µε το ∆ηµήτρη και κάποιους άλλους.
Εκφράζει πως του αρέσει που η Γκριζλι (η παιχνιδιάρα µικρή σκυλίτσα) θέλει να
ανέβει πάνω του.

11η συνεδρία
Βγήκε όλη η παρέα στο µπαλκόνι Από ότι είπε ο ∆ηµήτρης δεν είχε πολλά κέφια
γιατί όπως είπε ο ίδιος δεν κοιµήθηκε καλά. ∆εν ήθελε να ασχοληθεί µε τη Μπαλού
και εκείνη έφευγε από κοντά του και πήγαινε αλλού. Να το αναλήφθηκε;
∆ε φάνηκε να λειτουργεί, σήµερα τουλάχιστον, το γεγονός ότι η Μπαλού ανέβηκε
στη

καρέκλα

δίπλα

του.

Ζητά

να

ακούει

ροκ

µουσική.

12η συνεδρία

Θυµάται όλους τους στίχους από ένα τραγούδι που είχε γράψει και το µοιράζεται µε
το κοντινό περίγυρο. Πήγαινε ωδείο και είναι αυτοδίδακτος στη κιθάρα
Θεωρεί πως οι συγγενείς του τον έχουν ξεχάσει και λέει πως τους έχει σιχαθεί
Αναφέρεται πάλι στο χόρτο και εκφράζει την επιθυµία να του φέρουν τα παιδιά της
SAPT..Ο ∆ηµήτρης εξηγώντας πως αυτό είναι αδιανόητο του αντιπροτείνει κάποιο
βαρύ, άφιλτρο τσιγάρο κι εκείνος απαντά «να παίξει ότι να νάναι».Ο ∆ηµήτρης έχει
βρει καλό κώδικα επικοινωνίας µαζί του. Και µαζί µε τη Ροη που αρέσει στο Γιάννη,
αλλά και τη Μπαλού έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό πλαίσιο για το Γιάννη.
Στις 27/12 που εµφανίστηκα στο θεραπευτήριο αλλά και όλες τις τελευταίες φορές ο
Γιάννης δείχνει καλή διάθεση, µε χαιρετάει και µε το παραπάνω και ρωτάει πάντα αν
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θα έρθουν σήµερα και ποτέ θα έρθουν. ∆είχνει κι αυτός πως το περιµένει πως και
πως.

Παρατηρητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος ΘΧΠΑΝΑ

Ο Γιάννης είχε τρείς σκύλους: ένα colley και τρία λυκόσκυλα. Ζήτησε να γνωρίζει το
ιστορικό του σκύλου, δηλαδή το πώς βρέθηκε στα χέρια των ανθρώπων της SAPT
Hellas, πωε εκπαιδεύτηκε ως θεραπευτικός σκύλος κ.λ.π. Ζήτησε επίσης να
βουρτσίσει την Μπαλού. Αβίαστα την αποκάλεσε «µπαλουκάκι» (1η συνεδρία). Θα
την αποκαλέσει «κούλκα µου εσύ»(2η συνεδρία).
Από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες άρχισε να µειώνεται εµφανώς ο βραδυψυχισµός
του. Φαίνεται πως όταν συγκινείται επιταχύνονται οι λειτουργίες του ψυχισµού του.
Ερώτηµα: θα έλεγε το ίδιο αβίαστα «µπαλουκάκι» και «κούκλα µου» αν δεν υπήρχε ο
σκύλος στη µέση;
Μιλάει για τη ζωή του και τα ταξίδια του στη θάλασσα (ήταν ναυτικός): στην
Ινδονησία του άρεσε το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και η βλάστηση.
Θα πει: «είµαστε όλοι ζωντανοί». Θα ήθελε να παίξει κιθάρα στη Γεωργία
(εκπαιδευόµενη στην SAPT Hellas, συµµετέχουσα στην έρευνα)
Στην 3η συνάντηση είπε: «σας ευχαριστώ που έρχεστε…». Ο ∆ηµήτρης βρήκε µαζί
του κοινές ιστορίες από το Ναυτικό όπου υπηρέτησαν και οι δύο και του έδωσε µια
φωτογραφία για να την βάλει στο δωµάτιό του.
Ζήτησε να βγάλει βόλτα την Μπαλού (το χέρι του είναι σφιγµένο λόγω της
σπαστικής ηµιπληγίας).
Από την

4η συνεδρία ο Γιάννης άλλαξε εµφανώς όψη («πήρε τα πάνω του»),

περιποιήθηκε τον εαυτόν του. Είπε στην Γκρίζλη (το νεαρό εκπαιδευόµενο ηµίαιµο):
«Γκρίζλη πάνω»: εννοούσε πάνω στα γόνατά του.
Συχνά ζητά τσιγάρο από τον συνοµιλητή του. Σχεδόν καθηµερινά διαπληκτίζεται µε
τον συγκάτοικό του στο ίδρυµα.
Κατά την 10η συνεδρία ο Γιάννης έφερε ένα όνειρο: «είδα στο όνειρό µου τη γυναίκα
µου». ∆ηλώνει πώς του αρέσει η Γκρίζλη (το εκπαιδευόµενο νεαρό σκυλάκι) επειδή
ανεβοκατεβαίνει πάνω του.
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Ο Γιάννης βελτιώνεται πολύ εκφραστικά και συναισθηµατικά.. Σαφώς αρθρώνει λόγο
(και όχι λόγια) ολοένα ενορµητικότερο. Φλερτάρει

µε αυξανόµενη άνεση τα

κορίτσια της ερευνητικής οµάδας και µοιράζει φιλοφρονήσεις για τα πανέµορφα
µάτια τους. Ιδιαίτερη προτίµησή του η Ρόη και µετά η Γεωργία (και οι δύο είναι
εκπαιδευόµενες στη SAPT).
Στην 11η συνεδρία ήταν άκεφος και δήλωνε ότι τον κουράζει ο συγκάτοικός του.

3ος Περιθαλπόµενος: Σπύρος (Σοβαρή νοητική στέρηση). Θεραπεύτριες: η
Χριστίνα µε την τετράποδη Γουάκι.

Παρατηρήτρια-Θεραπεύτρια: Χριστίνα Οικονόµου, υπεύθυνη προγραµµάτων
SAPT

Hellas.

1/10/2012
Θέση-εγγύτητα
Αρχική επαφή:
Γουάκυ στο
έδαφος, Σπύρος
στο παγκάκι
Μετά: Γουάκυ
ξαπλωµένη πάνω
στο παγκάκι
Προς το τέλος:
Βόλτες και απλές
εντολές (µαζί,
στοπ, κάτσε,
κάτω)

Παρατηρήσεις
Στην αρχή τα χάδια ήταν µόνο στο κεφάλι της Γουάκυ διότι δεν γινόταν
αλλιώς, λόγω θέσης
Όταν η Γουάκυ ανέβηκε στο παγκάκι, ο Σπύρος την χάιδεψε και σε άλλα µέρη
του σώµατος και φανερά χάρηκε µε την πιο κοντινή επαφή.
Στις βόλτες τις έδινε εντολές και εκείνη ανταποκρινόταν. Επίσης χάρηκε που
τον άκουγε

8/10/2012
Θέση-εγγύτητα
Αρχική επαφή:
Βόλτα και εντολές
(πάµε, µαζί, στοπ,
κάτσε, εκεί, έλα, οι
δύο τελευταίες
νέες προς τον
σκοπό του να
σηκώσει τα µάτια
του περισσότερο
για να τον
υπακούσει η
Γουάκυ)

Παρατηρήσεις
Με τις εντολές στην αρχή τα πήγαµε καλά. Χάρηκα που ο Σπύρος κατάλαβε
γρήγορα ότι αν δεν κοιτάζει την Γουάκυ δεν θα τον υπακούει ειδικά στο εκεί
και στο έλα. Σηµείωση ότι όταν τον είδαµε αυτή την φορά µέσα στο κτίριο δε
θυµόταν καθόλου το όνοµά της. Στην πορεία, δεν χρειάστηκε να του το
ξαναθυµίσω. Είχαµε σαφώς λιγότερα «µε αγαπάει η Γουάκυ» «την αγαπάω την
Γουάκυ» αυτή την φορά. Επαναλάµβανε πολύ το «όχι Άγγελο» ειδικά όσο
περπατούσαµε αλλά δεν ξέρω τι σηµαίνει αυτό, ίσως ξέρει ο Σάββας ή οι
νοσηλεύτριες. Συµφωνώ µε τον Στέργιο ότι οι ειδικοί ψυχολόγοι χάνουν
σηµαντικά επεισόδια αυτής της φάσης αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι
άλλο πιστεύω. Με ενδιαφέρει να δω αν θα θυµάται την συµβουλή του Σάββα
την ώρα που αποχαιρετιζόµασταν σε σχέση µε το ότι πρέπει να σταµατήσει
την ερώτηση περί του αν τον αγαπάει η Γουάκυ. Με το κουκουνάρι τα πήγε
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Μετά: Παιχνίδι µε
κουκουνάρι
(φέρτο)
Προς το τέλος:
Βούρτσισµα σαν
«αποθεραπεία»
από το πιο
έντονο µε το
κουκουνάρι.
Ανεπιτυχής
προσπάθεια για
φιλάκια από την
Γουάκυ διότι δεν
της τραβούσε
πραγµατικά την
προσοχή.

Θέση-εγγύτητα
Αρχική επαφή:
Καθίσαµε στο
παγκάκι και
µιλήσαµε για λίγο,
µετά
περπατήσαµε
εντός του
τσιµεντένιου
κύκλου
Μετά: Παιχνίδι µε
κουκουνάρι
(φέρτο)
Προς το τέλος:
Καθίσαµε στο
έδαφος µε την
Γουάκυ δίπλα µας.

Θέση-εγγύτητα
Μόνο στο σαλόνι
του δευτέρου
ορόφου, λόγω
καιρού µε την
Γουάκυ επάνω σε
πολυθρόνα

Θέση-εγγύτητα

αρκετά καλά, προσπάθησα πολύ να του εµφυτεύσω την ανάγκη εγρήγορσης
για το παράγγελµα “φέρ’ το” την ώρα που το πετάει και την επιβράβευση της
Γουάκυ όταν το φέρνει.

15/10/2012
Παρατηρήσεις
Θυµόταν το «κυ» µετά το Γουά.
Το σίγουρο συµπέρασµα αυτής της φοράς είναι ότι ο Σπύρος ναι µεν δεν λέει
όχι στην κουβέντα αλλά επίσης ότι χωρίς κινητική άσκηση δεν του προσφέρει
πολλά. Είναι πιο αποτελεσµατική η εκµάθηση εντολών προς την Γουάκυ µε
παραστατικό τρόπο και µε άσκηση επί του διδαχθέντος ή προς διδαχή! ∆εν
είναι καλός στην αποµνηµόνευση λέξεων αλλά ούτε στην «λογική» αλληλουχία
των εντολών (Γουάκυ πάµε, µαζί, στοπ, κάτσε, κάτω) χωρίς να κάνει αυτά που
λέµε. Έµαθε αρκετά εύκολα το Γουάκυ (µε το χέρι ψηλά) ∆ευτέρα (µε το χέρι
κάτω). Τον ρώτησα αν θέλει φωτογραφία της Γουάκυ και είπε ναι. Αυτή τη
φορά επαναλάµβανε πολύ τα λεγόµενά µου µε ηχολαλιά αλλά κάποιες στιγµές
φάνηκε ότι δεν ήταν ακριβώς ηχολαλιά ειδικά όταν ρωτούσα κάτι, φαινόταν
σαν να επαναλαµβάνει µε σκοπό να επεξεργαστεί καλύτερα την ερώτηση. Είπε
µία φορά µόνο το «όχι Άγγελο» που εικάζεται ότι είναι αδερφός του ή φίλος
του από το θεραπευτήριο. Θα ήθελα να µάθω περισσότερα για τον Άγγελο.

22/10/2012
Παρατηρήσεις
Ο Σπύρος ζητάει επίµονα από την Γουάκυ ή µε τη βοήθειά µου η σκυλίτσα να
είναι στην αγκαλιά του. ∆εν σταµατά καθόλου να την πιάνει και να την
χαϊδεύει. Φαίνεται ότι ειδικά όταν το κάνει στο κεφάλι της, η κίνησή του είναι
αντίστοιχη της ηχολαλίας, επαναλαµβανόµενη «χωρίς νόηµα». Αυτό που
διαφέρει είναι ότι πάντα όταν την ακουµπά είναι χαµογελαστός, άρα
αισθάνεται χαρά κατά την γνώµη µου. Της δίνει λιχουδίτσες και κάποιες
στιγµές αποµακρύνοµαι για να δω αν συνεχίζει να παίρνει πρωτοβουλία
επαφής µε την Γουάκυ και πράγµατι έτσι είναι. ∆εν µε χρειάζεται δίπλα του για
να αισθάνεται καλά. Η συνάντηση αυτή δεν είχε καθόλου κίνηση διότι δεν
µπορούσαµε να βγούµε έξω λόγω του καιρού. Όµως, όπως φάνηκε από
επόµενες συναντήσεις, ο Σπύρος έκανε βήµατα δεσίµατος µε την σκυλίτσα
απλά έχοντάς στην αγκαλιά του.
29/10/2012
Παρατηρήσεις
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Μόνο έξω και
µόνο σε κίνηση.
Παραγγέλµατα
και βόλτες

Θέση-εγγύτητα
Μόνο έξω και
πρώτα βόλτα
µετά καθισµένοι
σε καρέκλες

Θέση-εγγύτητα
Μόνο έξω και
µόνο σε κίνηση.
Παραγγέλµατα
και βόλτες
Θέση-εγγύτητα
Πρώτα στο
σαλόνι του
δευτέρου ορόφου
και µετά έξω

Θέση-εγγύτητα
Μόνο έξω µε την
Γουάκυ πάνω σε
δύο καρέκλες και
µετά βόλτα

Ζητούµενο σήµερα ήταν να δουλέψουµε παραγγέλµατα αλλά ο Σπύρος να
καταλάβει ότι πρέπει να κοιτάζει εµένα όταν µου µιλάει και το ίδιο να κάνει και
στην Γουάκυ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο όταν του είπα ότι η Γουάκυ δεν θα τον
ακούει αν της ζητά πράγµατα χωρίς να την κοιτάζει. Αυτό βοήθησε στον
διαχωρισµό του εγώ-µη εγώ. Τολµώ να πω ότι ενώ εµένα µε ξεχνά και συχνά
δεν µε κοιτάζει όταν µου απαντά σε ερώτηση, µε την Γουάκυ δεν το κάνει, την
κοιτάζει και της λέει εκεί. Ξεκινήσαµε από εύκολα παραγγέλµατα όπως το εκεί
που σηµαίνει ότι ο Σπύρος είναι µακριά και πρέπει να την κοιτάξει για να της
πει εκεί. ∆εν µπορεί να «κλέψει» σε αυτό. Άλλη φορά θα κάνουµε το έλα στο
οποίο επίσης δεν µπορεί να κλέψει. Ξεχνά πάντα το µπράβο προς την Γουάκυ
για την καλή εκτέλεση µίας εντολής.
5/11/2012
Παρατηρήσεις
Σήµερα ξεκινήσαµε µε βόλτα για να υπάρξει συνέχεια στην προσπάθεια για
σωστά παραγγέλµατα. Επίσης το ξεκίνηµα µε κίνηση βοηθάει το καρδιοαναπνευστικό και δηµιουργεί έτσι µία ευφορία. Ο Σπύρος λειτούργησε καλά µε
το εκεί και σήµερα κάναµε και το έλα που είναι αδύνατον να γίνει χωρίς να
κοιτάξει την Γουάκυ στα µάτια. Και µάλιστα, του ζήτησα να χαµηλώσει και την
στάση του σώµατός του για να την προσκαλέσει. Τα κατάφερε µια χαρά και για
να καταλάβει την έννοια του µπράβο σήµερα του ζήτησα όταν έρθει η Γουάκυ
να της δώσει και λιχουδιά και να της πει µπράβο για να κάνει τον συσχετισµό
πιο εύκολα. Όταν καθίσαµε ο Σπύρος µε τα νοήµατα του χεριού µου είπε για
πρώτη φορά το πάµε, στοπ, κάτσε µε την σωστή σειρά. Το µπράβο όµως όχι.
Ίσως διότι ο βαθµός της ενσυναίσθησής του προς την Γουάκυ είναι τόσο
µικρός που ναι µεν διαχειρίζεται καλά το να της πει τι να κάνει αλλά όχι να την
επιβραβεύσει γι αυτό.
12/11/2012
Παρατηρήσεις
Πάλι σε κίνηση µε προσπάθεια να βάλουµε πάλι τα παραγγέλµατα σε λογική
σειρά. Πάµε, µε το χέρι να δείχνει πάµε, στοπ µε το χέρι µα ανοιχτή παλάµη,
κάτσε µε το χέρι να κλείνει και µπράβο µε το χέρι να επιβραβεύει.
19/11/2012
Παρατηρήσεις
Ο Σπύρος σήµερα ήταν καλά, και χαρούµενος. Μόλις µας είδε µε την Γουάκυ
ήρθε να την πάρει από τα χέρια µου για να πάµε επάνω. Είπε το όνοµά της και
εµένα Ιωάννα (αντί Χριστίνα). Έξω έµαθε να κρατά σε κλειστή παλάµη πολλές
λιχουδιές αλλά να δίνει µία-µία στην Γουάκυ. ∆εν πήγαµε βόλτα. Επίσης σήµερα
κάναµε εισαγωγή στις αναπνοές έτσι ώστε να ανοίγει το θώρακά του και να
φτιάχνει την στάση του διότι πολλές φορές, ενώ κοιτάζει ευθεία για να µιλήσει,
οι ώµοι του είναι γυρτοί και ο θώρακάς του «µαζεµένος»
26/11/2012
Παρατηρήσεις
Μας πήγε πολύ πίσω ότι ο Σπύρος είχε κάψει τον δείκτη και τον µέσο όπως
συχνά συµβαίνει κρατώντας τσιγάρο και η επούλωση ήταν σε στάδιο του να
αποκολληθεί ένα κακάδι από την πληγή αλλά ο Σπύρος είχε συγκεντρωθεί µε
εµµονή στο να το «ξανακολλήσει». Γενικά ήταν ιδιαίτερα αποσυντονισµένος εξ
αυτού του λόγου. Καθίσαµε στην αρχή στο παγκάκι και ο µόνος τρόπος να
πάρω τα µάτια του από την πληγή ήταν να κάνουµε αναπνοές. Σήµερα ο
Σπύρος δεν µιλούσε, κυρίως ηχολαλούσε και δεν απαντούσε πραγµατικά σε
τίποτα. Μετά πήγαµε βόλτα και έστω για λίγο ξεχάστηκε σε σχέση µε την πληγή
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Θέση-εγγύτητα
Στο παγκάκι µε
την Γουάκυ στο
έδαφος για πολύ
λίγο µετά λίγη
βόλτα και µετά
καθισµένοι µε την
Γουάκυ
ξαπλωµένη πάνω
σε δύο καρέκλες.

Θέση-εγγύτητα
Στο σαλόνι του
δευτέρου ορόφου
µόνο. Καθισµένοι
(και η Γουάκυ) σε
πολυθρόνες

Θέση-εγγύτητα
Μόνο έξω στη
αρχή στο παγκάκι
και µετά πολλή
βόλτα

και «δούλεψε» το πάµε και το µαζί µε την Γουάκυ. Ήταν όµως εκνευρισµένος
καθώς συνεχώς το χέρι που κρατούσε το λουρί ήταν ψηλά και άρα τεντωµένο.
Ο Σπύρος σήµερα δεν χαµογέλασε ούτε µία φορά.
3/12/2012
Παρατηρήσεις
Το κακάδι είχε πια αποκολληθεί επιτέλους κι έτσι ο Σπύρος ήταν καλύτερα.
Όµως σήµερα µας πήγε πίσω άλλο πράγµα. Συχνά βρίσκουµε τον Σπύρο να
µασάει (τυρί κασέρι). Σχεδόν 25 λεπτά περιµέναµε µε συνεχείς υποκινήσεις να
µασήσει προσεκτικά (δεν έχει παρά ελάχιστα δόντια) και να καταπιεί το κασέρι.
∆ηµιουργήθηκε ένταση στον ίδιο όταν του είπα αν θέλει να το πετάξει αντί να
το φάει. Ότι έχει πεινάσει στο παρελθόν είναι σχεδόν σίγουρο. Τελικά κατάπιε
το κασέρι κυρίως ζήτησε τσιγάρο για όταν το καταπιεί και του είπαµε ότι ναι,
θα καπνίσει µετά. Αφού λοιπόν κάπνισε (χρειάζεται υπενθύµιση πάντα να
σβήσει το τσιγάρο για να µην ξανακάψει τα δάχτυλά του) πήγαµε βόλτα και
ήταν αρκετά συγκεντρωµένος µε τα παραγγέλµατα. Επίσης µε χαροποίησε ότι
όταν πια κάτσαµε σε καρέκλες του µίλησα αρκετές φορές και χωρίς να του το
θυµίσω, µε κοίταζε µόλις άκουγε το όνοµά του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Σπύρος δεν αφήνει το λουρί της Γουάκυ καθόλου εύκολα ούτε στην βόλτα
φυσικά αλλά ούτε κι όταν καθόµαστε. Ενώ τρελαίνεται για το φαγητό µάλιστα
σήµερα δεν το άφηνε καθόλου εύκολα για να πάει να φάει και όσο µιλούσαµε
οι υπόλοιποι ξαναγύρισε και κάθισε µαζί µας αφού πρώτα πήρε το λουρί από
τα χέρια µου.
10/12/2012
Παρατηρήσεις
Από τις καλύτερες συναντήσεις µας. Ο Σπύρος όλο χαµόγελο παίρνει πάλι την
Γουάκυ από τα χέρια µου στο ισόγειο λέγοντας το όνοµά της και την οδηγεί
στον δεύτερο όροφο. Παίζει µαζί της κοτσίδα έχοντάς την στην αγκαλιά του
την κοιτάζει συνεχώς στα µάτια χωρίς να του το λέει κανείς και της χαµογελάει.
∆εν χαµογελάει, της χαµογελάει. Κάνουµε ασκήσεις αναπνοής και µετά που
αποµακρύνοµαι, κρατά το λουρί της Γουάκυ, την χαϊδεύει λίγο, αφήνει το λουρί
και κάνει µόνος του τις ασκήσεις πάλι. Τα δάχτυλά του είναι πάλι καµένα αλλά
δεν τον νοιάζει διότι οι νοσηλεύτριες του έχουν βάλει επιδέσµους κι έτσι δεν
υπάρχει θέµα.
17/12/2012
Παρατηρήσεις
Και πάλι ο Σπύρος µα υποδέχτηκε µε χαµόγελο, πρόφερε το όνοµα της Γουάκυ
κοιτάζοντάς την, την πήρε από τα χέρια µου και την οδήγησε µόνος του έξω.
Ακόµα σηµαντικότερο, το χέρι που κρατούσε το λουρί ήταν χαλαρό και η
Γουάκυ από την αρχή µη αισθανόµενη ένταση περπάτησε περισσότερο δίπλα
του παρά µπροστά του. Αφού χάιδεψε πολύ τη Γουάκυ που καθόταν δίπλα
του σε καρέκλα, τον ρώτησα αν θέλει να την πάει βόλτα και είπε ναι. ∆εν το
περίµενα καθόλου. Έφυγε από δίπλα µας και πήγε βόλτα την Γουάκυ µόνος
τους συχνά µε χαλαρό το λουρί της. Σταµάτησε αρκετές φορές και της πέταξε
κουκουνάρι (χωρίς να αφήσει το λουρί, πολύ σωστά) και χαµήλωσε λίγο για να
του το φέρει. Χαµογελούσε και κάθε λίγο και λιγάκι µε ρωτούσε από µακριά
«Πάω βόλτα» και του απαντούσα ναι αν θέλει, αλλιώς να έρθει να κάτσει. Ούτε
στο τσιγάρο είχε το µυαλό του ούτε στα χέρια του. Σπάνια σκυφτός
περπατούσε, περισσότερο µε ανοιγµένο θώρακα και βλέµµα µπροστά. Όταν
τον ψιλοτραβούσε η Γουάκυ του έλεγα από µακριά να χαλαρώνει το χέρι του
το έκανε, και η Γουάκυ περπατούσε και πάλι δίπλα του. Αξίζει να δει κανείς το
βίντεο αυτής της συνάντησης, τα λέει πραγµατικά όλα η εικόνα.
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Γενικά σχόλια
Ο Σπύρος σηµειώνει πρόοδο κυρίως σε δύο τοµείς:
Πρώτον , όταν είναι µε την Γουάκυ παίρνει πια πρωτοβουλία , χαίρεται, διασκεδάζει
πραγµατικά και ξεφεύγει απ’ όλα τ’ άλλα. Ξεχνά αρκετά την ηχολαλία του και όλο
και περισσότερο απαντά πραγµατικά σε ερωτήσεις αντί απλά να επαναλαµβάνει την
ερώτηση εν είδει απάντησης.
Παράδειγµα: ο Σπύρος στην ερώτηση «Σπύρο θέλεις να πάµε βόλτα την Γουάκυ»
µπορεί εύκολα να απαντήσει «Βόλτα την Γουάκυ» ή «ναι» και ουσιαστικά να µην
ξέρει πραγµατικά κανείς αν θέλει όντως να πάει βόλτα την Γουάκυ ή απλά ηχολαλεί
ή λέει ένα κενό από πλευράς βούλησης ναι. Όµως, στην ερώτηση «Σπύρο προτιµάς
να κάτσουµε εδώ στο παγκάκι ή να πάµε βόλτα την Γουάκυ» πρέπει να διαλέξει τι
προτιµά.
∆εύτερον, εκπαιδεύεται σε απλά πράγµατα τα οποία µπορεί να µην κατέχει µε λόγια
αλλά τα κρατά µέσα του σε βαθµό που να µπορεί να τα εφαρµόσει στην πράξη και
αυτό φάνηκε σε αρκετές συναντήσεις µας αλλά περισσότερο στην

Παρατηρήτρια: Κωνσταντίνα Παπαηλιά τελειόφοιτος ψυχολόγος του Παντείου
Πανεπιστηµίου,

ασκούµενη

στο

Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α

(από

5/11/2012)

6η συνεδρία

∆υσκολία συγκέντρωσης και επικέντρωσης Συνεχείς ερωτήσεις για το εάν τον
αγαπάει η Γουακυ. Μας ρωτάει όµως.. Μιλαει στη γουακυ γρήγορα και δείχνει να
περιµένει απαντήσεις Έχει µάθει να λέει «Γουάκυ κάτω» καλά. Θυµάται τα ονόµατα
µας ( των ασκουµένων ψυχολόγων).Τα έµαθε;
Λέει σχετικά µε την ηλικία του «Σπύρο είσαι 35 χρονών» Του λέµε «όχι όχι Σπύρο
είσαι 38». Αυτό που απαντάει όσες φορές και αν τον ρωτήσω µετά ακόµα κι αν του
ξαναπείς την σωστή του ηλικία, είναι το 35.Αυτό που άκουσε πρώτα.
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7η συνεδρία

Ήρθαν από την τηλεόραση να τραβήξουν πλάνα «εν δράσει».Επαναλαµβάνει τα εξής:
«∆ευτέρα, Γουάκυ κάτω, µ' αγαπαει, Κωνσταντίνα» (καθόµουν δίπλα του). Έχει άµεση
απόκριση στις ερωτήσεις. Θυµάται και το "πάµε" για τη Γουάκυ. Ανάµεσα στην
επανάληψη παρεµβάλλονται κάποιες διαφορετικές λέξεις ή φράσεις που δεν έχουν
σχέση

µε

το

πλαίσιο,

σαν

να

θυµάται

κάτι

άλλο.

Αντιγράφει τη κίνηση της γλώσσας του σκύλου προκείµενου να τον γλύψει .Επίσης
προβάλει

το

πρόσωπο

του

κοντά

στο

κεφάλι

της

Γουάκυ

Θέλει την προσοχή της Γουάκυ και την επικοινωνία. Κάποιες φορές δείχνει σαν να
µην

ξέρει

τι

να

πει,

αλλά

θέλει

να

µιλάει

συνέχεια

ηχολαλώντας.

Κλίνει σωστά τα ρήµατα ως προς το πρόσωπο, παρόλο που δεν ξεχωρίζει πολλές
φόρες το Εγώ και το Εσύ. Θυµάται τη Μαρία (ασκούµενη ψυχολόγος) και της
απευθύνει το λόγο. Σε ανύποπτο χρόνο κοιτάζει τον Στέργιο (ασκούµενος στην SAPT
Hellas) και του λέει «τόφαγα» , εννοώντας το κασέρι που είχε στο στόµα του για µια
ώρα

Ο

Στέργιος

του

έλεγε

συνέχεια

να

µασάει

καλά.

Βιάζεται να επαναλαµβάνει αυτά που του λέει η Χριστίνα και δεν φαίνεται να
συγκεντρώνεται στο νόηµα. ∆είχνει σαν να παριστάνει ότι καταλαβαίνει ή σαν ο
σκοπός

του

µαθήµατος

να

είναι

η

σωστή

άρθρωση

των

λέξεων.

Αποσυντονισµένος στις κινητικές ασκήσεις σήµερα (πιθανόν λογω της κάµερας ή
λογω µη καλής επικοινωνίας µε τη Χριστίνα που απευθυνόταν περισσότερο στις
κάµερες παρά στο Σπύρο). Όταν κάνει το τσιγάρο του, δεν ακούει κανένα. Το κάνει
και το απολαµβάνει όπως εκείνος θέλει. Είναι µια προσωπική υπόθεση
8η συνεδρία

Θυµάται τι οµάδα είναι και πού έµενε όταν τον ρωτάει ένας άλλος κύριος από το
θεραπευτήριο που πότιζε τα φυτά (υποτίθεται).Φαίνεται να θυµάται πιο εύκολα και
αβίαστα πράγµατα που δεν είναι µάθηµα η σε µορφή µαθήµατος.(σειρά ακολουθίας
των εντολών στη Γουάκυ). Εννοείται όλα τον αφορούν µε κάποιον τρόπο.
Ένα περιστατικό.. ∆ε θυµόταν το όνοµα της Μαρίας (ασκούµενη ψυχολόγος)..
Κάποια στιγµή πίσω από την πλάτη της τελευταίας και απευθυνόµενη στον Σπύρο ο
όποιος µε είδε, λέω βουβά το όνοµα της. Και εκείνος αµέσως γυρίζει στη Μαρία που
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περίµενε µια απάντηση για το πως τη λένε και λέει « Αµαλία!...Μαρία!!». ∆ηλαδή
µπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει το σχήµα του στόµατος και να πει πιθανές λύσειςονόµατα.
Όταν µιλαει σε κάποιον ο οποίος δεν του κάνει µάθηµα γυρνά το κεφάλι του και τον
κοιτάζει πολύ εύκολα και µε ανοιχτά τα µάτια του. Μάλιστα απευθύνει και από µόνος
του τον λόγο σε διαφόρους για να ρωτήσει κάτι που ρωτάει ηχολαλώντας διαρκώς.
Όταν όµως του κάνει µάθηµα η Χριστίνα και του µιλαει εκείνος τείνει να κοιτάζει
κάτω, όταν την κοιτάζει. Κάποιες φορές µετά από δική της παρατήρηση για αυτό,
έχει µισάνοιχτα τα µάτια του. ∆υσκολεύεται στη βλεµµατική επαφή σ' αυτήν την
περίπτωση.
9η συνεδρία
Η Χριστίνα τον έβαλε να κάνει κάτι πολύ εύκολο για τέλος, µιας και είχε «κολλήσει»
σήµερα, έτσι ώστε να τελειώσει η συνάντηση µε µια επιτυχία. Η ίδια ακριβώς
διαδικασία ακολουθείται όταν ένα σκυλάκι κολλήσει στην διαδικασία της
εκπαίδευσής του
10η συνεδρία

Κατάλαβε αυτά που του είπα για το τυρί, δηλαδή να µασαει και να καταπίνει και τα
έκανε πράξη. Σήµερα. το κασέρι πράγµατι µίκραινε στο στόµα του, µε συνεχείς
υπενθυµίσεις από εµένα φυσικά. Η Χριστίνα αποφάσισε να µην ασχοληθεί καθόλου
µαζί του µέχρι να καταπιεί το κασέρι. Με το που το κάταπιε αµέσως είπε «το
κατάπια! τσιγάρο;». Αυτό του είχε µείνει στο µυαλό από την προηγούµενη φορά που
του είχε υποσχεθεί η Χριστίνα τσιγάρο αν το κατάπινε.
Αν τον ρωτήσω τι έχει µάθει µε τη Γουακυ δεν µου απαντάει Επαναλαµβάνει
«Γουάκυ στα µάτια κοίτα µε» Αυτό είναι κάτι που του έχει µάθει η Χριστίνα, δηλαδή
όταν µιλαει µε κάποιον να τον κοιτάζει στα µάτια.
Αν η Γουακυ ανταποκρινόταν στο κάλεσµα του τι θα γινόταν; Θα άλλαζε η ηχολαλία;
Μας κοιτάζει σαν να θέλει να του επιβεβαιώσουµε πως αυτά που κάνει και λέει είναι
εντάξει. Ζητά την επικοινωνία
Σήµερα χαϊδεύει την Γουακυ µε κλειστά τα µάτια. Αυτό το παρατηρώ πρώτη φορά.
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Κατά τη Χριστίνα, ο Σπύρος έχει αρχίσει να χτίζει µια σχέση µε τη Γουάκυ. Εκείνη
τον ακούει γιατί είναι πιο χαλαρός. Και υπακούει σε κάποιες εντολές που της δίνει.
Μοιάζει πάλι σαν να κάνει διάλογο µόνος του γιατί αλλάζει τόνο και ένταση στη
φωνή του. Όσο κάνει ένα τσιγάρο, αλλά ακόµα και όταν τελειώσει είναι
αποσυντονισµένος και επαναλαµβάνει πάλι τα ίδια και τα ίδια ή και πράγµατα που
του ζητήθηκαν από την ίδια µέρα.
Περίπου στη µισή ώρα από εκεί που το µυαλό του είναι ανοιχτό στην µάθηση και την
επικοινωνία, κολλάει.
Σήµερα επισηµάνθηκε µεταξύ κάποιων από εµάς να µη µιλάµε και σχολιάζουµε τους
θεραπευοµενους µπροστά τους γιατί χαλάσει η έρευνα λίγο.
Η Γουακυ σήµερα τον πλησίασε και τον έγλειψε, µετά από τέσσερις εβδοµάδες που
αρνιόταν και τραβιόταν.
Εδώ και κάποιο καιρό αποκαλούσε τη Χριστίνα Ιωάννα χωρίς να καταλαβαίνει
κάποιος του πλαισίου πως προέκυψε αυτό το µπέρδεµα. Πάντως πλέον ο Σπύρος
προσανατολίζεται στο σωστό όνοµα πιο γρήγορα όταν πάει να της µιλήσει.
Μετά το κόλληµα µε το τσιγάρο κάποια στιγµή ηρεµεί και ασχολείται µε τη Γουάκυ
ήσυχος. Τη χτενίζει µαλακά και παίζουν µε το παιχνίδι της.
Μετά το τέλος της συνάντησης και αφού τελείωσε το φαγητό του, επέστρεψε εκεί
που συζητούσαµε µε το φαγητό στο χέρι για να ξαναπαίξει µε τη Γουάκυ.
Αλλά και όταν του είχε πει η Χριστίνα να πάει για φαγητό έπαιζε µέχρι τελευταία
στιγµή µε το σκύλο.

11η συνεδρία

Έχει καµένα δάχτυλα πάλι από το τσιγάρο το οποίο ξεχνά στα δάχτυλα, όµως του τα
έχουν δέσει και έτσι δεν ασχολείται µε τα καµένα κοµµάτια. Ο ίδιος όµως θέλησε να
βγάλει τους επιδέσµους.
Είπε όλο το σερί των οδηγιών µε τη σωστή σειρά και γρήγορα, χωρίς λάθη, µόνο µε
τα σήµατα των χεριών αλλά και την έκφραση του Στέργιου (εκπαιδευόµενος στην
SAPT Hellas).. Τελικά ο Στέργιος έχει µεταδοτικότητα στο Σπύρο.
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∆είχνει ιδιαίτερα καλοδιάθετος σήµερα και είναι διαχυτικός µε τη Γουάκυ. Το σκυλί
κάθεται πάνω του. Όταν τη χαϊδεύει το κάνει µε κλειστά τα µάτια του όπως και την
προηγούµενη φορά, σαν να το απολαµβάνει πολύ.
Αποκτά δεξιότητες παίζοντας παιχνίδια µε τη Γουάκυ.
Ο Στέργιος θέλησε να τον βγάλει φωτογραφία αλλά καθυστερούσε και ο Σπύρος
αυθόρµητος όπως πάντα «έλα έλα!!» και έκανε και την ανάλογη χειρονοµία.
Άλλαξε ύφος, άρα και ψυχολογία (;) όταν πήρε το παιχνίδι στα χέρια του για να
παίξει µε τη Γουακυ.
Θέλει την επαφή και µε τους υπόλοιπους αφού µας κοιτά και ζητά την επιβεβαίωση,
κουνώντας καταφατικά αλλά ερωτηµατικά το κεφάλι του ή ρωτώντας «ναι;»
Μου φαίνεται πως τον νοιάζει πραγµατικά πως τον κοιτάµε και τον βλέπουµε.
Πολλές φορές παίρνει ένα ύφος σοβαρό σαν υγιούς σκεπτόµενου ενήλικα ανθρώπου
και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ο σκοπός για το Σπύρο από εδώ και πέρα είναι να
φωνάζει µια φορά τη Γουακυ και όχι 4,5,6 ώστε να ανταποκρίνεται και εκείνη στο
κάλεσµα του. Ακόµη να σταµατήσει τις επαναλήψεις/ηχολαλία.
Όταν η Γουακυ γυρίζει το κεφάλι της να κοιτάξει κάπου, εκείνος ψάχνει να δει τι
κοιτάζει.

Παρατηρητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος ΘΧΠΑΝΑ

Ο Σπύρος δεν έχει καµιά δυνατότητα επιλογής (προτίµησης ) του αντικειµένου
(σκύλου) λόγω της σοβαρής νοητικής καθυστέρησης. Είναι απεριποίητος τα νύχια
του άκοπα και βρώµικα. Σε καµία περίπτωση µπορεί ν’αναλάβει µόνος του την
ατοµική του φροντίδα. Εντούτοις όταν η Χριστίνα τον ρωτάει «µόνος κόβεις τα νύχια
σου»; εκείνος απαντάει καταφατικά. Συνήθως ο (πενιχρός) λόγος του στερείται
παντελώς νοήµατος πλην κάποιων στιγµιαίων αναλαµπών. Χαϊδεύει µε τα δύο χέρια
τη Γουάκι επαναλαµβάνοντας στερεοτυπικά «σ’αγαπάω σ’αγαπάω» το οποίο
µεταµορφώνεται σε «µ’αγαπάει µ’αγαπάει». Με άλλα λόγια, αυτός ρωτάει και ο ίδιος
απαντάει. Η Χριστίνα του µαθαίνει τι να λέει στη Γουάκι: «Να µάθουµε κάποια
πράγµατα να λέµε στη Γουάκι» όπως «Γουάκι πάµε», «Γουάκι κάτω». Αντ’αυτού ο
Σπύρος επαναλαµβάνει : «Γουάκι σ’αγαπάω». ∆εν κρατάει (δεν συγκρατεί) τ’όνοµά
της.
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Συνήθως έρχεται στις θεραπευτικές συνεδρίες µε το στόµα µπουκωµένο µε φαγητό το
οποίο επί πολύ ώρα αναµασάει, αλλά το κρατάει σε µορφή µπουκιάς και αρνείται να
το καταπιεί. Οι προτροπές της Χριστίνας να καταπιεί για να ξεκινήσουν µε δυσκολία
φέρνουν αποτέλεσµα.
Στη 2η συνεδρία το µάθηµα συνεχίζεται «Γουάκι κάτσε κάτω», «Γουάκι µαζί». Για
τον Σπύρο το να µαθαίνει να επικοινωνεί µαζί της είναι για άσκηση και εκπαίδευση.
Η Χριστίνα του µαθαίνει τα ονόµατα της παρέας : Στέργιος , ∆ηµήτρης, Μπαλού,
«Μπαλού κάτσε κάτω». Ο Σπύρος θα επαναλάβει «Μπαλού κάτσε κάτω» (effet de
recence). Μήπως µε την πολλαπλή επανάληψη θα αρχίσει να νοηµατοδοτεί
πράγµατα; Προσώρας ότι κάνει είναι µίµηση και όχι µάθηση .Είναι προφανής η
δυσκολία συγκέντρωσής του, ενώ ως επί το πλείστον ηχολαλεί. ∆ε µπορεί ν’απαντά
στις ερωτήσεις, απλά τις επαναλαµβάνει. Συνήθως ζητάει τσιγάρο, είναι µανιώδης
καπνιστής. Μερικά δάκτυλά του έχουν εγκαύµατα από το τσιγάρο το οποίο καίει και
σβήνει κυριολεκτικά πάνω τους. Συχνά ασχολείται µε το «καύκαλο» του εγκαύµατος
µ’έναν εµµονικό και αυτιστικό τρόπο.
Στην 4η συνάντηση η Χριστίνα φτάνοντας τον ρωτάει «άργησα»; Εκείνος απαντά
ηχολαλώντας «άργησα;». Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι µιλάει µε τον εαυτόν του.
Πολύ συχνά αυτό είναι προφανέστατο. Βρίσκεται κυριολεκτικά σε µια σιωπηλή
ανεξιχνίαστη συνοµιλία µε τον εαυτόν του (πλήρης ναρκισσιστική απόσυρση)
Έχει αρχίσει ν’αλλάζει ο τρόπος µε τον οποίο χαϊδεύει τον σκύλο: το κάνει µε πολύ
«περισσότερο χέρι».
Μιλάει για κάποιον Άγγελο. Χριστίνα: «Που είναι ο Άγγελος; Είναι εδώ;». Η απόλυτη
σύγχυση.
Από ένα σηµείο άσκησης και ύστερα δείχνει να κουράζεται και τότε η σύγχυση
κορυφώνεται, χάνει ό,τι δείχνει προς στιγµήν να έχει κατακτήσει. Η Χριστίνα λέει
σχετικά µ’αυτό: «είναι σα να πιάνει plateau και µετά αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση»
(σύγχυση). Φαίνεται να κουράζεται και ν’αποδιοργανώνεται γρήγορα. Είναι
ευάλωτος στην πληθώρα των ερεθισµάτων (µπορεί να τα διεργάζεται;). ∆είχνει να
κολλάει περισσότερο όταν του κάνουµε µάθηµα (angoisse scolaire) ενώ εκτός
µαθήµατος δεν κολλάει το ίδιο.
Στην 5η συνεδρία η Χριστίνα µαθαίνει τον Σπύρο να πηγαίνει βόλτα τη Γουάκι.
Στην 6η συνεδρία ο Γιάννης θα πει για τον Σπύρο ότι «είναι καλύτερα, περισσότερο
χαρούµενος και εξυπηρετεί όλους τους άλλους». Η Χριστίνα µαθαίνει τον Σπύρο πώς
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να κρατάει το σώµα του όταν πηγαίνει βόλτα τον σκύλο. Ο Σπύρος θα πει «σήµερα
έκανα βόλτα»
Στην 10η συνεδρία η Χριστίνα είπε στον Σπύρο «θέλεις να πεις την Γουάκι πώς
πέρασες την εβδοµάδα;» Η Χριστίνα υποστηρίζει ότι από µακριά την κοιτάζει
καλύτερα απ’ότι από κοντά. Από πολύ κοντά δείχνει να µη «σηκώνει» την
βλεµµατική επαφή. Είναι αυτό ντροπή ή κάτι άλλο;
Κατά την 11η συνεδρία ο Σπύρος είναι χαρούµενος. ∆είχνει να ξυπνάει όταν η
Χριστίνα τον πιάνει.
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