
Κατερίνα, 15 ετών: 

  «Στην αρχή σκέφτηκα ότι αυτό που γίνεται είναι περίεργο» 

«Ήταν πραγματικά δύσκολο την πρώτη φορά, γιατί δεν ήξερα τι να 

περιμένω. Σου εξηγούν αρχικά τη διαδικασία του EMDR, ωστόσο στην 

αρχή δε μου ήταν πολύ ξεκάθαρο. Απλά σκέφτηκα ότι αυτό είναι κάτι 

παράξενο, αλλά, εντάξει, δεν πειράζει.  Έτσι κι αλλιώς δε θα με βοηθήσει" 

  Eπίσης αγχωνόμουν γιατί χρειαζόταν να μιλήσω σε κάποιον  γι’ αυτό που μου 

είχε συμβεί,   

γιατί δε το είχα επιχειρήσει ποτέ ξανά ως τότε . Το πρώτο βήμα είναι 

να εμπιστεύεσαι  το θεραπευτή και να νιώθεις  άνετα μαζί του. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορείς να επικεντρωθείς στη θεραπεία και να κερδίσεις 

περισσότερα απ’ αυτή. Το EMDR είναι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που 

συνήθως ονομάζουμε  «θεραπεία», καθώς, το να μοιράζεσαι ,βοηθά μέχρι ένα 

σημείο, όμως δε σε βοηθά στο νιώθεις λιγότερο δυσάρεστα για την 

εμπειρία που είχες. Το καλό με αυτή τη θεραπεία είναι ότι 

επεξεργάζεσαι δυσάρεστες αναμνήσεις, πράγμα που σε βοηθά να 

προχωρήσεις και να τις ξεπεράσεις».D R 

«Δεν χρειαζόταν να μιλάω πολύ κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 

πράγμα που μου άρεσε. Επεξεργαστήκαμε  αυτά που μου συνέβησαν 

λίγο-λίγο, μέχρι που καταφέραμε να δουλέψουμε με το μεγαλύτερο 

μέρος  από αυτά. Ήταν πραγματικά δύσκολο  

να επικεντρωθώ  σε μια ανάμνηση, την οποία προσπαθούσα να διώξω 

από το μυαλό μου όσο περισσότερο μπορούσα. Αλλά αρχίζεις να 

σκέφτεσαι διαφορετικά και τα δυσάρεστα  συναισθήματά σου αλλάζουν και 

φεύγουν σιγά σιγά. Ένιωθα όλο και λιγότερο φοβισμένη, λιγότερο ένοχη 

και είχα  όλο και  λιγότερη ένταση. Τώρα μπορώ να το σκέφτομαι χωρίς αυτό να 

μου αναστατώνειόλη την ώρα τη ζωή μου..» 

Έχεις κι άλλα αναπάντητα ερωτήματα; 

Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά στο φυλλάδιο που δόθηκε στους γονείς ή στους 

κηδεμόνες σου; Μπορείς επίσης να θέσεις ερωτήματα στο θεραπευτή σου. 

Δε θα τους πειράξει . 
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EMDR 
Απλά «γράψ’ το»  με  άλλο  τρόπο  
στο μυαλό  σου 

Οτιδήποτε σε επιβαρύνει, σχετίζεται, κατά πάσα πιθανότητα,  με τα 

δυσάρεστα πράγματα που σου συνέβησαν. Μπορεί να αφορά σε 

κάποιο ατύχημα, μια φωτιά, μια σωματική επίθεση, εκφοβισμό, ή 

κάποια άλλη δυσάρεστη εμπειρία που είχες. Ίσως συνέβη μόνο μια 

φορά, αλλά ίσως κράτησε  για  μήνες ή χρόνια. Τέτοιου είδους 

εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που νιώθεις. Αυτό που 

συνέβη , μπορεί απλά να συνεχίσει να «παίζει» ξανά και ξανά στο 

κεφάλι σου σαν μια ταινία . Είναι πιθανό  να νιώθεις ότι δεν έχεις τη διάθεση 

να κάνεις τίποτα, ή (μπορεί) να έχεις δυσκολία  να κοιμηθείς καλά. 

Ίσως νευριάζεις εύκολα ή δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε ό,τι 

κάνεις.

Πληροφορίες για το EMDR 



Απλά «γραψ’ το» με άλλο 
τρόπο στο μυαλό σου 

Τι επιλογές υπάρχουν; 

Αρχικά, ο θεραπευτής θα σου ζητήσει να του αφηγηθείς τι  

έχει συμβεί και, στη συνέχεια, να «σταματήσεις» την 

ιστορία στην εικόνα/ στιγμή που σου δημιουργεί τη 

μεγαλύτερη δυσφορία στην παρούσα  φάση. 

Σε συνεργασία με το θεραπευτή θα βρείτε έναν τρόπο, 

Πολλά παιδιά στην ηλικία  σου  βρίσκουν  περίεργο το ότι 

ξαφνικά αντιδρούν τόσο διαφορετικά. Αλλά  αυτό 

οφείλεται  στην ανάμνηση της δυσάρεστης εμπειρίας 

που έχει συμβεί, καθώς και στα δυσάρεστα 

συναισθήματα και σκέψεις που τη συνοδεύουν. 

Ευτυχώς, υπάρχει κάτι που μπορεί να τους 

βοηθήσει να το ξεπεράσουν γρήγορα . Λέγεται EMDR. 

Γρηγορότερα απ’ ό,τι νομίζεις 

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) είναι μια θεραπεία για παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες, που έχουν βιώσει μία ή 

περισσότερες δυσάρεστες εμπειρίες, που τους έκαναν να 

υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα. Οι 

επιστήμονες θεωρούν ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

οι αναμνήσεις από αυτές  τις δυσάρεστες εμπειρίες δεν 

αποθηκεύονται όπως θα έπρεπε στη μνήμη. Όταν αυτό 

βελτιωθεί με το EMDR, τα προβλήματα που σε έχουν 

φέρει στον ειδικό  θα  υποχωρήσουν  ή  θα  εξαφανιστούν. 

Το ωραίο με το EMDR είναι ότι αρχίζεις να 

βλέπεις βελτίωση γρήγορα. Εάν είχες μόνο μια 

αρνητική εμπειρία, είναι πιο πιθανό να 

ολοκληρώσεις νωρίτερα τη θεραπεία  από 

κάποιον άλλον, που είχε δεχθεί bullying για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αλλά, ακόμη 

και σε αυτή την περίπτωση, το EMDR μπορεί 

να είναι πολύ βοηθητικό. 

 
Λίζα, 17 ετών: 

 

«Απλά κοίτα τι πέτυχες!» 

«Όταν πρωτοξεκίνησα, είχα εφιάλτες. Έμοιαζαν 

τόσο αληθινοί σα να συνέχιζα ακόμη να 

κακοποιούμαι. Δυσκολευόμουν να κοιμηθώ, και 

δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ κατά τη διάρκεια 

της μέρας, έτσι και στο σχολείο τα πήγαινα 

χάλια. Κατηγορούσα τον εαυτό μου γι’ αυτή τη 

σεξουαλική κακοποίηση. Πίστευα ότι ήταν 

κάποιο είδος τιμωρίας για κάτι που είχα κάνει 

λάθος στο παρελθόν. Τώρα όμως θυμώνω όποτε 

σκέφτομαι το ότι ένιωθα υπεύθυνη για τις 

πράξεις του ξαδέρφού μου. Ξέρω και αισθάνομαι 

τώρα ότι αξίζω όσο κάθε άλλος άνθρωπος, 

δηλαδή αξίζω να με σέβονται. Αυτοί οι εφιάλτες 

δε με ενοχλούν πια. Κοιμάμαι καλύτερα, και τα 

πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και στο σχολείο, 

γιατί νιώθω καλύτερα τώρα. Στην αρχή έβρισκα 

λίγο παράξενες αυτές τις κινήσεις με τα μάτια. 

Αλλά δες τι έχω καταφέρει! Έχω περισσότερη 

αυτοπεποίθηση, και δεν ανησυχώ πια ότι θα 

μπορούσε να μου ξανασυμβεί". 

ώστε να μη νιώθεις άσχημα όταν θυμάσαι τι συνέβη στο  

παρελθόν. 

Ο τρόπος που δουλεύει αυτή η τεχνική είναι ο εξής: ενώ 

επικεντρώνεσαι στην εικόνα και στο τι σκέφτεσαι και 

νιώθεις τώρα για αυτό που συνέβη, ο θεραπευτής θα σου 

ζητήσει να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό την ίδια 

στιγμή. Αυτό θα μπορούσε να είναι  ή: 

• να ακολουθείς τα δάχτυλα του θεραπευτή με τα

μάτια σου καθώς  αυτά (μετα)κινούνται από τη μια

μεριά στην άλλη μπροστά από το  οπτικό πεδίο   σου, ή

• να  ακούς  εναλλάξ   ήχους στα ακουστικά, ή

• να αγγίζεις εναλλάξ με τα χέρια σου τα χέρια του
θεραπευτή σου (ή ο θεραπευτής μπορεί να αγγίζει
εναλλάξ τα δικά σου χέρια)

Κάθε τόσο, ο θεραπευτής θα σε ρωτάε ι τι παρατηρείς ή τι 

έχει αλλάξει. Αυτό θα μπορούσε να είναι εικόνες, σκέψεις ή 

συναισθήματα, καθώς και  σωματικές αισθήσεις, όπως 

ένταση ή πόνος. Κάποιες φορές μπορεί να έρθουν στην 

επιφάνεια πράγματα, για τα οποία δε θελεις να μιλήσεις ή 

που σε φοβίζουν. Μην ανησυχείς, δε θα πρέπει να 

μιλήσεις γι' αυτά. Η θεραπεία θα ολοκληρωθεί  όταν δε 

θα επηρεάζεσαι πια απότις αναμνήσεις αυτής της εμπειρίας. 

Μπορεί να νιώσεις νευρικότητα 

Μην εκπλήσσεσαι αν επικεντρώνεσαι περισσότερο απ’ ό,τι 

συνήθως στις δυσάρεστες εμπειρίες που σε αναστατώνουν 

ή σε πράγματα που σχετίζονται με αυτές τις εμπειρίες κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό γίνεται, γιατί αρχίζει το 

μυαλό σου να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Η 

επεξεργασία συνεχίζεται και μετά το τέλος της συνεδρίας. 

Μπορεί να νιώσεις λίγο άγχος και  νευρικότητα. 

Ευτυχώς αυτό συνήθως υποχωρεί περίπου τρεις μέρες μετά 

το τέλος της συνεδρίας. Μπορεί όμως και να μην νιώσεις 

τίποτε από αυτά . 

Γιάννης, 13 ετών: 

«Λειτουργεί από μόνο του» 

«Όταν ξεκίνησα αυτές τις κινήσεις με τα μάτια, πολλά 

άρχισαν να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Εικόνες, σκέψεις, 

συναισθήματα. Κάποιες φορές ήταν πράγματα, που 

έμοιαζαν άσχετα με ό,τι συνέβη. Ήταν ένα σωρό πράγματα 

που ερχόντουσαν σαν αναλαμπές από το παρελθόν. Ο 

θεραπευτής όμως σε καθοδηγεί πραγματικά καλά: το μόνο 

που έχεις να πεις όταν σταματάς τα εναλλάξ αγγίγματα  ή τις 

κινήσεις με τα μάτια, είναι οτιδήποτε νιώθεις, τι αλλάζει ή τι 

άλλο έρχεται στο μυαλό σου.. Αρχικά νόμιζα ότι έπρεπε να 

παγώσω την πρώτη εικόνα ή να την επαναφέρω. Αλλά δεν 

πρέπει να το ελέγχεις ή να "κολλάς" σε κάτι . Αυτό είναι το 

ξεχωριστό με αυτό το είδος της θεραπείας. Λειτουργεί από 

μόνη της, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις το κουράγιο 

να επικεντρωθείς στον εαυτό σου. Αυτό γίνεται στην 

πραγματικότητα". 




