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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

Οι έρευνες των τελευταίων 40 ετών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της 

ψυχοθεραπείας έχουνε δείξει ότι το 80% των πελατών των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας που βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία είναι καλύτερα από τον 

µέσο πελάτη που δεν έλαβε ψυχοθεραπεία. Αυτό το εύρηµα δείχνει ότι 

γενικά η ψυχοθεραπεία έχει θετικό αποτέλεσµα. 

 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 250 έως 400 διαφορετικές σχολές ή 

προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία.  

Υπάρχει χώρος για όλες τους στη ψυχική υγεία σήµερα; Μπορούµε να 

ανεχτούµε όλες αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις;    

 

Σήµερα γίνεται µια προσπάθεια από διάφορες οµάδες ενδιαφέροντος να 

καταδείξουνε ότι η θεραπευτική τους προσέγγιση είναι πιο έγκυρη και 

αποτελεσµατικότερη από τις άλλες. Έτσι όλοι προσπαθούν να σχεδιάσουνε, 

να διεξάγουνε και να δηµοσιεύσουν έρευνες που "αποδεικνύουν" ότι η 

θεραπευτική τους προσέγγιση έχει "επιστηµονική ισχύ" και ότι είναι µια 

Εµπειρικά Επικυρωµένη/Υποστηριγµένη Θεραπεία (EVT/EST= Empirically 

Validated/Supported Treatment, ) και εποµένως η πρακτική τους βασίζεται 

σε τεκµήρια/αποδείξεις αποτελεσµατικότητας (EBP = Evidence Based 

Practice).  

Το ίδιο ακριβώς κάνουνε και οι φαρµακευτικές εταιρίες που µέσα από 

διπλές ‘τυφλές’ έρευνες προσπαθούνε να αποδείξουνε ότι υπάρχουνε 

τεκµήρια για την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου που προωθούνε. 

 

Έτσι πάρα πολλά χρήµατα ξοδεύονται για έρευνες µε στόχο να αποδειχθεί 

ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση ή το συγκεκριµένο ψυχοφάρµακο είναι 

αποτελεσµατικότερη/ο από άλλες/α.  

Οι ερευνητές είναι συνήθως οπαδοί του/της υπό µελέτη 

φαρµάκου/προσέγγισης, πράγµα που επηρρεάζει την αντικειµενικότητά τους 

και πλέον έχουνε αρχίσει οι εκδότες να απαιτούνε να δηµοσιεύονται µαζί µε 

την καθε µελέτη και τυχόν οικονοµικές συνδέσεις µεταξύ των ερευνητών 

και της εταιρίας (φάρµακα) / κάποιας συγκεκριµένης ψυχοθεραπευτικής 

προσέγγισης ώστε να είναι ξεκάθαρη η τυχόν πόλωση του ερευνητή 

(researcher bias). 

 

Όπως είναι γνωστό, η ιατρική µπήκε στο χώρο των ψυχιατρικών ασύλων 

πριν µερικές εκατοντάδες χρόνια, και από τότε η ψυχική υγεία ελέγχεται 

από το ιατρικό πρότυπο. Σήµερα βασιλεύει η βιολογική ψυχιατρική και όλοι 

λειτουργούµε κάτω από το µανδύα της.    
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Αλλά υπάρχει ένας τρόπος, µια οπτική στην ψυχική υγεία που να επιτρέπει 

σε όλες αυτές τις διαφορετικές σχολές να έχουν τη θέση τους στον ήλιο, 

χωρίς να χάνεται η υπευθυνότητά τους προς τους πελάτες τους και να 

εξασφαλίζει ότι αυτοί δεν υποβάλλονται σε επισφαλείς πρακτικές; 

 

Οι διαφορετικές σχολές αναζητούνε την αιτία των προβληµάτων σε 

διαφορετικά µονοπάτια και εµφανίζουνε ένα µεγάλο αριθµό ‘αιτίων’, όπως 

ότι τα προβλήµατα οφείλονται σε βιοχηµική δυσλειτουργία του εγκεφάλου, 

σε  ελαττωµατικά γονίδια, σε δυσλειτουργικές σκέψεις ή σχέσεις ή 

αφηγήσεις κλπ, ή σε κάποιιο συνδιασµό των προηγουµένων. 

 

Στην ιατρική είναι βασική αρχή ότι η σωστή διάγνωση οδηγεί στην 

κατάλληλη θεραπεία και αυτή σε ένα καλό αποτέλεσµα. 

Μπορεί όµως αυτή η αρχή να εφαρµόζεται στον χώρο της ψυχικής υγείας 

όπως και στην κλασσική ιατρική; 

 

Οι έρευνες που έχουνε διεξαχθεί επιβεβαιώνουνε ότι δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί αυτή η αρχή στον χώρο της ψυχικής υγείας λόγω των εξής:  

 

1. Η ψυχιατρική διάγνωση υπολείπεται της ιατρικής διάγνωσης όσον 

αφορά την αξιοπιστία (ακόµη και έµπειροι κλινικοί καταλήγουνε σε 

πολύ µικρό βαθµό στην ίδια διάγνωση) και την εγκυρότητά της
1
 (δεν 

έχει βρεθεί ούτε µια εξέταση που να είναι παθογνωµονική για κάποια 

διάγνωση όπως πχ. η εξέταση σακχάρου για τον διαβήτη εκτός ίσως 

από ελάχιστες εξαιρέσεις, πχ. µε τον καρυότυπο επιβεβαιώνονται 

γονιδιακές διαταραχές όπως το σύνδροµο Down, κλπ).        

 

2. ∆εν υπάρχουνε αποδείξεις ότι η διάγνωση βοηθά στο να επιλεχθεί η 

πιο επιτυχηµένη θεραπευτική προσέγγιση
2,3

  

 

3. Υπάρχει πληθώρα αποδείξεων ότι η διάγνωση στιγµατίζει.                  

Μια πρόσφατη γερµανική µελέτη
4
 διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι 

απέδιδαν την αιτία της ψυχικής κατάπτωσης σε βιολογικούς 

παράγοντες (ασθένεια του εγκεφάλου ή κληρονοµικότητα) παρά σε 

οξείες ψυχοκοινωνικές πιέσεις βρέθηκε να έχουνε µια µεγαλύτερη 

επιθυµία για κοινωνική απόσταση από τους ‘πάσχοντες’. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι τρέχουσες δηµόσιες 

εκστρατείες εναντίον του στίγµατος µπορούν στην πραγµατικότητα 

να αυξάνουνε την κοινωνική απόσταση από τους πελάτες των 

υπηρειών ψυχικής υγείας λόγω της ιατρικής διαµόρφωσης του 

προβλήµατος.  
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Παρ' όλα αυτά ο χώρος της ψυχοθεραπείας εξακολουθεί να κυριαρχείται 

από ιδέες και βασικές αρχές που είναι χαρακτηριστικές της ιατρικής. 

 

Οι ιδέες αυτές περιλαµβάνουνε την διάγνωση του προβλήµατος / 

διαταραχής και την αντιµετώπισή του µε την κατάλληλη για το 

συγκεκριµένο πρόβληµα µέθοδο ή προσέγγιση.  

 

Η διάγνωση γίνεται από τον γνωρίζοντα ειδικό ο οποίος βασισµένος στην 

επιστηµονική εµπειρία του που επιτρέπει την κατανόηση της 

ψυχοπαθολογίας του πελάτη µέσα από το φίλτρο (ή φακό
5
) της θεωρητικής 

προσέγγισής του και τον οδηγεί στην διάγνωση και στη συνταγογράφηση 

της κατάλληλης για το συγκεκριµένο πρόβληµα θεραπευτικής 
αντιµετώπισης η οποία αν εφαρµοστεί σωστά ή σύµφωνα µε τις αρχές της 

προσέγγισης που συνήθως περιγράφονται στα ανάλογα εγχειρίδια 

(manuals) θα επιφέρει την λύση ή την βελτίωσή του. 

 

• Όπως όµως προέβλεψε ήδη από το 1936 ο πρωτοπόρος ερευνητής στο 

χώρο της ψυχοθεραπείας Saul Rosenzweig και όπως επιβεβαιώνεται 

σταθερά ως σήµερα, όλες οι µείζονες και αξιόπιστες προσεγγίσεις στην 

ψυχοθεραπεία (που υποστηρίζονται από έρευνα, θεωρία και κλινική 

εµπειρία) είναι εξίσου αποτελεσµατικές και όλες αξίζουνε βραβεία. 

(“Everybody has won, and all must have prizes” = The Dodo Bird Effect 

or Verdict).
2
  

 

Το γιατί έχει αποτέλεσµα λοιπόν η ψυχοθεραπεία δεν µπορεί να οφείλεται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιας προσέγγισης  - αφού όλες είναι 

διαφορετικές και αποτελεσµατικές - αλλά σε παράγοντες κοινούς σε όλες 

τις µείζονες προσεγγίσεις: 

 

 

 

4 0 .0 %  

3 0 .0 %  

1 5 .0 %  

1 5 .0 %  

Θ ερ απ ευ τ ικ ή
Σ χ έσ η

Π ελ ά τη ς  /  Ε ξω θ ερ α π ευ τ ικ ο ί  

P la c e b o , ε λπ ίδ α ,  κα ι π ρο σ δ ο κ ία  

Μ οντέλ ο /τ ε χ ν ικ έ ς  
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Α. Εξωθεραπευτικοί παράγοντες του πελάτη.  Οι Asay και Lambert
6
  

αποδίδουνε 40% της βελτίωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας στους 

παράγοντες του πελάτη.   
 

Ο πελάτης είναι ο πιο δυνατός ήρωας της αλλαγής µε την επιµονή,  την 

ειλικρίνεια, την πίστη, την αισιοδοξία, τις αντοχές και την κοινωνική 

υποστήριξη που φέρνει µαζί του. 

Εδώ περιλαµβάνεται και η θεωρία του πελάτη για την αλλαγή (οι ιδέες 

του για την φύση των αλλαγών που χρειάζεται να κάνει για να επιτύχει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα έναντι των προβληµάτων που τον έφεραν στη 

θεραπεία). 

 

Β. Οι αντιλήψεις του πελάτη για την θεραπευτική συνεργασία/συµµαχία  

και για ένα καλό ταίριασµα µε τον θεραπευτή. 

Εδώ παίζουνε ρόλο ο σεβασµός, η συναισθηµατική 

παραλλήλιση/αντιστοίχιση/κατανόηση (empathy), η προσεκτική ακρόαση, η 

συνεργασία του θεραπευτή, ο βαθµός ενεργητικής συµµετοχής του στη 

συνεργασία. Η µετα-αναλυτική οπτική του Wampold
2
  προτείνει ότι 54% 

της θεραπευτικής αλλαγής µπορεί να αποδοθεί στην θεραπευτική συµµαχία  

αλλά οι Asay & Lambert
6
  προτείνουνε µόνο 30%.  

 

Γ.  Η ελπίδα/προσδοκία του πελάτη για την αλλαγή   

Αυτή συχνά δηµιουργείται από τις πεποιθήσεις το πάθος και τον 

ενθουσιασµό του θεραπευτή για ένα µοντέλο ή µια µέθοδο (allegiance 

effects = το placebo effect του θεραπευτή) και αυτό εξηγεί γιατί πολλές 

προσεγγίσεις έχουνε το καλύτερο αποτέλεσµα ενώ είναι ακόµη ‘νέες στην 

αγορά’ των θεραπευτών αλλά και των πελατών.  Με άλλα λόγια, εάν η 

καρδιά του θεραπευτή είναι στην µέθοδο που χρησιµοποιεί, και κατορθώνει 

να µεταφέρει αυτό τον ενθουσιασµό ή την προσδοκία στον πελάτη αυτό θα 

έχει θετική επίδραση στην έκβαση. 

Επίσης η θετική αλλαγή πριν από την 1
η
 συνεδρία, ή ακόµη και πριν από το 

intake είναι µια έκφανση της επίδρασης του placebo effect του πελάτη. 

Οι Asay & Lambert
6
 προτείνουν ότι 15% της θεραπευτικής αλλαγής 

οφείλεται σε αυτό τον παράγοντα. 

 

∆. Θεραπευτικό µοντέλο και τεχνικές 
Ο τέταρτος σηµαντικός παράγοντας που προσδιορίζεται από τους Asay & 

Lambert
6
 είναι αυτός του θεραπευτικού µοντέλου, ή τεχνικής. Αυτό είναι η 

ερώτηση θαύµατος στη προσανατολισµένη στη λύση θεραπεία, ή η 

εξωτερίκευση στην αφηγηµατική θεραπεία, ή η απευαισθητοποίηση στη 

θεραπεία συµπεριφοράς, ή το ψυχιατρικό χάπι στη φαρµακοθεραπεία. 
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Οι Asay & Lambert
6
 αποδίδουνε 15% της θεραπευτικής αλλαγής σε αυτό 

τον παράγοντα, αλλά ο Wampold
2
  µόνο 13% και οι Duncan & Miller

3
 

ακόµη λιγότερο (8%)  και συµπεραίνουν ότι το καλύτερο µοντέλο είναι 

αυτό που παιριάζει µε τη θεωρία του πελάτη για την αλλαγή. Έτσι ο 

θεραπευτής είναι χρήσιµο να επιλέγει το µοντέλο/την προσέγγιση ή τις 

τεχνικές που ταιριάζουν µε τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν τον ιδιαίτερο 

πελάτη. 

 

Η θεωρία του πελάτη για την αλλαγή 

Είναι οι ιδέες του/της για αυτό που πρέπει να συµβεί για να επιλύσει την 

κατάσταση που τον/την έφερε στη θεραπεία. Η διερεύνηση αυτών των ιδεών 

έχει διάφορα πλεονεκτήµατα:  

 

1. Βάζει τον πελάτη στο επίκεντρο της σκηνής της συζήτησης  

2. Στρατολογεί τη συµµετοχή του πελάτη.  

3. Βοηθά να εξασφαλιστεί η θετική εµπειρία του πελάτη µαζί σας. 

4. Κτίζει/δοµεί τη συζήτηση και κατευθύνει τη διαδικασία αλλαγής.  

 

Αυτό που µετράει, σύµφωνα µε την έρευνα, είναι ο πελάτης: οι πηγές του 

πελάτη, η συµµετοχή, η αξιολόγηση της συµµαχίας, και οι αντιλήψεις του 

για το πρόβληµα και την επίλυσή του. 

 

Οι τεχνικές µας, φαίνεται λοιπόν, είναι χρήσιµες µόνο εάν ο πελάτης τις 

βλέπει όπως σχετικές και αξιόπιστες.Τα µοντέλα θεραπείας είναι  

ενδεχοµένως µόνο χρήσιµοι "φακοί" προς χρήση ανάλογα µε το πόσο και 

πως ταιριάζουν στο "πλαίσιο" και τη θεωρία του πελάτη. 

 

Η συµµαχία θεραπευτή πελάτη µπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα σκαµνί µε  

τρία πόδια. Ένα από τα πόδια αντιπροσωπεύει τη συµφωνία του θεραπευτή 

και του πελάτη για τους στόχους, το νόηµα, ή το σκοπό της θεραπείας· ένα 

άλλο συµβολίζει την οπτική του πελάτη για τη σχέση και το ρόλο του 

θεραπευτή και το τελευταίο  πόδι υποδηλώνει τη συµφωνία για τα µέσα ή 

τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία της θεραπείας. Εάν 

ένα πόδι λείπει ή είναι ασταθές, ξέρετε το αποτέλεσµα —εσείς και η 

διαδικασία θα πέσετε. 

Η θεωρία του πελάτη για την αλλαγή είναι το µεταφορικό κάθισµα του 

σκαµνιού της συµµαχίας µας. Επιτρέπει στον πελάτη για να καθίσει άνετα 

στη θεραπεία µε το να εγγυάται ένα καλό ταίριασµα στη σχέση.    

 

Η µετακίνηση από την εξίσωση του ιατρικού µοντέλου σε µια εστίαση 

στους κοινούς παράγοντες: 
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• µας επιτρέπει να αναπτύξουµε µια Κατευθυνόµενη/∆ιευθυνόµενη από 

τον Πελάτη - Ενηµερωµένη από την Έκβαση (Client Directed – Outcome 

Informed) προσέγγιση στον χώρο της ψυχικής υγείας.  

• µας καλεί να µετακινηθούµε από τη βασισµένη στις αποδείξεις πρακτική 

(µε την έµφασή της στις διαγνώσεις και τις Εµπειρικά Επικυρωµένες ή 

Υποστηριγµένες Θεραπείες) στις βασισµένες στην πρακτική του κάθε 

θεραπευτή αποδείξεις (Practice Based Evidence).                            

Είναι βασισµένες στην πρακτική αποδείξεις λόγω της εισαγωγής δύο 

νέων εργαλείων, που εξετάζουνε τους κοινούς παράγοντες στη 

διαδικασία της ψυχοθεραπείας και το αποτέλεσµά της στο πλαίσιο της 

ζωής του πελάτη.  

 

Οι Whipple κ.α.
7
  και οι Miller κ.α.

8
 βρήκανε ότι  

Α) οι θεραπευτές που είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες για την έκβαση και 

την συµµαχία ήταν περισσότερο από δύο φορές πιθανό να επιτύχουν κλινικά 

σηµαντική αλλαγή και 

Β) Οι πελάτες ήταν τρεις φορές πιθανότερο να διακόψουνε (drop out) την 

θεραπεία όταν οι κλινικοί δεν τους προσκαλούσανε να αξιολογήσουνε τη 

συµµαχία. 

 

Οι πελάτες θέλουνε αντί για εµπειρικά επικυρωµένες θεραπείες, θεραπευτές 

που η εµπειρία της συνεργασίας µαζί τους τους επικυρώνει ως 

αποτελεσµατικούς.    

 

Ας δούµε τώρα τα βασικά εργαλεία των βασισµένων στην πρακτική 

αποδείξεων, εργαλεία που θα µας επιτρέψουν να αναπτυχθούµε ως πιο 

εµπειρικά επικυρωµένοι θεραπευτές. 

 

Από το Institute for the Study of Therapeutic Change, αναπτύχθηκε η  

Κλίµακα  Εκτίµησης Αποτελέσµατος (Outcome Rating Scale) και η 

Κλίµακα  Εκτίµησης Συνεδρίας (Session Rating Scale) οι οποίες είναι πολύ 

απλές, φιλικές προς τον πελάτη και τον θεραπευτή και απαιτούνε ελάχιστο 

χρόνο για την συµπλήρωση και την ερµηνεία τους. 

 

Και οι δύο κλίµακες έχουν δοκιµαστεί σε σχέση µε άλλα καθιερωµένα 

εργαλεία και έχουν βρεθεί ότι παράγουν παρόµοια αποτελέσµατα, είναι 

δηλαδή αξιόπιστες και έγκυρες. 

 

Μια σειρά ερευνητών από τη δεκαετία του '80 διαπίστωσε ότι η 

υποκειµενική εµπειρία σηµαντικής αλλαγής από τον πελάτη, και η θετική 

αξιολόγησή του για την θεραπευτική συµµαχία - ειδικά στις πρώτες 

συνεδρίες - συσχετίστηκε σηµαντικά µε επιτυχή έκβαση. 
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Περαιτέρω µελέτες διαπίστωσαν ότι η διοχέτευση της αρχικής αξιολόγησης 

των πελατών για την αλλαγή µέσα στη θεραπευτική συνοµιλία ενίσχυσε 

περαιτέρω τη θετική έκβαση. Άλλοι διαπίστωσαν ότι οι αρχικές 

αξιολογήσεις του πελάτη για τη συµµαχία ήταν σηµαντικοί προάγγελοι της 

τελικής έκβασης της θεραπείας.    

 

Η χρήση αυτών των εργαλείων οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση στην 

παραµονή των πελατών στη θεραπεία (λιγότερα drop outs) και στην έκβαση. 

Αυξάνει επίσης την υπευθυνότητα επαγγελµατιών απέναντι στον πελάτη.  

 

Η Κλίµακα Εκτίµησης Αποτελέσµατος έχει τέσσερις γραµµές, και ο 

πελάτης καλείται απλά να τοποθετήσει ένα "Χ" στην κάθε γραµµή για να 

αξιολογήσει πως τα πέρασε την τελευταία εβδοµάδα ο ίδιος ή το πως κρίνει 

ότι τα πέρασε κάποιος άλλος (πχ. παιδί) στην  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Όπου το αριστερό άκρο της γραµµής συµβολίζει ότι τα πέρασε πολύ 

δύσκολα, και το δεξιό ότι τα πέρασε πολύ καλά. Οι γραµµές έχουνε ακριβώς 

10εκ. µήκος, έτσι τοποθετώντας απλά έναν χάρακα στην κάθε γραµµή 

µετράµε την απόσταση από το αριστερό άκρο ως το Χ που έβαλε ο πελάτης 

και προσθέτοντας τα 4 µήκη λαµβάνουµε ένα σύνολο ανάµεσα από 0 και 40 

εκ. 

 

Σε σχέση µε την Κλίµακα Εκτίµησης Συνεδρίας, η οποία προσκαλεί µε 

ανάλογο τρόπο τον πελάτη να αξιολογήσει σε 4 γραµµές την  

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ και  

ΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 

αν το σύνολο είναι 36 ή λιγότερο ή αν το σηµάδι του πελάτη απέχει 

περισσότερο από 1 εκ. από το δεξί άκρο της κάθε γραµµής της ΚΕΣ, τότε 

χρειάζεται πριν λήξει η συνεδρία να προσκληθεί ο πελάτης να εκφράσει τις 

ιδέες του για το οτιδήποτε θα ήθελε να γίνει ή να γίνει µε διαφορετικό 

τρόπο, ώστε να είναι πιο βοηθητική η συνεδρία και µπορεί να 

συµφωνηθούνε τυχόν αλλαγές και ρυθµίσεις που θα συντελέσουνε στο να 

γίνει η επόµενη συνεδρία καλύτερη.  

 

Η ΚΕΣ ζητά από τον πελάτη να αξιολογήσει τη συνεδρία. Εάν υπάρξει ή όχι 

συνέχεια σε οποιαδήποτε συζήτηση για την εκτίµηση του πελάτη για τη 

συνεδρία εξαρτάται από τον πελάτη. Ο πελάτης µπορεί επίσης να αρνηθεί 
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να συµπληρώσει τις κλίµακες. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό αφού 

δίνεται πάντα προτεραιότητα στην επιλογή του πελάτη.  

Η "τεχνική ή το εργαλείο" τίθεται στα χέρια πελατών εάν επιλέξουν να το 

χρησιµοποιήσουνε. Η χρήση των ΚΕΑ και ΚΕΣ είναι όχι µια τεχνική που 

εµείς χρησιµοποιούµε σε αυτούς. Είναι µια τεχνική που τους προσφέρουµε 

για να χρησιµοποιήσουνε αυτοί σε µας εάν αυτό επιλέξουν. 

  

Αν παρά τις επανειληµµένες ρυθµίσεις δεν υπάρχει βελτίωση µέσα στις 

πρώτες 4-5 συνεδρίες, τότε γίνεται µια συνεδρία απολογισµού (check point 

session) και συζητιούνται δραστικές αλλαγές και ρυθµίσεις στη συνεργασία 

(συνθεραπευτής, άλλες τεχνικές, εστιασµός σε συγκεκριµένα θέµατα ή 

στόχους που ο πελάτης θέτει ως προτεραιότητα, κλπ) για να είναι πιο 

αποδοτική. 

Αν µέχρι την 8-10
η
 συνεδρία και πάλι δεν υπάρχει η ελάχιστη σηµαντική 

βελτίωση τότε έχει νόηµα να ‘αποτυγχάνει επιτυχηµένα’ ο θεραπευτής 

παραπέµποντας σε άλλο θεραπευτή ή σε άλλη δραστηριότητα, ανάλογα 

µε το τι κάνει περισσότερο νόηµα στον πελάτη. 

 

Εάν ένας νέος θεραπευτής αρχίσει θεραπεία µε το πελάτη χωρίς να γνωρίζει 

(να έχει ‘µολυνθεί’ από) τις απόψεις των προηγούµενων θεραπευτών, η 

έρευνα προτείνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η κατάσταση που έφερε 

αρχικά τον πελάτη στη θεραπεία θα βελτιωθεί. 

 

Εδώ είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι περίπου 10% των πελατών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας χρησιµοποιούνε περίπου 80% των παροχών τους, 

δηλαδή οι ίδιοι και οι ίδιοι πελάτες συνεχίζουνε να κάνουνε συνεδρίες µε 

τους ίδιους θεραπευτές ή να παίρνουνε τα ίδια φάρµακα για πολύ µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα χωρίς να επιτυγχάνεται η αναµενόµενη βελτίωση στην 

κατάσταση που τους έφερε αρχικά στην θεραπεία.  

 

Τα παραπάνω ορόσηµα 4
η
-5

η
 συνεδρία και 8

η
-10

η
, δεν είναι απόλυτα και 

µπορεί να είναι τελείως διαφορετικά µεταξύ διαφορετικών θεραπευτών, 

προσεγγίσεων και υπηρεσιών. Υπάρχουνε απλοί και αξιόπιστοι τρόποι 

για να καθορίσει ο κάθε θεραπευτής τα ορόσηµα που ισχύουνε στην 

δική του πρακτική (
3  

- σελ. 107-111).  

 

Στην πρακτική µου µε τις οικογένειες / άτοµα, τους προσκαλώ να 

συµπληρώνουν την ΚΕΑ στην αρχή της συνεδρίας, και την ΚΕΣ στην 

διακοπή (break) που κάνουµε πριν τους δώσω την τελική ανατροφοδότησή / 

παρέµβασή µου. Μετά το break αν η αξιολόγησή τους δείχνει ότι δεν είναι 

ικανοποιηµένοι, συζητάµε για πιθανές αλλαγές για να γίνει η επόµενη 

συνεδρία καλύτερη.  
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Οι µεταµοντέρνες οπτικές στη συστηµική προσέγγιση λένε ότι εµείς οι 

ειδικοί δεν γνωρίζουµε (not knowing expert) τι αποτελεί αιτία και λύση στις 

δυσκολίες των ανθρώπων που ζητάνε την συνδροµή µας, αλλά διατηρώντας 

µια στάση σεβασµού (respect), άνευ όρων θετικής θεώρησης του πελάτη 

(unconditional positive regard) και περιέργειας (curiosity) προς τις δικές 

τους: κοσµοθεωρίες, εµπειρίες ζωής, λύσεις που δοκίµασαν και θεωρίες 

τους για την αλλαγή [ακόµη και µέχρι το σηµείο να φτάνουµε κάποιες φορές 

να είµαστε ασεβείς (irreverent) προς τις δικές µας θεωρίες] µπορούµε να 

επιτύχουµε µαζί τους τα επιθυµητά για αυτούς αποτελέσµατα. 

 

Έτσι λοιπόν, το βασισµένο σε ερευνητικές µελέτες σε συνθήκες 

‘εργαστηρίου’ ερώτηµα: 

‘Ποια θεραπεία, από ποιόν, είναι η αποτελεσµατικότερη για αυτό το άτοµο 

µε αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα, κάτω από αυτές τις περιστάσεις, και 

πως θα εφαρµοστεί;’, 

αντικαθιστάται από τα βασισµένα στην πρακτική του κάθε θεραπευτή 

ερωτήµατα: 

α) ‘Τι µπορεί να έχει αποτέλεσµα µε αυτό τον πελάτη και µε την παρούσα 

θεωρία που έχει για την αλλαγή;’ και  

β) ‘Είναι  αυτή η  συνεργασία  µου µε αυτόν τον  πελάτη αποτελεσµατική 

στο εδώ και τώρα;’  

  

 Η οπτική των βασισµένων στην στην πρακτική αποδείξεων ερχόµενη σε 

πλήρη αντίθεση µε το ιατρικό µοντέλο, προ-υποθέτει ότι δεν µπορείτε να 

ξέρετε εκ των προτέρων ποια θεραπεία θα ταιριάζει µε ποια 

"διαταραχή" και µε ποιόν πελάτη. 

 

Μάλλον αυτή η προοπτική βλέπει τη θεραπεία ως µια µοναδική 

διαπροσωπική περιπέτεια που ξετυλίγεται και ανασυγγράφεται
9
 

µοναδικά µε ένα πελάτη και ένα θεραπευτή την κάθε φορά, µια σχέση την 

κάθε φορά. 

 

Η βασισµένη στον πελάτη ανατροφοδότηση σχετικά µε την διαδικασία  και 

την έκβαση βοηθά να διαχειριστούµε την αβεβαιότητα της διαδικασίας της 

θεραπείας µε στοιχεία για την έκβαση βασισµένα στην πρακτική µε τον 

πελάτη στο δωµάτιο στο εδώ και τώρα παρά µε στοιχεία βασισµένα σε 

τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες.   

Μας βοηθά να αναγνωρίζουµε, να ενισχύουµε και να χρησιµοποιούµε την 

τοπική (local) γνώση και αντίληψη των πελατών για να συµβάλλουµε στην 

επίτευξη των στόχων της συνεργασίας µας.  

 

Η αξιολόγηση του αποτελέσµατος και της διαδικασίας της συνεργασίας από 

τους ίδιους τους πελάτες
10

 (client rated measures = κλίµακες αξιολόγησης 
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για χρήση από τους ίδιους τους πελάτες, π.χ. ΚΕΑ, ΚΕΣ, BDI – Beck 

Depression Inventory) έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την δική 

µας αξιολόγηση (expert rated measures = κλίµακες αξιολόγησης για χρήση 

από τους ειδικούς, π.χ. κλίµακα του Hamilton για την κατάθλιψη).  
 

Η ενσωµάτωση και η χρησιµοποίηση αυτών των δεδοµένων στην 

καθηµερινή θεραπευτική πρακτική, βοηθάει: α) στην παραµονή των 

πελατών στη συνεργασία για µακρότερο χρονικό διάστηµα (αποτρέπει τον 

πρόωρο τερµατισµό) µέσα από την διόρθωση τυχόν προβληµάτων στην 

θεραπευτική σχέση, β) στην επίτευξη καλύτερων εκβάσεων σε µικρότερο 

αριθµό συνεδριών και εποµένως, γ) στη βελτίωση της σχέσης κόστους / 

οφέλους των υπηρεσιών που παρέχουµε.  

 

Η χρήση των ΚΕΑ & ΚΕΣ δεν συνιστά ένα µοντέλο ψυχοθεραπείας, ούτε 

είναι η κατευθυνόµενη από τον πελάτη – ενηµερωµένη από το αποτέλεσµα 

οπτική ένα νέο µοντέλο ψυχοθεραπείας. 

 

Η τεχνική είναι όπως ένας µεγενθυντικός φακός σε µια ηλιόλουστη ηµέρα 

που συγκεντρώνει και εστιάζει τις δυνάµεις, τους πόρους (πηγές) και τις 

ιδέες των πελατών σε ένα σηµείο στο χώρο και το χρόνο και τις διευκολύνει 

να αναφλεγούν σε δράση. Η τεχνική δεν είναι δράση αλλά παρέχει ένα 

τελετουργικό για τη δράση.  

Αυτές οι ηρωϊκές ιδέες υπάρχουνε σε ένα επίπεδο µετα-µοντέλου, και 

µπορούνε να χρησιµοποιηθούνε µε οποιοδήποτε µοντέλο. 

 

Είναι ένα σύστηµα συνεχιζόµενης ανατροφοδότησης που επιτρέπει να 

γίνονται άµεσα προσαρµογές / ρυθµίσεις όταν η θεραπεία είναι σε αδιέξοδο. 

Είναι ένα είδος ασφάλειας για τους πελάτες και τους θεραπευτές, χρήσιµη 

µε οποιοδήποτε µοντέλο. ∆εν ανατρέπει κανένα από τα µοντέλα, αντίθετα 

µπορεί να τα ενισχύσει/ραφινάρει.   

 

Η ανατροφοδότηση βελτιώνει την έκβαση ανεξάρτητα από το µοντέλο του 

θεραπευτή (έως και 65% σύµφωνα µε τον Lambert) ειδικά για εκείνους που 

είναι σε κίνδυνο για αρνητική έκβαση (που δεν έχουνε βελτιωθεί µέσα στις 

αρχικές συνεδρίες). 

                            

Η χρήση των ΚΕΑ και ΚΕΣ δηµιουργεί ένα πλαίσιο που δίνει 

προτεραιότητα στις ανάγκες και στη φωνή του πελάτη.  

Είναι σαν µια κοίτη που επιτρέπει την ροή της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

πελάτη και θεραπευτή.  

∆εν είναι πάντως το ποτάµι, αυτό είναι κάτι άλλο…  
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Όπως µπορείτε να δείτε η εστίαση έχει µετατοπιστεί από τον πελάτη (ή 

ακριβέστερα από τις προβολές µας για το τι δεν είναι φυσιολογικό στον 

πελάτη = την "ασθένεια") στη σχέση µεταξύ του επαγγελµατία και του 

πελάτη 

 

Η έρευνα υποστηρίζει ξεκάθαρα αυτό που διάφοροι φιλόσοφοι (M. 

Foucault, K. Gergen) παρατήρησαν πριν από καιρό: ότι όταν η κύρια 

εστίαση είναι στη θεραπευτική σχέση, η κατάσταση που έφερε τους πελάτες 

στη θεραπεία βελτιώνεται πιό γρήγορα και πιο συχνά.    

 

   

Η εµπειρία µου από την µέχρι τώρα (πενταετή) χρησιµοποίησή τους µε 

άτοµα (παιδιά, εφήβους ή ενήλικες ) και οικογένειες είναι πολύ θετική και η 

ανταπόκριση των πελατών είναι πολύ ενθαρρυντική.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ζητάνε την συνδροµή µου 

καλοδέχεται και χρησιµοποιεί πρόθυµα τις κλίµακες και τα τελευταία 2 

χρόνια δέχοµαι όλο και πιο συχνά παραποµπές από πρώην πελάτες µου. 

 

Οι Κλίµακες Εκτίµησης Αποτελέσµατος και Συνεδρίας µπορούνε να 

χρησιµοποιηθούνε από παιδιά ηλικίας δηµοτικού, εφήβους, ενήλικες και για 

παιδιά µικρότερα των 6 ετών και είναι διαθέσιµες και στα ελληνικά. 

Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να αποκτήσει αντίγραφα των κλιµάκων καθώς 

και την νόµιµη άδεια χρησιµοποίησής τους από το Institute for the Study of 

Therapeutic Change στην ιστοσελίδα www.talkingcure.com χωρίς χρέωση 

για ιδιωτική πρακτική και µε πολύ µικρό κόστος για χρήση σε υπηρεσίες και 

οργανισµούς. 

Στην παραπάνω ιστοσελίδα όπως και στην: http://heroicagencies.org 

µπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πως µπορείτε να χρησιµοποιείτε 

αυτά τα εργαλεία, την φιλοσοφία και την έρευνα που τα υποστηρίζει στην 

δική σας πρακτική µε την δική σας προσέγγιση. 

 

Επίσης υπάρχει µια λίστα συζητήσεων για τα παραπάνω ζητήµατα που 

αναδεικνύουνε τους πελάτες µας ως ήρωες που παλεύουνε να βελτιώσουνε 

τη ζωή και τις σχέσεις τους µέσα από την συνεργασία τους µε εµάς τους 

ειδικούς, στην οποία µπορείτε να συµµετάσχετε ελεύθερα: 

list@heroicagencies.org. 

 

"Φανταστείτε ένα νέο σενάριο στη σκηνή της θεραπείας στο οποίο οι 

πελάτες κατέχουνε νόµιµους ρόλους ως ήρωες και ηρωϊδες. Φανταστείτε 

τους πελάτες να έχουνε πάντα τον πρώτο λόγο για κάθε πτυχή της θεραπείας 

και για τη λήψη υπηρεσιών που να βασίζονται στις ιδέες τους και τις 

θεωρίες τους για την αλλαγή. Φανταστείτε να χρησιµοποιείτε την 

ανατροφοδότησή τους σαν οδηγό για όλες τις αποφάσεις."  
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Εύχοµαι αυτά που σας ανέφερα να είναι ‘τηλεσκόπια’ µέσα από τα οποία 

µπορεί να ενδιαφέρεστε να κοιτάξετε για να βρείτε χρήσιµα µονοπάτια στις 

αναζητήσεις που σας προσκαλούνε οι δικοί σας πελάτες! 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

∆ανιήλ ∆ανιλόπουλος 

Παιδοψυχίατρος, εκπαιδευόµενος στη Συστηµική προσέγγιση και στη 

Θεραπευτική Ιππασία και µε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εστιασµό στην 

Αφηγηµατική, στην Προσανατολισµένη σε Λύσεις και στην ∆ιευθυνόµενη 

από το Πελάτη και Ενηµερωµένη από το Αποτέλεσµα προσέγγιση. 

 

 

Βιβλιογραφία 
1. Kendell R. & Zablansky, A. (2003)  Distinguishing between the validity and utility of 

psychiatric diagnoses. American J of Psychiatry, 160, 4-12. 

2. Wampold, B.E. (2001) The Great Psychotherapy Debate.  Lawrence Erlbaum: New 

Jersey  

3. Duncan, B.L., & Miller, S.D. (2004) The Heroic Client. Jossey-Bass: New York. 

4. Dietrich, S., Beck, M., et al (2004) The relationahip between public causal beliefs and 

social distance towards mentally ill people.  Australian & NZ J of Psychiatry, 38:348-

354. 

5. Hoffman, L., (1990) Constructing Realities : An Art of Lenses, Family Process, 

29 : 1-12. 
6. Asay, T.P., & Lambert, M.J. (1999) The empirical case for the common factors in 

therapy: quantitative findings, στο  βιβλίο των M.A. Hubble, B.L. Duncan, & S.D. Miller 

(eds) The Heart and Soul of Change: What Works in Therapy (pp33-56) Washington, 

DC:American Psychological Association. 

7. Whipple, J.L., Lambert, M.J., Vermeersch, D.A., Smart, D.W., Nielsen, S.L., & Hawkins, 

E.J. (2003) Improving the effects of psychotherapy: The use of early identification of 

treatment and problem-solving strategies in routine practice.  J of Counseling 

Psychology, 50:59-68.  

8. Miller, S.D., Duncan, B.L., & Brown, J. (2004) Using formal client feedback to improve 

retention and outcome: making ongoing, real-time assessment feasible. Journal of Brief 

Therapy (υπό έκδοση). 

9. White, M., Epston, D., (1995) ‘Re-Authoring Lives: Interviews and Essays’, 

Dulwich Centre Publications, Adelaide, Australia  
10. Ogles, Lambert, and Masters (1996). Assessing outcome in clinical practice. New York: 

Allyn and Bacon.  

  
 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

∆. ∆ανιλόπουλος 2005 
13 

 

Κλίµακα Εκτίµησης Αποτελέσµατος για Παιδιά (ΚΕΑΠ)  
 

 

Όνοµα ________________________Ηλικία (΄Ετη):____ 

Φύλο:  Α / Κ_________ 

Αρ. συνεδρίας ____  Ηµεροµηνία: ________________________ 

Ποιος συµπληρώνει την κλίµακα; Παιδί_______ Φροντιστής _______    

Αν είστε φροντιστής, ποια είναι η σχέση σας µε το παιδί; ____________________________ 

 

 

Πως τα πηγαίνεις; Πως πάνε τα πράγµατα στη ζωή σου; Παρακαλώ βάλε ένα σηµάδι στην 

κάθε γραµµή για να µου δείξεις. Όσο πιο κοντά το βάλεις στην χαµογελαστή φάτσα τόσο 

καλύτερα είναι τα πράγµατα. Όσο πιο κοντά το βάλεις στην κατσούφικη φάτσα τα πράγµατα 

δεν είναι και τόσο καλά  

Αν εσείς που συµπληρώνετε το έντυπο είστε φροντιστής του παιδιού, παρακαλώ συµπληρώστε 

το σύµφωνα µε το πως νοµίζετε εσείς ότι τα περνάει το παιδί.  

 

 

Εγώ 
 (Πως τα περνάω;) 

                                    

I--------------------------------------------------------------------------------------I 

Οικογένεια 
(Πως πάνε τα πράγµατα στην οικογένειά µου;) 

 

I--------------------------------------------------------------------------------------I 

Σχολείο 
(Πως τα πάω στο σχολείο;) 

 

I--------------------------------------------------------------------------------------I 

Συνολικά 
(Πως πάνε συνολικά τα πράγµατα στη ζωή µου;) 

 

I--------------------------------------------------------------------------------------I 
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Κλίµακα Εκτίµησης Συνεδρίας για Παιδιά (ΚΕΣΠ) 
 

 

Όνοµα________________________Ηλικία (Έτη):____ 

Φύλο:  Α / Κ 

Αρ. συνεδρίας  ____  Ηµεροµηνία:_______________ 

 

Πως ήτανε ο χρόνος µας µαζί σήµερα; Παρακαλώ βάλε ένα σηµάδι στις παρακάτω γραµµές 

για να µου δείξεις πως αισθάνεσαι. 

 

 
 Πόσο σε άκουγα 

I--------------------------------------------------------------------------------------I 

 

Πόσο σηµαντικά 
I--------------------------------------------------------------------------------------I 

 

 

Αυτά που κάναµε 
I--------------------------------------------------------------------------------------I          

 

Συνολικά 
I--------------------------------------------------------------------------------------I 
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 Με άκουγες πάντα  ∆εν µε άκουγες 
πάντα  

Αυτά που κάναµε και 
συζητήσαµε ήτανε 
σηµαντικά για εµένα  

Αυτά που κάναµε και 
συζητήσαµε δεν 
ήτανε σηµαντικά για 

εµένα  

Ελπίζω να κάνουµε 
παρόµοια πράγµατα 

την επόµενη φορά  

Εύχοµαι να 

µπορούσαµε να 

κάνουµε κάτι 
διαφορετικό 

Μου άρεσαν 
αυτά που 

κάναµε 
σήµερα. 

 

∆εν µου 

άρεσαν αυτά 

που κάναµε 
σήµερα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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Κλίµακα Εκτίµησης Αποτελέσµατος (ΚΕΑ)  
 

 

 

Όνοµα ________________________ Ηλικία (Έτη): __  

Αρ. φακέλου # ___________________ φύλο:  Α / Θ  

Αρ. συνεδρίας # _________ηµεροµηνία: ___________ 

 

Εξετάζοντας το διάστηµα από την περασµένη εβδοµάδα µέχρι και σήµερα, βοηθήστε µε να 

καταλάβω πώς έχετε αισθανθεί και αξιολογώντας πόσο καλά τα έχετε πάει στους 

ακόλουθους τοµείς της ζωής σας, τοποθετήστε µια κάθετη γραµµή στην κάθε κλίµακα, όπου 

τα σηµάδια στο αριστερό άκρο αντιπροσωπεύουν χαµηλά επίπεδα λειτουργικότητας και τα 

σηµάδια στο δεξιό υψηλά επίπεδα.  

 

 

Προσωπικά:  
(Προσωπική ευηµερία)  

 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  

 

∆ιαπροσωπικά:  
(Οικογένεια, στενές σχέσεις)  

 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  

 

Κοινωνικά:  
(Εργασία, σχολείο, φιλίες)  

 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  

 

Συνολικά:  
(Γενική αίσθηση ευηµερίας)  

 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  
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Κλίµακα Εκτίµησης Συνεδρίας (ΚΕΣ)  
 

 

 

Όνοµα ________________________ Ηλικία (Έτη): __  

Αρ. φακέλου # _____________________ φύλο:  Α / Θ  

Αρ. συνεδρίας # _________ηµεροµηνία: ________________ 

 

 

Παρακαλώ εκτιµήστε τη σηµερινή συνεδρία τοποθετώντας ένα σηµάδι στη γραµµή 

πλησιέστερα στην περιγραφή που ταιριάζει καλύτερα µε την εµπειρία σας.    

 

Σχέση: 
 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  

 

 

Στόχοι και θέµατα:  
 

I------------------------------------------------------------------------Ι             

 

 

Προσέγγιση ή µέθοδος:  
 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι              

 

 

Συνολικά:  
 

Ι------------------------------------------------------------------------Ι  
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∆εν αισθάνθηκα 

ότι ακούστηκα, 

ότι  κατανοήθηκα, και 
ότι µε σεβάστηκαν 
 

∆εν δουλέψαµε ούτε 
συζητήσαµε για αυτό 

που εγώ ήθελα να 

δουλέψω και να 

συζητήσω 

∆ουλέψαµε και 
συζητήσαµε για αυτό 

που εγώ ήθελα  να 

δουλέψω και να 

συζητήσω  

 

Η προσέγγιση του 

θεραπευτή δεν είναι 
κατάλληλη για µένα 

Η προσέγγιση του 

θεραπευτή είναι 
κατάλληλη για µένα 

 

Συνολικά, η σηµερινή 

συνεδρία ήταν 
κατάλληλη για µένα 

Υπήρχε κάτι που 

έλειπε στη σηµερινή 

συνεδρία 

Αισθάνθηκα 

ότι ακούστηκα, 

ότι  κατανοήθηκα, και 
ότι µε σεβάστηκαν 
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Κλίµακα Εκτίµησης Αποτελέσµατος για Μικρά Παιδιά(ΚΕΑΜΠ)  
 

 

Όνοµα________________________Ηλικία (Έτη):____ 

Φύλο:  Α / Κ 

Αρ. συνεδρίας  ____  Ηµεροµηνία:_______________ 

 

∆ιάλεξε από τις παρακάτω φάτσες αυτή που δείχνει πως πάνε τα πράγµατα για εσένα ή 

µπορείς να χρωµατίσεις αυτή που σου ταιριάζει.  
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Κλίµακα Εκτίµησης Συνεδρίας για Μικρά Παιδιά (ΚΕΣΜΠ) 
 

 

Όνοµα________________________Ηλικία (Έτη):____ 

Φύλο:  Α / Κ 

Αρ. συνεδρίας  ____  Ηµεροµηνία:_______________ 

 

∆ιάλεξε από τις παρακάτω φάτσες αυτή που δείχνει πως τα πέρασες σήµερα εδώ ή µπορείς 

να χρωµατίσεις αυτή που σου ταιριάζει.  
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