Editorial
Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν
ηεχρνο ηνπ Νεξηνδηθνχ «Σπρνινγηθέο Γλψκεο».

Ο’ απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ
Ννξηνγάινπ ςπραλαιπηή António Coimbra de Matos γηα ηελ απόιαπζε
θαη ηελ καηαίσζε, θαη γηα ην πψο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε ληξνπή
αληηθαηέζηεζε ηελ ελνρή, ζε επηινγή θαη κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηεο Αζελάο
Φπιιηά.
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απνηειεζκαηηθή πεηζαξρία κηαο θαη φπσο ηνλίδεη ζην άξζξν ηεο, «ην
παηδί έρεη αλάγθε ηελ πεηζαξρία, ψζηε λα γλσξίδεη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε
θάπνηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα απνθηά ζηαδηαθά ζπλαίζζεζε
επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ».

Μ Κίθνο Σζάκεο θαηαπηάλεηαη κε ην ζέκα ηεο αγάπεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ
ζρέζεσλ κε αθνξκή ην βηβιίν ηνπ Δύγθκνπλη Ιπάνπκαλ «Ρεπζηή
αγάπε». Ιαο κηιάεη γηα ην πψο ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο δεκηνπξγεί εμαξρήο
δεζκνχο ραιαξνχο, ψζηε θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη πεξηζηάζεηο λα
κπνξνχλ λα ιχλνληαη εχθνια, γξήγνξα θαη δίρσο πφλν, ππνθέξνληαο

νπζηαζηηθά απφ ηελ ηνμηθή, δηαβξσηηθή «Ξεπζηή Αγάπε». Μ homo
consumens βξίζθεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηνλ homo sexualis.

Ε Αηκηιία Αμησηίδνπ καο αλαιχεη ην θεληξηθό ξόιν πνπ παίδεη ε
νηθνγέλεηα ζηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Ιέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο, καο
εμεγεί φηη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην
πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ έληνλα ζέκαηα
εκθάληζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ. Γπίζεο, παξαηεξεί πσο νη γπλαίθεο είλαη
ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ επηξξνή πνπ ηνπο αζθνχλ νη νηθνγελεηαθέο
αιήζεηεο, εμαηηίαο κηαο πξνζδνθίαο πνπ ηηο βαξαίλεη ζε φιε ηνπο ηε δσή θαη
πνπ ηηο ζέιεη λα ζπκβηβάδνληαη πην πνιχ θαη λα ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο
άιινπο.

Ε Φσηεηλή Ιηραιάθε- Δεξλίθνπ εξεπλά ηε ζρέζε νκνηνπαζεηηθήο θαη
ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο ξφιν, ελψ θάλεη
αλαθνξά γηα ηα νθέιε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Γπίζεο, αλαθέξεηαη
ζηε ζεξαπεία κε ηα ηάκαηα Bach πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο
θάπνησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ζην λα εληζρπζνχλ
ηδηφηεηεο ησλ αζζελψλ φπσο π.ρ. απηνπεπνίζεζε, αλαζθάιεηα, θνβίεο θαη
θαηάζιηςε.

Αθφκα, ζ’ απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ζεκηλάξηα,
εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ γίλνληαη ζηελ Γιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά
θαη λα δηαβάζεηε ζηνλ Νίλαθα Αλαθνηλψζεσλ γηα ην πνπ θαη ην πσο
κπνξείηε λα βξείηε ρώξνπο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ Αζήλα θαη ηε
Θεζζαινλίθε. Οην εμσηεξηθφ απηνί νη ρψξνη είλαη γλσζηνί σο Coworking
Spaces, ελψ έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζηελ Γιιάδα
σο ζπλεξγαηηθνί ρώξνη ή σο Γλαιιαθηηθνί ψξνη εξγαζίαο.

Πέινο, ζην ηξέρσλ ηεχρνο έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζηε ηα βηνγξαθηθά
ησλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη λα βξείηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ζην
επξεηήξην.

Νεξηκέλνπκε λα αθνχζνπκε θαη ηηο δηθέο ζαο απφςεηο θαη κε ραξά λα
θηινμελήζνπκε δηθά ζαο άξζξα ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ.

Καιή ζαο αλάγλσζε!

Φηιηθά,

ANTÓNIO COIMBRA DE MATOS
Γηα ηελ απόιαπζε θαη ηελ καηαίσζε
Απνζπάζκαηα απφ κηα ζπλέληεπμε
Γπηινγή θαη απφδνζε θεηκέλνπ
Αζελά Φπιιηά

Μ Αληόλην Κνπίκπξα ληε Μάηνο ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο ςπραλαιπηέο ζηελ
Ννξηνγαιία.
Οηα 82 ηνπ ρξφληα, εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη δέθα ψξεο ηελ εκέξα. Ρπήξμε
θαζεγεηήο κνπ ζην κάζεκα ηεο "ςπρνπαζνινγίαο
ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ", ζην Ναλεπηζηήκην
ηεο Θηζαβφλαο ην 1992.
Ε ςπραλαιπηηθή κνπ παηδεία ηφηε (θαη ηψξα)
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πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Públco
απφ ηελ Άλα Ονξνκέλην, κε ηνλ ελδηαθέξνληα
ηίηιν:
«Οηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε ληξνπή αληηθαηέζηεζε
ηελ ελνρή» θαη κεηαγξάθσ ζηα ειιεληθά νξηζκέλα απνζπάζκαηα.
Σηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο δνύκε κε ηελ εκκνλή ηεο απόιαπζεο;
Νηζηεχσ πσο φρη. Γίλαη κηα ηδέα πνπ πνπιηέηαη πνιχ αιιά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Όηαλ μεθηλνύζαηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δσή, ζηε δεθαεηία ηνπ 60, ε ιέμε
απόιαπζε δελ ήηαλ κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ καο όπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα. Από
ηόηε έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο.
Πελ επνρή εθείλε ζπλδεφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή απφιαπζε.
Οήκεξα φηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα απφιαπζε αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ
θάξπσζε αγαζψλ.

Η ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε ήξζε λα αμηώζεη αθξηβώο ηελ απόιαπζε ζην ζεμ.
Έγηλε πιένλ ζέκα.
Μη άλζξσπνη άξρηζαλ λα κηινχλ θαη λα δνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα κε κεγαιχηεξε
άλεζε. Απηφ είλαη αιήζεηα. Οήκεξα, αθφκε θαη ζηηο παζνινγίεο, ζπαλίσο
εκθαλίδνληαη αζζελείο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα παιηά δελ ήηαλ έηζη.
Μθείισ φκσο λα πσ πσο, παξφηη ππάξρεη θάπνηα ππεξβνιή ζηε αλάγθε γηα
αλαδήηεζε ηεο απόιαπζεο, πηζηεχσ πσο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ μεθίλεζα λα
εξγάδνκαη είλαη κηα αληίδξαζε κάιινλ ζεηηθή.
Γηαηί;
Ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα φηαλ αλαδεηνχζακε ηε ζπζία θαη φια πεξηζηξέθνληαλ γχξσ
απφ ηελ ελνρή. Ε κεγάιε κεηακφξθσζε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ήηαλ φηη πεξάζακε
απφ ηελ θνηλσλία πνπ θπξηαξρνχληαλ απφ ηελ ελνρή πξνο κηα θνηλσλία πνπ έρεη
σο βάζε ηεο ηελ επηηπρία.
Καη πώο κεηαθξάδεηαη απηό ζηηο δσέο καο;
Έρνπκε ηξία αλαζηαιηηθά ζπλαηζζήκαηα: ην θφβν, ηελ ελνρή θαη ηελ ληξνπή. Γγψ
είκαη ηεο επνρήο φηαλ νη θαηαζιίςεηο ζηελ εθεβεία είραλ, ζρεδφλ πάληα,
πξνέιεπζε ζηελ ελνρή.

Οήκεξα νη θαηαζιίςεηο ζπλδένληαη κε ζέκαηα πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία θαη ηελ ηθαλφηεηα. Απηφ πνπ καο θηλεί ζήκεξα είλαη ε
επίηεπμε θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Οηηο θνηλσλίεο επηηπρίαο, ε ληξνπή
αληηθαηέζηεζε ηελ ελνρή.
Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε πσο ε απόιαπζε επίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ
επηηπρία ζην βαζκό πνπ απνηειεί κηα αληακνηβή;
Δελ είλαη έηζη αθξηβψο. Οηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ππνρξενχκαζηε απφ
κηα άπνςε λα είκαζηε θαινί. Απφ απηή ηελ άπνςε, ππάξρεη κεγάιε απαμίσζε ηεο
απόιαπζεο. Όηαλ θάλσ κηα νκηιία ζε ζπλέδξην δελ κε ξσηνχλ αλ απφιαπζα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ιε ξσηνχλ αλ είρε επηηπρία. Ηάηη αθφκε κε αθνξκή ηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ απφιαπζε: λνκίδσ πσο ζήκεξα
ππάξρεη κηα ηάζε γηα ηελ αλαδήηεζε άκεζσλ απνιαχζεσλ θαη ππάξρεη θάπνηα
δπζθνιία λα ζπληνληζηνχκε κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο.
Πξέπεη λα είλαη όια «εδώ θαη ηώξα»; Η γλσζηή αληθαλόηεηα λα αλερηνύκε
ηελ καηαίσζε;

Δπζθνιία ζηελ αλνρή ηεο καηαίσζεο, ίζσο. Οην δήηεκα απηφ φκσο, έρσ κηα άπνςε
θάπσο δηαθνξεηηθή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο.
Πνηα είλαη απηή;
Ρπάξρεη απηή ε επξέσο απνδεθηή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη πσο είλαη αλαγθαίν λα
εηζαγάγνπκε ζην παηδηθφ ζχκπαλ ηε καηαίσζε, νχησο ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ
λα ηελ αλέρνληαη. Γγψ δελ ζπκθσλψ. Ε καηαίσζε είλαη πάληα αξλεηηθή, δελ
πξέπεη λα ηελ αλαδεηά θαλείο. Απηφ πνπ πξέπεη λα εηζαγάγνπκε είλαη ηελ
ηθαλφηεηα λα απμάλνπκε ηνλ ρξφλν αλακνλήο. Γίλαη κηα απφρξσζε κφλν ζε ζρέζε
κε ηελ ηδέα ηεο καηαίσζεο, αιιά είλαη κηα ζεκαληηθή απφρξσζε.
Τη είλαη ε καηαίσζε;
Πηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγρέεηαη ε καηαίσζε κε ηελ ζηέξεζε. Οηέξεζε είλαη λα
δηςάο θαη λα κελ έρεηο λεξφ λα πηείο, καηαίσζε είλαη λα έρεηο κηα θαλάηα λεξφ θαη
λα κελ κπνξείο λα ην πηείο. Ε καηαίσζε είλαη πνιχ πην ηξαπκαηηθή.
Ναη, αιιά νη ζεξαπεπηέο είλαη εθείλνη πνπ ιέλε πσο πξέπεη λα έρνπκε αλνρή
ζηε καηαίσζε.
Ε πιεηνςεθία ζθέθηεηαη φλησο έηζη. Θέλε επίζεο φηη πξέπεη λα ζέηεη θαλείο φξηανχηε ζ’ απηφ ζπκθσλψ. Απαξαίηεην είλαη λα δηδάμνπκε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη
φξηα, θη απηφ είλαη άιιν πξάγκα.
Ρπάξρεη έλαο ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο, πνπ γλσξίδσ πξνζσπηθά θαη εθηηκψ, ν
Brazelton, πνπ ιέεη πσο ην παηδί ρξεηάδεηαη αγάπε θαη πεηζαξρία. Δε ζπκθσλψ
θαζφινπ κε ην ζθέινο ηεο πεηζαξρίαο. Πα παηδηά ρξεηάδνληαη έλα νξγαλσκέλν θαη
πεηζαξρεκέλν πεξηβάιινλ, θη απηφ δελ είλαη αθξηβψο ην ίδην.

Ε ΑΠΟΣΓΘΓΙΑΣΖΗΕ ΠΓΖΘΑΡΥΖΑ ΣΑ ΠΑΖΔΖΑ
Άξζξν απφ ηελ
Θία Παηέξα

Ε πεηζαξρία είλαη κηα απφ ηηο πξσηαξρηθέο δηαπαηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη απφ ηα ζπρλά
εξσηήκαηα ζηνπο παηδνςπρνιφγνπο.
Πν παηδί έρεη αλάγθε ηελ πεηζαξρία, ψζηε λα γλσξίδεη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε
θάπνηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα απνθηά ζηαδηαθά ζπλαίζζεζε επζχλεο γηα
ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Απηφ ζα ηνλ βνεζήζεη αξγφηεξα, σο
ελήιηθαο πιένλ, λα έρεη γίλεη έλα άηνκν ζπγθξνηεκέλν πνπ κπνξεί θαη μέξεη λα
νξηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη πνπ ζέβεηαη ηνπο θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο
θαλφλεο, νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή.
Πα παηδηά αληηιακβάλνληαη απφ λσξίο ζηε δσή ηνπο φηη ππάξρνπλ θαλόλεο
απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, φκσο δελ ηνπο απνδέρνληαη ρσξίο ακθηζβήηεζε.
Αθφκα, ελψ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο επηζεκαίλεηαη κηα παξαβίαζε, κπνξεί λα δείρλνπλ
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μαλαδνθηκάδνπλ λα παξαβηάζνπλ ην φξην ή ηε ζπκθσλία. Απηφ, ζε έλα βαζκφ,
είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ νξίσλ, θαη είλαη
θπζηνινγηθφ.
Οηε πνξεία θαηάθηεζεο ηεο πεηζαξρίαο, νη γνλείο είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ
κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ψζπνπ λα θηάζεη ην παηδί λα εζσηεξηθεχζεη ηνπο

θαλφλεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε πιένλ ε ζπλέπεηα γηα ηελ αλεπηζχκεηε
ζπκπεξηθνξά.
Ε ππεξβνιηθή ειαζηηθόηεηα θάπνησλ γνλέσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παηδηά,
θαη αξγφηεξα ελήιηθεο, πνπ δελ έρνπλ αίζζεζε ησλ νξίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε
πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ
αλάιεςε επζχλεο, θαη πνπ δπζιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Αξλεηηθά
απνηειέζκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρα θαη ε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα.
Μη παγίδεο ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο
πεηζαξρίαο είλαη πνιιέο, γη’ απηφ είλαη ρξήζηκν λα έρνπλ νη γνλείο ππφςε ηνπο
θάπνηνπο «θαλφλεο», παξακέηξνπο πνπ ηνπο θαζνδεγνχλ, θαη πνπ ππνβνεζνχλ
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεηζαξρίαο.



Ο απώηεξνο ζηόρνο ηεο πεηζαξρίαο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο αλάγθεο ησλ
νξίσλ, ε ζηαδηαθή εζσηεξίθεπζε ηνπο θαη ν απην-έιεγρνο.
Όηαλ ινηπφλ νη απαγνξεχζεηο δε ζπλνδεχνληαη απφ εμεγήζεηο, ππνηηκνχλ ην
παηδί θαη γίλνληαη απζαίξεηνη θαλφλεο. Μ ζθνπφο ησλ ινγηθψλ ζπλεπεηψλ δελ
είλαη λα ππνηαρηεί ην παηδί, νχηε λα θαλεί ε «ππεξνρή ή εμνπζία» ηνπ γνλέα,
αιιά λα κάζεη λα παίξλεη ππεχζπλεο, ινγηθέο θαη ζπλεηέο απνθάζεηο. Ε
πξφζεζε είλαη λα θαηαλνεί ην παηδί ην ιάζνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη λα
θαιιηεξγεζεί ν απηνέιεγρνο, ψζηε ζηαδηαθά λα κεησζνχλ απηέο νη
ζπκπεξηθνξέο. Οπρλά νη γνλείο ππεξηνλίδνπλ ηε ζπλέπεηα, ζαλ ιφγν απνθπγήο
κηαο ζπκπεξηθνξάο, φκσο ην λα πεηζαξρήζεη ην παηδί απφ ην θφβν ηεο
ηηκσξίαο εθείλε ηε ζηηγκή, ρσξίο λα έρεη θαηαιάβεη γηαηί πξέπεη λα
πεηζαξρήζεη, δελ έρεη καθξνπξφζεζκν λφεκα.



Οη γνλείο είλαη ζεκαληηθό λα δείρλνπλ κηα θνηλή δηαπαηδαγσγηθή ζηάζε
απέλαληη ζην παηδί.
Ιπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, θαη απηφ
είλαη ζεκηηφ, αιιά απηέο πξέπεη λα ζπδεηνχληαη ηδηαηηέξσο, κεηαμχ ησλ
γνλέσλ, θαη φρη κπξνζηά ζην παηδί, θαη λα πξνθχπηεη κηα εληαία γξακκή θαη
αληηκεηψπηζε πξνο ην παηδί. Αλ ν θάζε γνληφο πξνάγεη δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο, ηφηε ην παηδί κπεξδεχεηαη θαη ηνπ δίλεηαη ην πεξηζψξην λα
πηζηέςεη φηη ν άιινο γνληφο κπνξεί λα αλαηξέζεη ηε ζπλέπεηα πνπ επηβάιιεηαη.
Οε πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά θαη θάπνηνη άιινη ζηελ
αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, φπσο ε γηαγηά θαη ν παππνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα
ελζαξξχλνληαη λα εθαξκφδνπλ θη εθείλνη ηελ πξνζέγγηζε ησλ γνλέσλ, αιιά ν
γνληφο πξέπεη λα παξακέλεη πάληα ν βαζηθφο θνξέαο δηαπαηδαγψγεζεο.



Τν θξηηήξην επηβνιήο ηεο ζπλέπεηαο γηα κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά
πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη νξηνζεηεκέλν.
Ηάπνηεο θνξέο κπνξεί έλα παηδί λα ζπκπεξηθεξζεί αλάξκνζηα, αιιά επεηδή ν
γνληφο κπνξεί λα είλαη ζε κηα θαιχηεξε δηάζεζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα ή

ζηηγκή, ην παξαβιέπεη, ελψ θάπνηα άιιε ζηηγκή ε ίδηα ζπκπεξηθνξά
ηηκσξείηαη. Δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία φηαλ ε εθαξκνγή ηεο
ζπλέπεηαο εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηεο ζηηγκήο. Απηφ ζέηεη θξηηήξηα
απζαίξεηα θαη δπζπξνζδηφξηζηα.
Πν παηδί π.ρ. δελ πξέπεη λα ηηκσξείηαη επεηδή έραζε ηελ ππνκνλή ηνπ ν γνληφο,
γηαηί απηφ είλαη έλα απζαίξεην θξηηήξην, θαη πεξλά ην κπεξδεκέλν κήλπκα φηη
ε πεηζαξρία εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ γνληνχ θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ
ηελ πξάμε ηνπ παηδηνχ. Αλ ην θξηηήξην είλαη ηφζν ειαζηηθφ, άιινηε πην
επηηξεπηηθφ θαη άιινηε πην απζηεξφ γηα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, ηφηε ην παηδί
ζα ην δνθηκάδεη ζπλέρεηα θαη ζα αηζζάλεηαη ζπρλά αδηθεκέλν.


Η εθαξκνγή ηεο ζπλέπεηαο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ αλεπηζύκεηε
ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη πξνβιέςηκε θαη όρη μαθληθή θαη
απξνεηδνπνίεηε.
Γίλαη απαξαίηεην λα έρνπλ πξνεγεζεί εμεγήζεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα έρνπλ θαζνξηζηεί ζπλέπεηεο, νπφηε, φηαλ
γίλεη ε παξαβίαζε, ην παηδί ζα γλσξίδεη ήδε ηηο ζπλέπεηεο απηέο θαη καζαίλεη
λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηινγή ηνπ.



Όηαλ εμαγγέιιεηαη κηα ζπλέπεηα, λα ππάξρεη ζηαζεξόηεηα ζηελ
εθαξκνγή ηεο.
Απφ απηφ επίζεο πξνθχπηεη φηη πξέπεη νη γνλείο λα πξνζέρνπλ λα κελ
«απεηινχλ» ην παηδί κε θπξψζεηο πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη ή πνπ δελ πξέπεη
λα εθαξκφζνπλ. Απηφ βεβαίσο αθνξά θαη παξάινγεο ή ζθιεξέο πξάμεηο (π.ρ.
«ζα θχγσ θαη ζα ζ’ αθήζσ») αιιά θαη άιιεο ζπλέπεηεο πνπ είλαη ινγηθέο, αιιά
παξφηη ηηο δηαθεξχηηνπλ, δελ ηηο επηβάιινπλ. Πν απνηέιεζκα ησλ κε
εθαξκνζκέλσλ “απεηιψλ” είλαη φηη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε σο πξνο ηα
πξαγκαηηθά φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο.



Η ζηέξεζε ηεο αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο δε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
ζπλέπεηα.
Πν παηδί δελ πξέπεη πνηέ λα αθεζεί λα πηζηέςεη φηη κπνξεί λα έραζε ή ζα ράζεη
ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή ησλ γνληψλ κε ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ, γηαηί κε απηφ ην ηξφπν δεκηνπξγείηαη αίζζεζε αλαζθάιεηαο θαη
απφξξηςεο. Πν παηδί είλαη πνιχηηκν, ην απνδερφκαζηε θαη ην ελζαξξχλνπκε
πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε.



Να ζηέιλεηαη ην κήλπκα όηη νη ζπλέπεηεο δελ είλαη «πξνλόκην» κόλν ησλ
παηδηώλ.
Μη γνλείο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα γηα ην πσο εθαξκφδνληαη
αληίζηνηρα νη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή, ρξεζηκνπνηψληαο
θαη πξνζσπηθά παξαδείγκαηα.



Η ηζνξξνπία επηβξαβεύζεσλ θαη επηθξίζεσλ ζέιεη πξνζνρή.
Πα παηδηά πνπ αθνχλε δηαξθψο επηθξίζεηο, εζσηεξηθεχνπλ φιεο απηέο ηηο
ηακπέιεο, απνθηνχλ ρακειή απηνεηθνφλα θαη ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα δξνπλ

ζε ζπλάξηεζε κε απηή ηελ εηθφλα, ή νπνία ηα θαζειψλεη ζηελ αλεπηζχκεηε
ζπκπεξηθνξά. Γίλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή θαη λα επαηλνχληαη νη
ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή νη φπνηεο κηθξέο βειηηψζεηο, ψζηε απηέο λα
εληζρχνληαη. Μη γνλείο ζπλεζίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά απηή ηελ
ηαθηηθή φηαλ ηα παηδηά είλαη ζε κηθξή ειηθία. Όκσο, θαζψο κεγαιψλνπλ ηα
παηδηά, απηή θαίλεηαη λα εμαιείθεηαη, παξφηη ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ
ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ παξακέλεη ίδηα ζην παηδί.


Οη ζπλέπεηεο πξέπεη λα είλαη ινγηθέο θαη αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπ
παηδηνύ.
Πα πνιχ κηθξά παηδηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, νη
νπνίεο γίλνληαη απφ πεηξακαηηζκφ, αλσξηκφηεηα ή αθεξεκάδα θαη είλαη
ζεκαληηθφ λα θαηαλννχκε ηελ έιιεηςε πξόζεζεο ζην ηξφπν πνπ ηα
αληηκεησπίδνπκε. Γπίζεο, εηδηθφηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ε ζπλέπεηα είλαη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, φηαλ ρξνληθά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά.



Οη ζπλέπεηεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη.
Μπσζδήπνηε πξέπεη λα δηαθέξνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Αθφκα, φηαλ
επηβάιιεηαη κηα ίδηα ζπλέπεηα γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, απηή κπνξεί λα
ράλεη ηελ αμία ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Αθφκα, ε ζπλέπεηα πνπ
επηβάιιεηαη πξέπεη λα κεηξά γηα ην παηδί (π.ρ. ην λα κείλεη ζην δσκάηην ηνπ
κπνξεί λα κελ ηνπ ζηνηρίζεη, γηαηί ελδερνκέλσο εθεί λα θαζίζεη λα παίμεη κε ηα
παηρλίδηα ηνπ).



Να ππάξρεη δηεξεύλεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
παηδηνύ, εηδηθά αλ απηή δελ δείρλεη λα αιιάδεη.
Ηάπνηεο θνξέο, ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη κηα δηακαξηπξία
θαη αληίδξαζε γηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηελ νηθνγέλεηα ή θαη κηα έλδεημε
αλεθπιήξσησλ αλαγθψλ. Οε απηή ηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα
πξνβιεκαηηζηνχκε πάλσ ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ή ζε θαηαζηάζεηο
πνπ πεξηβάιινπλ ην παηδί θαη πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ
ηνπ θφζκν. Αθφκα, ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη αλαδήηεζε πξνζνρήο, θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ νη γνλείο, λα εληζρχνπλ, άζειά ηνπο, ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ.
Γπίζεο, είλαη πηζαλφλ λα απνδεηά ηελ πξνζνρή κέζσ αλεπηζχκεησλ
ζπκπεξηθνξψλ, αλ ην παηδί δελ ηελ παίξλεη κέζσ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί θάπνηεο θνξέο έλα παηδί αλππφηαθην ηξαβάεη πνιχ
πεξηζζόηεξε αηνκηθή πξνζνρή θαη ρξόλν ησλ γνλέσλ απφ έλα ήζπρν παηδί.
Ιηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξλά απαξαηήξεηε, γηαηί ζεσξείηαη
δεδνκέλε, φκσο κηα αξλεηηθή δελ πεξλά θαζφινπ απαξαηήξεηε. Έηζη
πεξληέηαη ην κήλπκα φηη αλαγλσξίδνληαη κφλν νη αξλεηηθέο.
Όηαλ ην παηδί αξρίζεη λα αλαδεηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε πξνζνρή, νη γνλείο
πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ κήπσο παξακεινύλ θάπνηεο αλάγθεο ηνπ γηα επαθή

καδί ηνπο. Ιηα αθφκα πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί είλαη ην
ζπκβαίλεη θάηη ζε άιιεο ζρέζεηο θαη πεξηβάιινληα πνπ θηλείηαη ην παηδί.

αλ



Δελ είλαη απνηειεζκαηηθό λα δσξνδνθνύληαη ηα παηδηά.
Γίλαη ζσζηφ λα επηβξαβεχνληαη κεξηθέο θνξέο κε θάπνην δψξν, φηαλ δείρλνπλ
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ή βειηηψζεηο. Απηφ φκσο είλαη ζεκηηφ λα ζπκβαίλεη
ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά, σο αλαγλψξηζή ηεο, αιιά δε
κπνξεί απηφ ην δψξν λα απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ή ην κφλν θίλεηξν γηα ηελ
πεηζαξρεία.



Η ζσκαηηθή ηηκσξία πξέπεη λα απνθεύγεηαη.
Οπλήζσο, φηαλ εθαξκφδεηαη, έρεη έλα βξαρππξφζεζκν φθεινο, κε
καθξνπξφζεζκν φκσο θφζηνο. Ιε ηνλ ηξφπν απηφ ην παηδί πξνζβάιιεηαη θαη
ηαπεηλψλεηαη, θαη απνηειεί έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Γπηπιένλ, πξνάγεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη ε επηζεηηθφηεηα θαη ε βία, ζηα κάηηα
ηνπ παηδηνχ, σο έλαο απνδεθηφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη ηνπ πξνζθέξεηαη ην παξάδεηγκα λα ηελ αζθεί θαη ν ίδηνο ζε
άιινπο. Γπίζεο, ζπρλά δελ απνηειεί θαλ κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο αιιά
κέζνδν μεζπάζκαηνο ησλ γνλέσλ. Δελ είλαη ηπραίν φηη ηα παηδηά ζηα νπνία
ρεηξνδηθνχλ ζπρλά νη κεγάινη, παξακέλνπλ αλππφηαθηα θαη επηπιένλ
αλαπηχζζνπλ κέζα ηνπο έλα ζπκφ, θαζψο θαη ηελ εηθφλα ηεο πξνζβνιήο θαη
ηεο απφξξηςεο.



Τν πηζαλό ιάζνο ηνπ γνληνύ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη.
Οηελ δηαπαηδαγψγεζε γεληθφηεξα αιιά θαη ηελ πεηζαξρία εηδηθφηεξα γίλνληαη
ιάζε απφ ηνπο γνλείο θαη απηφ είλαη αλζξψπηλν. Όηαλ φκσο, αμηνινγψληαο ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ν γνληφο αληηιεθζεί απηφ ην ιάζνο θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη
ήηαλ πνιχ απζηεξφο ή άδηθνο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνδέρεηαη ην ιάζνο θαη λα
δεηά ζπγγλψκε απφ ην παηδί. Έηζη ην δηθαηψλνπλ, ηνπ δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη
ηνπ δίλνπλ ην παξάδεηγκα λα δεηά θαη ην ίδην ζπγγλψκε θαη λα παξαδέρεηαη
ηα ιάζε ηνπ.



Οη «ηακπέιεο» ζην παηδί πξέπεη λα απνθεύγνληαη (π.ρ. «είζαη άρξεζηνο,
πνηέ δε ζα θαηαιάβεηο» θηι.)
Γίλαη ζεκαληηθφ λα θξίλεηαη ε πξάμε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ην ίδην ην παηδί, γηα
λα πεξαζηεί ην κήλπκα φηη έλα παηδί δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ (κηα
απνηπρία δελ ην θάλεη απνηπρεκέλν).



Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο.
Όηαλ ππάξρεη εθλεπξηζκφο, ζπρλά θιείλνπλ νη δίαπινη ηεο επηθνηλσλίαο κε ην
παηδί. Αθνχ έρεη παξέιζεη ε έληαζε ηεο ζηηγκήο θη έρνπλ εξεκήζεη θαη νη δπν
πιεπξέο, νη γνλείο κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζην ζέκα, λα ζπδεηήζνπλ κε ην
παηδί θαη κεηαμχ ηνπο, λα επαλαμηνινγήζνπλ ην ηη έγηλε θαη ηη ζα κπνξνχζε λα
γίλεη δηαθνξεηηθά.

ΡΓΤΣΕ ΑΓΑΠΕ
Άξζξν απφ ηνλ
Κίθν Σζάκε

Μ Άληνλη Γθίληελο δηάζεκνο θνηλσληνιφγνο θαη εηζεγεηήο ηνπ “ηξίηνπ δξφκνπ
γηα ην ζνζηαιηζκφ” ζην βηβιίν ηνπ “H Μεηακόξθσζε ηεο Οηθεηόηεηαο” αλαθέξεηαη
ζηελ “θαζαξή ζρέζε”.
Οε απηφ ην βηβιίν δηαηππψλεηαη κηα ζπλεθηηθή ζεσξία ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ
αιιαγψλ ζε απηέο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη χζηεξα.
”H

θαζαξή

ζρέζε”

ιέεη

ν

Γθίληελο

“ζπλερίδεηαη κφλνλ εθφζνλ θαη ηα δχν
κέξε πηζηεχνπλ φηη απνθέξεη αξθεηή
ηθαλνπνίεζε ζην θάζε άηνκν ρσξηζηά
ψζηε λα κείλεη ζε απηή”.
Γηα πξψηε θνξά, νκνινγείηαη έλαο λένο
αλζξσπνινγηθφο ηχπνο ν νπνίνο ζην
επίθεληξν ησλ ζρέζεσλ ηνπνζεηεί αληί
ηεο

παιηνκνδίηηθεο

αγάπεο

ηελ

“ηθαλνπνίεζε”.
Γπηηέινπο αλαθσλνχλ νη ιάηξεηο ηνπ
εδνληζκνχ, λα μεκπεξδεχνπκε κε ηα “πξέπεη” ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ γάκνπ , αο
αθεζνχκε ζε κηα αηνκνθεληξηθή εζηθή ρσξίο ελνρέο. Γχξσ απφ απηέο ηηο ζέζεηο
νηθνδνκήζεθε έλα lifestyle πνπ γθξέκηζε ην ηακπνχ ηνπ ζεμ κε πάηαγν. Ιηα
πεξηδηάβαζε ζηα έληππα θαη ην δηαδίθηπν ζα δείμεη φηη ε ζρεηηθή ζεκαηνινγία είλαη
εθηεηακέλε. Απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ ηαληξηθνχ ζεμ, ην ζεκείν G αιιά θαη ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο λα ζπλαξζξψλνληαη πηα γχξσ απφ ην ζεμ θαη ην θπλήγη ηνπ.
Πν

παιαηφηεξν

εμππεξέηεζε

δηαθπιηθφ

ξφισλ

“ζπκβφιαην”

ζπκπιεξσκαηηθψλ

ζρεηηδφηαλ
ζηα

πεξηζζφηεξν

πιαίζηα

ελφο
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ζπζηήκαηνο. Μ θάζε άλδξαο θαη ε θάζε γπλαίθα ιεηηνπξγνχζαλ κε κηα
αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ ε νκάδα (ε νηθνγέλεηα) λα κπνξεί λα
θαιχςεη ηηο βηνηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο.
Οην θαηλνχξγην ζπκβφιαην ε επζχλε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ επαθίεηαη ζην ίδην ην
άηνκν. Γθείλν ζα απνθαζίζεη εάλ ν/ε ζχληξνθφο ηνπ/ηεο

“απνθέξεη αξθεηή

ηθαλνπνίεζε” νπφηε λα έρεη λφεκα ή φρη ε ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο. Γπνκέλσο αληί λα
ζρεηηζζψ κε θάπνην άιιν πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε καδί έλα

πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαπηχζζεη εκάο θαη ηα παηδηά καο, ραξάζζσ κηα πξνζσπηθή
πνξεία αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε κφλνλ ηνπ εαπηνχ κνπ.
Οηελ δεχηεξε πεξίπησζε νη άιινη ζρεηίδνληαη καδί κνπ φηαλ ζπκπέζνπλ νη ηξνρηέο
καο θαη γηα φζν δηάζηεκα ζπκβαίλεη απηφ. Ναιηφηεξα, αηηία ιχζεο ηεο ζρέζεο ήηαλ
ε κε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά (εμππεξέηεζε ηνπ ξφινπ) απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν.
Οηηο κέξεο καο αηηία ιχζεο ηεο ζρέζεο είλαη ε “κεησκέλε ηθαλνπνίεζε” ή απιά ε
απφθιηζε ησλ ηξνρηψλ. Φαίλεηαη φηη ε ζύγθξνπζε “δέζκεπζεο” θαη “επηζπκίαο”
δεκηνχξγεζε δχν δηαθνξεηηθέο επηθξάηεηεο, δχν δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο δσήο κε
άιιεο πνιηηηζηηθέο ζπληζηψζεο.
Αλ δνχκε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ησλ δχν ηάζεσλ ζα παξαηεξήζνπκε φηη
ε ηειεπηαία θάζε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο απφ ην ηέινο ηνπ Β’ Ναγθνζκίνπ
Ννιέκνπ θαη χζηεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θξάηνο Νξνλνίαο θαη κηα ζηαζεξή
επεκεξία πνπ ζηεξίδνπλ ηηο αμίεο ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο γηα αζθάιεηα, έκθαζε
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θιπ. Αληίζεηα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε, κεηακνληέξλα
επνρή απνδνκνύληαη ηα πάληα: Γζληθέο ηαπηφηεηεο, θξάηνο πξφλνηαο,
εξγαζηαθέο ζρέζεηο δηακνξθψλνληαο άηνκα απηφλνκα κε ραιαξνχο δεζκνχο κε
άιινπο αλζξψπνπο ή ηφπνπο, άηνκα κε πςειή θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ
κεγίζηνπ θέξδνπο ηνπ.
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε κεηάβαζε απφ ηε “ζρέζε” ζην “δίθηπν” έρεη επηηειεζηεί. Μ
θαζεγεηήο ηεο Ζαηξηθήο Ηνηλσληνινγίαο ηνπ Harvard Κηθόιαο Υξεζηάθεο ζην
βηβιίν ηνπ “πλδεδεκέλνη” απνδεηθλχεη ην πψο ε θνηλσληθή δηθηχσζε παίδεη
ζήκεξα απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
Νεξηηηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ην δηαδίθηπν είλαη ην πεδίν εληφο ηνπ νπνίνπ
ζπλαξζξψλεηαη πιένλ νιφθιεξε ε ζχγρξνλε δσή. Απφ ηηο on line ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο, ην κνίξαζκα ηεο Γλψζεο θαη ηεο Πέρλεο ή ηελ εχξεζε εξσηηθνχ
ζπληξφθνπ θιπ. Ζδίσο ε ηειεπηαία δηαδηθαζία έρεη απνκπζνπνηεζεί πιήξσο ζηα
ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα.
Ιπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζχληξνθν ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ειηθίαο,
ελδηαθεξφλησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ειθπζηηθφηεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, επηπέδνπ
θαιιηέξγεηαο

θιπ.

Δεκηνπξγνχληαη

έηζη

“ζρέζεηο

εξγαζηεξίνπ”.

Απφιπηα

ειεγρφκελεο σο πξνο ηα πξφζσπα, ηηο ζπλζήθεο θαη ην θπξηφηεξν: άκεζεο
θαηάξγεζήο ηνπο φηαλ παχζεη ε “ηθαλνπνίεζε”. Απηέο νη “ζρέζεηο εξγαζηεξίνπ”
επαγγειίδνληαη φια ηα θαιά κηαο ζρέζεο ρσξίο ηα δεηλά ηεο. Έρνπλ κπζηήξην,
εξσηηζκφ, γνεηεία, θξεζθάδα ρσξίο λα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ ξίζθν, θφβν ηνπ
ρσξηζκνχ, νδχλε ηνπ πέλζνπο. Ιηα κφληκε “γθνκεληθόηεηα” πνπ εμσξαΐδεη ηα
πξφζσπα θξχβνληαο ηηο ζθνηεηλέο ηνπο πιεπξέο.

Οηηο “ζρέζεηο εξγαζηεξίνπ” δελ θηλδπλεχεη θαλείο λα πξνδνζεί δηφηη απινχζηαηα
δελ είλαη επελδεδπκέλεο κε ζπλαηζζήκαηα αιιά κε ηε ιάκςε ηνπ lifestyle. Ο’ απηέο
νη άλζξσπνη δελ πξνζέξρνληαη κε γελλαηνδσξία αιιά θαηαλαισηηθή δηάζεζε γηα
ηελ εθπαίδεπζε ζηελ νπνία θξνληίδεη έλαο σκφο θαπηηαιηζκφο. Μπφηε ηη κέλεη; Οεμ
θαη κφλνλ ζεμ! Μ homo consumens βξίζθεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηνλ homo
sexualis.
Πν ζεμ σο ην κφλν ζεκείν επαθήο δχν αλζξψπσλ ππεξθνξηψλεηαη κε πξνζδνθίεο
ηθαλνπνίεζεο πνιχ επξχηεξεο απφ ηε ζαξθηθή εδνλή. Γίλαη νπζηαζηηθά ε κφλε
πχιε εμφδνπ απφ ηελ ςπρηθή κφλσζε ηνπ κεηακνληέξλνπ αλζξψπνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ αληί λα είλαη έλα πεδίν ραιάξσζεο θαη απφιαπζεο κε κηα γεληθφηεξε
έλλνηα, κεηαηξέπεηαη ζε ρσκαηεξή ηεο απειπηζίαο. Έηζη, αληί λα γεκίδεη κε ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ην ζπληξνθεχνπλ παξάινγνη θφβνη, αλεδαθηθέο πξνζδνθίεο,
ελνρέο. Πν θπξηφηεξν: Πείλεη λα ππνθαηαζηήζεη φιεο ηηο πηπρέο θαη ηνλ πινχην κηαο
αλζξψπηλεο ζρέζεο βπζίδνληαο ην άηνκν ζε βαζεηά ππαξμηαθή θηψρεηα!
Ε εμάξηεζε ζην ζεμ πξνθχπηεη φηαλ θαλείο ζηεξεκέλνο απφ απηφλ ηνλ πινχην ηεο
δηαλζξψπηλεο ζρέζεο θαηαθεχγεη ζην ζεμ ζαλ ππνθαηάζηαην, ην νπνίν
αδπλαηψληαο λα θαιχςεη απηήλ ηελ αλάγθε παγηδεχεη ην άηνκν ζε αλαδήηεζε φιν
θαη κεγαιχηεξσλ δφζεσλ.
Μη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε “θαζαξή ζρέζε” ηζνξξνπνχλ ζηελ θφςε ηνπ
μπξαθηνχ θαζψο αλά πάζα ζηηγκή ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ άιινλ ζα πξέπεη λα
απαληνχλ ζην εξψηεκα: Πνην είλαη ην όξην πνπ κπνξώ λα αθεζώ έηζη ώζηε ε
ζρέζε απηή λα κελ είλαη ζρέζε; Έηζη, φηαλ θάπνηνη ηξειαίλνληαη ζ’ απηφ ην
πιαίζην απηφ δελ ζπκβαίλεη ιφγσ έξσηα αιιά εμαηηίαο ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν
νδεγεί ην εμαηξεηηθά θζνξνπνηφ παηρλίδη ηεο ζρέζεο πνπ δελ είλαη ζρέζε.
Πν άηνκν θαηαιήγεη λα παξαιχεη ζπλζιηβφκελν αλάκεζα ζηελ ιαρηάξα γηα
εγγχηεηα θαη ζηνλ θφβν γη’ απηήλ εθδειψλνληαο δχν βαζηθέο νκάδεο
ζπκπησκαηνινγίαο. Ιηα ζηάζε πνπ “παγώλεη” ηα ζπλαηζζήκαηα κε χθνο
“ςεπδνειέγρνπ” αιιά θαη κηα γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά εθξεθηηθήο, αιινπξφζαιιεο
ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ρσξίο αξρή θαη ηέινο κε ζηπι “απψιεηαο ειέγρνπ”. Οπλήζσο
νη πξψηνη είλαη άλδξεο θαη νη δεχηεξεο γπλαίθεο αλ θαη πνιχ ζπρλά αληαιιάζνπλ
ξφινπο.
Ε «θαζαξή ζρέζε» ηνπ Γθίληελο θαη ηεο κεηακνληέξλαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ δελ
είλαη κφλν κηα αλζξσπνινγηθή ηνκή. Θα ιέγακε φηη παξαβηάδεη κηα εμειηθηηθή
πξαγκαηηθφηεηα.

Πα
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ν
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ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη δνπλ ζε νκάδεο. Αληίζεηα ηα εξπεηά δνπλ θαηά κφλαο θαη
δελ αηζζάλνληαη ζπλαηζζήκαηα. Μ εγθέθαιφο ηνπο δηαζέηεη ην ιεγφκελν
«κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα» ηθαλφ κφλνλ γηα αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο. Πα
ζειαζηηθά αλήθνπλ ζε αλψηεξε εμειηθηηθή βαζκίδα κε ηνλ «ακπγδαινεηδή

ππξήλα» λα είλαη ην θέληξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, ζε θάζε ζεκεξηλφ άλζξσπν
πνπ ππνθέξεη απφ απηήλ ηελ ηνμηθή, δηαβξσηηθή «Ρεπζηή Αγάπε» πνπ ιέεη θαη ν
Δίγθκνπλη Ιπάνπκαλ ππνγξακκίδεηαη ε αλέθηθηε επηζηξνθή ζην ζησπειφ θφζκν
ησλ εξπεηψλ.
Γηα λα κελ παξεμεγεζψ δελ ππνζηεξίδσ ηελ επάλνδν ζηελ «εηδπιιηαθή» πεξίνδν
ηεο

ππξεληθήο

νηθνγέλεηαο,

δεδνκέλνπ

φηη

ππήξμε

θαη

απηή

ηδηαίηεξα

πξνβιεκαηηθή, έηζη φπσο νη άλζξσπνη είραλ ηελ αθέιεηα λα θξύβνληαη πίζσ από
ηνπο ξόινπο ηνπο εμαληιψληαο ηελ ζρέζε ηνπο ζηα θαζήθνληα δηεθπεξαίσζεο
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αθήλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απζεληηθφηεηα

λα

αηξνθνχλ.
Οην κέιινλ ινηπφλ (πνπ αξρίδεη ζήκεξα εθφζνλ κπνξνχκε λα ην θαληαζηνχκε) δελ
ζα ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δέζκεπζε θαη επηζπκία, απηνλνκία θαη
ζπλχπαξμε, εξσηηζκφ θαη αζθάιεηα, θνηλσληθφηεηα θαη κνλαμηά, ζαξθηθφηεηα θαη
ζπλαίζζεκα, Αγάπε θαη Νάζνο. αξαθηεξηζηηθφ ηνπ κέιινληνο ζα είλαη ε
θαηάξγεζε ησλ δηιιεκάησλ, ε ελφηεηα ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο καο
Δσήο!!
Όια ηφηε ζα ελαιιάζζνληαη ζαλ παηρληδηάξηθν γατηαλάθη ζην ζαχκα πνπ
ζπκκεηέρνπκε…..

Ο ΡΟΘΟ ΣΕ ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑ ΣΖ ΔΖΑΣΡΟΦΖΗΓ ΔΖΑΣΑΡΑΥΓ
Άξζξν απφ ηελ
Αηκηιία Αμησηίδνπ

Ε ηζηνξία θάζε γπλαίθαο κε δηαηξνθηθή δηαηαξαρή απνθαιχπηεη μεθάζαξα φηη ην
ζώκα αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε κηαο καθξηάο αιπζίδαο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ πνπ
αιιεινεπεξεάδνληαη αληίζηνηρα.
Οπλήζσο πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο πνπ εκθαλίδνπλ κηα εηθφλα ηέιεηα, απζηεξή,
αιαδνληθή, ςπρξή, απφκαθξε. Ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηνπο
άιινπο θαη αληαλαθιά έλα κνληέιν «ηειεηόηεηαο», ηεο «θαιήο θφξεο», ηεο
«θαιήο ζπδχγνπ», ηεο «θαιήο ππαιιήινπ», ηεο «θαιήο» κε νηηδήπνηε ηεο δεηείηαη
λα ελαζρνιεζεί .
Ννιιά άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ ππεξθαγηθέο θξίζεηο (binge eating) θαη
εηδηθφηεξα απφ λεπξηθή βνπιηκία κπνξεί λα αηζζάλνληαη θαηάζιηςε θαη λα έρνπλ
πνιχ ρακειφ εζηθφ. Οπρλά ληξέπνληαη γηα ηελ έιιεηςε ζέιεζήο ηνπο θαη ληψζνπλ
έλνρα γηα ηε κπζηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα θξαηνχλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηά ηνπο.
Γπίζεο θάλνπλ πνιύ απζηεξή απηνθξηηηθή θαη ε θαηάζιηςε παξφιν πνπ κπνξεί
λα είλαη πνιχ ζνβαξή εκθαλίδεηαη λα είλαη δεπηεξεχνπζα ζην πξφβιεκα ηεο
δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο.
Οπλήζσο αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ αμία θαη έρνπλ πνιχ ρακειή απηνεθηίκεζε,
θάπνηνη επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη αγρψδεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ αιιαγέο
ζηε δηάζεζε. Ννιινί απφ απηνχο ζέηνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο, ηείλνπλ λα είλαη

ηειεηνκαλείο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο νη
ζηφρνη ηνπο κνηάδνπλ λα κελ είλαη ξεαιηζηηθνί.
Έρνπλ επίζεο ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κε φξνπο «άζπξν-καχξν». Έρνπλ
δειαδή έλαλ δηρνηνκηθφ ηξφπν ζθέςεηο ν νπνίνο ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηάζε
πνπ έρνπλ γηα ηειεηνκαλία.
Μη γπλαίθεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ επηξξνή πνπ ηνπο αζθνχλ νη
νηθνγελεηαθέο αιήζεηεο, εμαηηίαο κηαο πξνζδνθίαο πνπ ηηο βαξαίλεη ζε φιε ηνπο ηε
δσή θαη πνπ ηηο ζέιεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβηβαζηηθέο θαη λα ζέβνληαη
πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο.
Γεληθά κηιψληαο ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην
πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ έληνλα ζέκαηα εκθάληζεο θαη
επίηεπμεο ζηφρσλ.
Μη βνπιηκηθνί βιέπνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα είλαη ζπγθξνπζηαθέο, θαθά
νξγαλσκέλεο, ρσξίο ζπλνρή θαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα. Μη
γνλείο φκσο απηψλ έρνπλ πην κεηξηαζκέλε αληίιεςε γηα ηα ίδηα ζέκαηα.
Μη αλνξεθηηθέο νηθνγέλεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο θπζηνινγηθέο είλαη πην απζηεξέο
ζηελ νξγάλσζή ηνπο έρνπλ ιηγφηεξα δηαπξνζσπηθά φξηα θαη ηείλνπλ λα
απνθεχγνπλ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο δηαθσληψλ.
Ε βνπιηκηθή νηθνγέλεηα είλαη επαίζζεηε ζηελ απφζηαζε, δειαδή έρεη πην δπλαηά
δηαπξνζσπηθά φξηα, ιηγφηεξν ζηαζεξή νξγάλσζε θαη ιηγφηεξε απνθπγή
δηαθσληψλ. Ναξαηεξψληαο ηνπο βνπιηκηθνχο ηνπο βιέπνπκε ζπλήζσο λα
ππνηάζζνπλ ην ζπκφ ηνπο ζε κάιινλ ερζξηθνχο θαη αδηάθνξνπο γνλείο.
Οπλήζσο ηα άηνκα κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ππνηηκνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη
ζηξέθνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο ελαληίνλ ηνπο θπξίσο ηνλ ζπκφ ηνπο,
θάηη πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζχκπησκα ηεο βνπιηκίαο θαη ηνπο
εκεηνχο. Μη άλζξσπνη κε βαζηά θαηαπηεζκέλν ζπκφ, ηξψλε πεξηζζφηεξν , έρνπλ
ηελ ηάζε λα ρακνγειάλε ρσξίο ιφγν θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην πξνζσπείν ηνπο.
Μ θξπκκέλνο ζπκόο φκσο θαη ε δπζαξέζθεηα , ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ
ηνπο Μη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, έρνπλ ζηφρν λα ηαξαθνπλήζνπλ ην νηθνγελεηαθφ
ζχζηεκα θαη λα αλαζεσξεζνχλ νη παγησκέλνη ξφινη θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο
πνπ ηα κέιε αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε
πην ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο.
Οπλήζσο ζπλδένληαη κε ζέκαηα απηνεθηίκεζεο, θξνληίδαο ή ηηκσξίαο εαπηνύ,
απνθπγήο

ζπγθξνχζεσλ

ή

επζπλψλ,

αληηκεηψπηζεο

παιηψλ

ηξαπκάησλ,

δηαρείξηζεο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, επαλάθηεζεο αίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ,
μεθαζάξηζκα ζεκάησλ ηαπηφηεηαο.

Ε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζ’ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο μεθηλάεη κε έλα αδηέμνδν
γάκν, ζηνλ νπνίν έλα παηδί πξνζπαζεί λα πάξεη ην κέξνο θάπνηνπ γνλέα.
Μη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ δεηνχλ βνήζεηα απφ θάπνην ζεξαπεπηή
πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ δηέπνληαη απφ άθακπηνπο θαλφλεο θαη φξηα
φπνπ νη ξφινη ηνπ θαζελφο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη δελ επηηξέπεηαη λα
δηαθνξνπνηεζεί θαλείο απφ απηφλ. Μη γνλείο έρνπλ φλεηξα θαη πξνζδνθίεο πνπ
είλαη ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Γπεηδή νη ίδηνη είλαη αλψξηκνη
ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θαη δπζθνιεχνληαη λα θαιχςνπλ κφλνη ηνπο απηέο ηηο
αλάγθεο ηφζν πην απφιπηα βαζίδνληαη ζην παηδί ηνπο, λα δηεθπεξαηψζεη έλα
δσηηθφ ξφιν γηα ηε δηθή ηνπο δσή. Όζν πην κεγάιε είλαη ε επζχλε ηνπ ξφινπ
απηνχ ηφζν ην παηδί ηαπηίδεηαη κε ην ξφιν θαη αδπλαηεί λα δηαλνεζεί ηελ
πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ απηφ ην ξφιν.
Μη γνλείο ζπρλά κέζα ζηε κνλαμηά πνπ βηψλνπλ, αλαθαηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα
ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο αδηέμνδα, εμαηηίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απνμέλσζεο πνπ
βηψλνπλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά απηά λα κεγαιψλνπλ ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ ηνπο πξνμελεί ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη μαλαθηηάρλνπλ
παξφκνην πιέγκα ζηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο.
Tν παηδί απνθηά κέζα ζηελ αζηηθή νηθνγέλεηα θπξίαξρν ξφιν. Όιεο νη πξνζδνθίεο,
νη θηινδνμίεο θαη νη επηδηψμεηο δχν αλζξψπσλ πξνβάιινληαη πάλσ ζε έλαλ ηξίην
πνπ είλαη ην παηδί θαη πάλσ ηνπ ζηεξίδεηαη απηόο ν γάκνο.
Όηαλ δελ ππάξρεη ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ, φηαλ ππάξρνπλ κφλν «γνλείο» πνπ
ζηεξήζεθαλ ηε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζηε δσή ηνπο, ζηξέθνληαη, ζπλήζσο, ζηα
παηδηά ηνπο, «πεξηκέλνληαο απ’ απηά νχηε ιίγν νχηε πνιχ, ηα πάληα, επεηδή
ζεσξνχλ φηη ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη ηα πάληα».
Πν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίζεη ην παηδί ζπκπηψκαηα, αθνχ ζεθψλεη έλα βάξνο
πνπ δελ ηνπ αλαινγεί.
Μη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δχν κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο επεξεάδνπλ φια ηα
κέιε.

Πα παηδηά

πνπ εκθαλίδνπλ θάπνην ζχκπησκα ζπρλά δελ κπνξνχλ

λα

εθθξάζνπλ κε επθνιία ην ζπκφ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην λα
εθθξαζηνχλ κε ηξφπν πνπ ζα πξνθαιέζεη αλαηαξαρή ζε κηα ζρέζε. Έηζη
εκθαλίδνληαη σο παζεηηθά θαη ζπρλά είλαη επάισηα ζηελ θαηάζιηςε. Οπρλά
ππνθέξνπλ απφ θαηάζιηςε, ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ρακειή απηνεθηίκεζε, ληξνπή,
ππεξβνιηθή ελνρή, γεληθεπκέλε αλεζπρία, θνηλσληθή απφζπξζε, ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα ή δηαηαξαρέο δηαγσγήο.
Ρπάξρνπλ βαζηέο πνιηηηζκηθέο ξίδεο ζηελ επίγλσζε γηα ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηαξαρέο πνπ απνθαιχπηεηαη απφ
εθθξάζεηο ηεο γιψζζαο καο (φπσο ξάγηζε, ζηακάηεζε ε θαξδηά κνπ, κνπ έπξεμε ην

ζπθψηη, κνπ θφπεθαλ ηα πφδηα, ληψζσ βαξηά, πξεζκέλε, θνπζθσκέλε θ.α.).
Οηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο ην παηδί παίξλεη έλα ξόιν αλήκπνξνπ
ζσκαηηθά ή ςπρηθά. Ιαζαίλεη λα αθηλεηνπνηείηαη, λα ην ππνθαζηζηνχλ, νη άιινη
μέξνπλ θαιχηεξα απφ εθείλν ηη ζέιεη, ηη ζθέθηεηαη, ηη επηιέγεη.
Άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ
θηάλεη κφλν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δηαηξνθηθή ηνπο δηαηαξαρή θαη λα
απνθηήζνπλ έιεγρν πάλσ ζην ζχκπησκά ηνπο , αιιά φηη ζα πξέπεη λα ςάμνπλ
πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο , γηα λα κηιάκε γηα κηα νπζηαζηηθή ζεξαπεία. Ννιιέο
θνξέο ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ πξνθαινχλ ελνρέο θαη
εληζρχνπλ απηή ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ
Μ άλζξσπνο πνπ έρεη αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν πξέπεη λα αξρίζεη λα
ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηθή ηνπ χπαξμε δελ ρξεηάδεηαη λα δεζκεχεηαη κε ηε χπαξμε
ηνπ γνλέα θαη πξέπεη λα ππεξβεί ην θφβν πνπ ληψζεη φηη αλ δηαθνξνπνηεζεί , αλ
απνδξάζεη απφ απηή ηε ζρέζε, δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη θαλείο απφ ηνπο δχν.
Ηάπνηνο ινηπφλ πνπ εκθαλίδεη ηέηνηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη
λα απνδερηεί ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μ ζπκφο θαη ε καηαίσζε
είλαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο γηαηί απηνί νη
άλζξσπνη μέξνπλ πψο λα παηνχλ ηα θνπκπηά καο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν ζηε δσή καο. Ιεηά φκσο αηζζαλφκαζηε ηξνκεξά έλνρνη, επεηδή έρνπκε
ζπκψζεη ή καηαησκέλνη επεηδή πηζηεχνπκε, άκεζα ή έκκεζα φηη ζα έπξεπε λα
αγαπάκε ηνπο γνλείο καο θαη ηνπο ζπγγελείο καο.
Πν λα απνδερηνχκε φηη ε νηθνγέλεηά καο κπνξεί λα καο ηξειάλεη θαη φηη απηφ
ζπρλά είλαη κηα αληίδξαζε πνπ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή, απνηειεί ζπρλά έλα
απαξαίηεην βήκα, πξηλ απνθηήζνπκε μαλά επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
ζθέςεηο καο.
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ΟΙΟΖΟΠΑΘΕΣΖΗΕ ΘΓΡΑΠΓΖΑ ΗΑΖ ΤΣΕΙΖΗΕ ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑΗΕ
ΦΤΥΟΘΓΡΑΠΓΖΑ
Άξζξν απφ ηελ
Φσηεηλή Ιηραιάθε - Δεξλίθνπ

Μ Μκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπκβάιιεη ζηε πζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο.
Φάλεθε ρξήζηκε ε πξνζσπηθή καο εκπεηξία απφ ηε εθαξκνγή ηεο ζπζηεκηθήο θαη
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο πξψηα ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
καο πξηλ απνθαζίζνπκε λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηνπο αζζελείο καο.
Ναξαηεξήζακε φηη ε εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο,
πέξα απφ ηελ αλαθνχθηζε πνπ πξνζθέξεη ζην κέινο απηφ, ππξνδνηεί αιιαγέο ζε
νιφθιεξν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Έλαο ζηφρνο ηεο δηαγλσζηηθήο θαη
ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηεύξπλζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν
γίλεηαη αληηιεπηό ην πξόβιεκα.

Δεδνκέλνπ φηη ε νκνηνπαζεηηθή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο νιηζηηθόηεηαο θαη ζηελ
επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο. ιακβάλεη ζνβαξά ππ’ φςε ηεο ηνλ ηξφπν
επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηα
αίηηα, ηα γεγνλφηα, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ
θηι.
Γπίζεο, δελ ζεσξεί ηα ζπκπηώκαηα αζζέλεηεο, αιιά αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο πνπ
εξκελεχνληαη σο έθθξαζε (ζεκάδηα) ηεο εζσηεξηθήο νξγαλσζηαθήο δηαηαξαρήο
ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ηελ απηνζεξαπεία ηνπ.
Μ νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεχζεη έλα ζσκαηηθφ
πξφβιεκα π.ρ. πφλν ζην ζηήζνο, δίλνληαο θάξκαθν νκνηνπαζεηηθφ πρ (Ignatia)

πνπ ζηνρεχεη πξψηα ζηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, κε επαθφινπζν
ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν.
Γπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κέζα απφ ην
γελεόγξακκα παίξλεη πιεξνθνξίεο θαη απφ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηα νπνία
σθεινχληαη δηπιά, φηαλ ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλνεί ε
νκνηνπαζεηηθή ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ζεξαπεία ηνπ αζζελή.
Πν γελεφγξακκα είλαη κηα απεηθφληζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ δέληξνπ ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο ζρέζεηο
ηνπο, ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ γελεψλ. Ιαο επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε
ζρεκαηηθά, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο ζπλδέζεηο κε
ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ ζην παξειζφλ, αιιά θαη λα θαηαγξάςνπκε ζεκαληηθά
γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ αζζελή θαη αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία.
Οθέιε ηεο Οηθνγελεηαθήο Φπρνζεξαπείαο από ηελ Οκνηνπαζεηηθή
•

•

•

•

Δηαπηζηψζακε φηη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα πρ ππξεηφο, αιιεξγία παηδηψλ,
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζρνιείν, ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαηαιύηεο γηα λα
απνθαζίζνπλ νη γνλείο λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή γηα ην
παηδί θαη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο.
Βνεζηνχληαη λα ζπζρεηίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο θαη ησλ παηδηψλ
ηνπο, κε άιπηεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ θνπβαινχλ κέζα απφ ην δηθφ
ηνπο νηθνγελεηαθφ πιαίζην.
Ναξαηεξήζακε φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο κε ηε
ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, βνήζεζε ην νηθνγελεηαθφ
ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί πην γξήγνξα θαη ρσξίο ζπγθξνχζεηο ζε κηα λέα
απνδεθηή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πην ιεηηνπξγηθή γηα φινπο θαη θπξίσο γηα
ην παηδί ηνπο.
Έλησζαλ ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη ζσκαηηθή επεμία ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη
αληηιήθζεθαλ φηη άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δηφηη είραλ κεηαθηλεζεί ζπλαηζζεκαηηθά νη ίδηνη.

Οκνηνπαζεηηθή θαη Αλζνζεξαπεία κε ηα ηάκαηα Bach
Γίδακε φηη πνιχ ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηε
ζπληνληζκέλε εθαξκνγή νκνηνπαζεηηθήο θαη ζεξαπείαο κε ηα ηάκαηα Bach, γηα λα
βειηησζνχλ θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εληζρπζνχλ ηδηφηεηεο
ησλ αζζελψλ πρ απηνπεπνίζεζε, αλαζθάιεηα, θνβίεο, θαηάζιηςε .
Δηαπηζηψζακε φηη βνεζψληαο ηνλ αζζελή λα δηαιέγεη κφλνο ηνπ ηάκαηα Ιπαρ
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, δφζεθαλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο ζην ηζηνξηθφ ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί έηζη παξάιιεια μεθηλνχζαλ ηελ απηνγλσζία ηνπο θαη
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απηνζεξαπεία ηνπο.
Έξεπλα θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ηεο
Φπρνζεξαπείαο
•

Αλαγλσξίδνπκε φηη ν ζηφρνο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε
αζθαιέζηεξε, κνληκφηεξε θαη βαζχηεξε βειηίσζε ηεο πγείαο ζην ζσκαηηθφ,
ςπρηθφ θαη λνεηηθφ επίπεδν, ελδπλακψλνληαο ηελ απηνζεξαπεπηηθή
δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Αληίζηνηρα ζθνπφο ηεο ζπζηεκηθήο
ςπρνζεξαπείαο είλαη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα απμήζνπλ ην βαζκφ ηεο
εζσηεξηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απηνθαηεπζχλνληαη,
ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία εμέιημεο θαη κεηψλνληαο ηελ
δπζιεηηνπξγία ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο.

•

Δεδνκέλεο ηεο ζχλδεζεο ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο κέζσ ησλ ζρέζεσλ
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ δπν ή πεξηζζφηεξα κέιε είλαη ζε
ζεξαπεία, έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη πην
γξήγνξν θαη κφληκν. Γπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί λα απμεζεί ε
επειημία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ηθαλφηεηα ηεο λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο
ζπγθξνχζεηο θαη λα ζηεξίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην κέινο πνπ είλαη
άξξσζην.

•

Μη αζζελείο αληηιακβάλνληαλ φηη άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν ε ζπκπεξηθνξά
ησλ άιισλ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε
αιιαγή έρεη επέιζεη θαη ζηνπο ίδηνπο, φηη έρνπλ κεηαθηλεζεί ζπλαηζζεκαηηθά
θαη έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ νη ίδηνη βιέπνπλ ηνπο άιινπο ζην πεξηβάιινλ
ηνπο.

•

Ναξαηεξήζακε φηη ε ζεξαπεία ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ππξνδνηεί
αιιαγέο ζε νιόθιεξν ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα θαη ζηνλ ηξφπν
αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ. Μ νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί λα δξάζεη
ππνζηεξηθηηθά ζηα ππφινηπα κέιε ηα νπνία σθεινχληαη δηπιά φηαλ
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αηηίεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζεξαπεία.

•

Πν φθεινο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ άηνκν κε
ςπρνδηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο είλαη φηη απνθεχγεηαη ην ζηίγκα ηεο
ςπρνπάζεηαο (ηακπέιαο), δεδνκέλνπ φηη ε νκνηνπαζεηηθή αλαθέξεηαη ζην
ζχκπησκα ζαλ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε παζνγφλα εξεζίζκαηα κέζα
ζην ζχζηεκα πνπ αλήθεη.

•

Ιέζα απφ ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηνξηθνχ, γηα ηνλ αζζελή θαη
ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ν νκνηνπαζεηηθφο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηνλ
επξχηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα
δξάζεη ζαλ νηθνγελεηαθφο ζεξαπεπηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ γελενγξάκκαηνο,

ζπκβάιινληαο ζην λα κελ εθθξαζηνχλ νη θιεξνλνκηθέο πξνδηαζέζεηο ησλ
πξνγφλσλ ζηνπο απνγφλνπο.
•

Γίδακε φηη ε πην γξήγνξε θαη άκεζε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ
πξνζθέξεη ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν, βνεζάεη ζηελ εμαζζέλεζε ησλ
αληηζηάζεσλ ζηελ ςπρνζεξαπεία πνπ κπνξεί λα έρεη ν ζεξαπεπφκελνο θαη
απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηφζν ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φζν θαη ζην
ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα.

•

Δηαπηζηψζακε φηη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ νη
αζζελείο κείσζαλ ή ζηακάηεζαλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε
ςπρνθάξκαθα, θαη απηνθηνληθνί αζζελείο απέβαιαλ ηηο απηνθηνληθέο ηνπο
ηάζεηο ή κεηψζεθε ε έληαζε ησλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ.

•

Οπκπεξαίλνπκε πσο ε ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία θαη ε
νκνηνπαζεηηθή, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα ε θάζε κία, αιιά θαη
ζπκπιεξσκαηηθά. Αλ ν αζζελήο θάλεη ςπρνζεξαπεία, δελ κπνξεί λα αληέμεη
ηε ζσκαηνπνηεκέλε ζπκπησκαηνινγία πνπ αλαδχεηαη θαη κπνξεί λα ηνλ
βνεζήζεη ε νκνηνπαζεηηθή. Ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πην
απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα κφληκε πγεία, ζε φια ηα
επίπεδα θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα απηνγλσζία, σξίκαλζε θαη
απηνπξαγκάησζε.

Γιπίδνπκε ε παξνχζα εξγαζία λα πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα δηάινγν θαη
ζπλεξγαζία κεηαμχ άιισλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη λα δψζεη ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ηεο νκνηνπαζεηηθήο κε ηε
ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία. ξήζηκε ζα ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ
ζεξαπεπηψλ ζηε ζπζηεκηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Ε νκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα πξνζθέξεη άκεζε αλαθνχθηζε κέζα απφ ηε ρνξήγεζε
θηελψλ θαξκάθσλ ρσξίο παξελέξγεηεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ηε πξφιεςε θαη ηε
ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο γηα απηνγλσζία, επηθνηλσλία, πγηεηλή δηαηξνθή θαη
ζσζηφ ηξφπν δσήο.

The… patient should be made to understand that he or she must take charge of
his own life. Don’t take your body to the doctor as if he were a repair shop. ~
Quentin Regestein
Θα ήηαλ φκνξθα αλ «ν αζζελήο… κπνξνύζε λα θαηαιάβεη όηη απηόο πξέπεη λα
αλαιάβεη ηελ επζύλε ηεο δσήο ηνπ. Να κελ θνπβαιάεη ην ζώκα ηνπ ζην γηαηξό ζαλ
λα ήηαλ καγαδί γηα επηζθεπέο».
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ΓΙΖΚΑΡΖΑ
«Γηζαγσγή ηνπ πζηεκηθνύ Σξόπνπ θέςεο ζηηο Αλζξώπηλεο ρέζεηο».
Έλα εηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ζην Οπζηεκηθφ Πξφπν Οθέςεο (40 σξψλ), απφ
ηελ Έξα Ινπιάθε, Σπρνιφγν – ςπρνζεξαπεχηξηα, ζπγγξαθέα παηδηθψλ
βηβιίσλ.
Απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε άιινπο
επαγγεικαηίεο
(ηαηξνχο,
λνζειεπηέο,
εθπαηδεπηηθνχο,
λνκηθνχο,
θνηλσληνιφγνπο, θ.ά.) θαζψο θαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή
κε αλζξψπνπο θαη Φνηηεηέο.
Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γξγαζηεξίνπ, Πει.
210-8063665, 6129290, Fax: 210-8062113, e-mail: info@ergastiriou.eu

«Σν παηρλίδη σο κέζν δηακόξθσζεο θαη εμέιημεο ηνπ εαπηνύ». Έλα
ζεκηλάξην γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οηφρνο απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη
λα πξνζθέξεη γλψζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ
παηρληδηνχ ζε θάζε ειηθία. Ιέζα απφ παηδαγσγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο
κεζφδνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαπηχμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο
δεμηφηεηεο, ζα θαηαλνήζνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ, θαη
ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζην εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ. Γηζεγεηέο ζεκηλαξίνπ: Κφπε Ναπαδνπνχινπ, Ηνηλσληνιφγνο,
Μηθνγελεηαθή Θεξαπεχηξηα θαη Δσή αηδεδάθε, Σπρνζεξαπεχηξηα –
νξνζεξαπεχηξηα, δηδάζθεη Ινπζηθνθηλεηηθή Aγσγή ζην ηκήκα
Νξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ ΠΓΖ Αζήλαο. Γηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ην Οαββάην 30
Ιαξηίνπ ψξα: 5.00-7.00κ.κ - Γίζνδνο Γιεχζεξε, Πφπνο ζπλάληεζεο
Ξνπκπέζε 6 πι. Ηέλεληπ αιάλδξη.
Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Πει. Γπηθνηλσλίαο: 6932737902 θαη
2106830778, e-mail: nopipapadopoulou.12@gmail.com

εκηλάξηα γηα γνλείο απφ ηνπο Ιηραινπνχινπ ξηζηίλα Σπρνιφγνο Σπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεχηξηα θαη Γηψξγνο Ηίζζαο (PhD) Σπρνιφγνο Σπρνζεξαπεπηήο ην Φεβξνπάξην θαη Ιάξηην 2013 ζην βηβιηνπσιείν Αξκφο.
Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Αξκνχ»:
www.armosbooks.gr

Ε ANIMA-SOMA (Αλαζηάζεσο 19, νιαξγφο), ε Δσή αηδηδάθε
ςπρνζεξαπεχηξηα – ρνξνζεξαπεχηξηα θαη ε Αιίθε Αξαπαληψλε
θνηλσληνιφγνο – γξαθνιφγνο, ζαο θαινχλ ζηελ 2ε ζπλάληεζε ζην πιαίζην
ησλ ζεκηλαξίσλ Γξαθή θαη Σπρηζκφο κε ζέκα «ρέζε Ιεηέξαο – Ηόξεο».
Νεξηιακβάλεη γξαθνινγηθή, ςπραλαιπηηθή θαη εηθαζηηθή πξνζέγγηζε. Ε
εηθαζηηθή πξνζέγγηζε είλαη απφ ηελ δσγξάθν Πίηα Οηαχξνπ κε πξνβνιή θαη
ζρνιηαζκφ έξγσλ ηέρλεο. Ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα νινθιεξσζεί
ζε πέληε ζπλαληήζεηο κία Ηπξηαθή θάζε κήλα, ε επφκελε ζα είλαη ηελ
Ηπξηαθή 3 Ιαξηίνπ 2013 θαη ψξα 17.30 - 20.30 κ.κ. Ηφζηνο ζπκκεηνρήο
θάζε ζπλάληεζεο 20,00 Γπξψ.
Γηα

πιεξνθνξίεο

θαη

zoedance@symmetron.gr

δειψζεηο

ζπκκεηνρήο:

Πει.:

2106533446

email:

ΕΙΓΡΖΔΓ ΗΑΖ ΤΚΓΔΡΖΑ
8ν Παλειιήλην Δηεπηζηεκνληθό πλέδξην Κόζνπ Alzheimer, ζηε
Θεζζαινλίθε, 28 Φεβξνπαξίνπ - 3 Ιαξηίνπ 2013, ζην Grand Hotel Palace.
Νιεξνθνξίεο: http://www.alzheimer-hellas.gr/
H Γιιεληθή Φπρηαηξηθή Γηαηξεία δηνξγαλώλεη ην 3ν Ινλνζεκαηηθό
πλέδξην κε ζέκα: «Ηξίζεηο θαη Ηαηαζηξνθέο. Σπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο»,
ζηελ Αζήλα 6-9 Ιαξηίνπ 2013, ζην Λελνδνρείν Royal Olympic.
Νιεξνθνξίεο: http://www.psych.gr/
11th International Narrative Therapy and Community Work Conference,
Adelaide, Australia, 6-8 Ιαξηίνπ 2013.
Νιεξνθνξίεο: http://dulwichcentre.com.au/conference.html
21st European Congress on Psychiatry, in Nice, France, 6-9 April 2013.
Νιεξνθνξίεο: http://www2.kenes.com/epa/Pages/Home.aspx
14ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, ηεο ΓΘΣΓ, κε ζέκα: «Ε
Σπρνινγία ζε θξίζε-κνπο θαηξνχο», 15-19 Ιαΐνπ 2013, Αιεμαλδξνχπνιε.
Νιεξνθνξίεο: www.elpsecongress.2013.gr
3ν Παλειιήλην Δηεπηζηεκνληθό πλέδξην Φπρηθή Τγεία & Σειεκαηηθέο
Γθαξκνγέο κε ζέκα: "Περλνινγίεο Νιεξνθνξίαο-Γπηθνηλσλία &
Ρπνζηήξημε, Ναξαθνινχζεζε θαη Πήξεζε Θεξαπείαο ησλ Σπρηθά Αζζελψλ",
16 - 17 Ιαΐνπ 2013, Αζήλα, Royal Olympic Hotel.
Νιεξνθνξίεο: http://www.obrela.gr
8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθό πλέδξην, κε ζέκα: "Σπρηθή Μδχλε θαη
Αλζεθηηθφηεηα ζε Οπλζήθεο Ηξίζεο", 31 Ιαΐνπ - 1 Ζνπλίνπ 2013, Αζήλα,
Metropolitan Hotel.
Νιεξνθνξίεο: http://www.praxicon.gr/paidopsychiatriko.html
13th European Congress of Psychology in Stockholm, Sweden, 9-12 July
2013.
Νιεξνθνξίεο: www.ecp2013.se
121st Annual Convention of the American Psychological Association in
Honolulu, July 31 - Aug. 4, 2013.
Νιεξνθνξίεο: http://www.apa.org/convention/
XVI World Congress on Psychiatry, in Madrid, Spain 14-18 September,
2014.
Νιεξνθνξίεο: http://www.wpamadrid2014.com/mailshot2/

8th European Family Therapy Association Congress “Opportunities in a
time of Crisis: the role of the family” in Istanbul, Turkey, 24-27 March 2013.
Νιεξνθνξίεο: http://www.efta2013.org

ΑΚΑΗΟΖΚΧΕ
Μλνκάδνκαη Ονθία Ηνληνπνχινπ θαη ζα κε ελδηέθεξε κία ζπλεξγαζία κε ηαηξείν
φπνπ κπνξψ λα θαιχςσ άξηζηα αλάγθεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη βνεζνχ
ηαηξνχ. Δηαζέησ γλψζεηο Αγγιηθψλ θαη ρεηξίδνκαη ηα πξνγξάκκαηα MS Office
(θπξίσο excel θαη word) θαζψο θαη internet.
Έρσ εξγαζηεί παξέρνληαο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηαηξείνπ - βνεζφο ηαηξνχ ζε
αξθεηά ηαηξεία, θαζψο θαη ζην λνζνθνκείν ΡΓΓΖΑ. Θεσξψ φηη ε επαγγεικαηηθή κνπ
πξνυπεξεζία ζηελ ππνζηήξημε ηαηξείνπ - ζηελ νπνία έρσ ζεκαληηθή εκπεηξία - ζε

ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγαλσηηθφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα πνπ κε δηαθξίλεη σο άηνκν,
κε βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε

ησλ ζηφρσλ κνπ

ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.

Νξνζαξκφδνκαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο κίαο ζέζεο εξγαζίαο ζρεηηθήο κε ηελ
δηαρείξηζε, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ ηαηξείνπ ή νπνηαζδήπνηε ζέζεο πνπ έρεη ζρέζε
κε πειάηεο. Γπηπιένλ είκαη δηαηεζεηκέλε λα εξγάδνκαη ζθιεξά θαη απνδνηηθά – ζε
αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν, σο κέινο κηαο νκάδαο έξγνπ - ψζηε λα κπνξψ λα
εθηειψ ην έξγν ην νπνίν αλαιακβάλσ κε επηηπρία.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Πειέθσλν: 6974305008
E-mail: sofiak_5@yahoo.gr

Οην εμσηεξηθφ είλαη γλσζηνί σο Coworking Spaces , ελψ ζηελ Γιιάδα

έρνπλ

αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη θαη ιέγνληαη ζπλεξγαηηθνί ρψξνη ή Γλαιιαθηηθνί ψξνη
εξγαζίαο
 Πν Ηέληξν Πξνζσπηθήο Αλάπηπμεο My Healing Path δηαζέηεη ην ρψξνπ
ηνπ (Ηεξαζνχληνο 8 Δσγξάθνπ), ζε εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη
ζε επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ ζπλεδξηώλ, θαζώο θαη
ζεκηλαξίσλ. Ε ρξέσζε γίλεηαη αλά ψξα. Ιέγηζηε ρσξεηηθφηεηα γηα ηα
ζεκηλάξηα είλαη 18-20 άηνκα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: My Healing Path 210 6049215 ή ζην mail
info@myhealingpath.gr
 Οε έλα θηήξην εμαηξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη αηζζεηηθήο, πνπ κεηαηξάπεθε
ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν loft ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 123p πνπ πξνζθέξεη
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο. Πν 123p
απνηειεί ηελ ηδαληθή επηινγή γηα φζνπο ρξεηάδνληαη ηελ πνιπηέιεηα θαη ηηο
αλέζεηο ελφο πιήξσο εμνπιηζκέλνπ γξαθείνπ δίρσο καθξνρξφληεο
δεζκεχζεηο θαη νηθνλνκηθά ξίζθα. Πν "123P" απνηειεί έλα θνκκάηη ηνπ
"Thission Lofts", ελφο δηαηεξεηένπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ
Πεηξαηώο ζην 123, ζηα Ηάησ Πεηξάισλα, ζε κηα ηαρχηαηα
αλαπηπζζφκελε πεξηνρή ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 210 34 50 606, θαμ: 10 34 22 939 ή Email:
info@123p.gr
 Πν CoLab βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηελ Νεηξάθε 28 θαη
κπνξείο λα εξγαζηείο ζηα γξαθεία, ηα ηξαπέδηα ή ην θαζηζηηθφ ηνπ, επίζεο
ππάξρεη θαη meeting room κε πξνηδέθηνξα θαη πίλαθα ζεκεηψζεσλ.
Ρπάξρεη κηθξή ρξέσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 212 1022995 ή ζην www.colabworkspace.com
 Πν Synergy Project ζηεγάδεηαη ζε έλαλ θαηλνχξην θαη κνληέξλν ρψξν
200η.κ. απέλαληη από ην Ινπζείν ηεο Αθξόπνιεο ζηελ νδφ Θεκπέζε 5-7,
ΠΗ:11742 θαη είλαη αλνηρηφ θαζεκεξηλά 09.00-21.00 θαη ην Οάββαην 10.0016.00.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο αλαιπηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα νηθνλνκηθά παθέηα
είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, www.synergyproject.gr.
Πειέθσλν επηθνηλσλίαο 2152152300.
 Σν Loft2work είλαη έλαο ζπλεξγαηηθφο ρψξνο εξγαζίαο ζηελ Ζεξά Οδό ζην
38, ζηνλ Ηεξακεηθό, φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ, λα
ζπζηεζνχλ, λα έρνπλ κηα ζπλεδξία brainstorming, λα θάλνπλ έλα
επαγγεικαηηθφ ξαληεβνχ, λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζεκηλάξην, λα δνπλ κηα
πξνβνιή θη αθφκε πεξηζζφηεξα. Ε πξψηε επίζθεςε είλαη δσξεάλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: 2103417101 ή κέζσ Email:info@loft2work.gr
 Γπίζεο, έλαο ηέηνηνο ρψξνο είλαη ην Booze Cooperative – Ηνπεξαηίβα
ηέρλεο, ζηελ Ηνινθνηξώλε 57-59B, ζηελ Αζήλα, βξίζθεηαη έλαο
πνιπρψξνο γηα ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Πει.: 210 3240944 – 2103240945, e-mail.
booze@otenet.gr ή ζην http://www.boozecooperativa.com
 Ε εηαηξεία Carteco έθηηαμε έλα ρψξν ζηελ Ηαιιηζέα. Γηα λα γλσξίζνπλ νη
ελδηαθεξφκελνη ην ρψξν, νη ππεχζπλνη ηεο Carteco ζαο πξνζθαινχλ λα
δνπιέςεηε κία εβδνκάδα δσξεάλ, λα βηψζεηε ηηο ζπλζήθεο θαη λα θξίλεηε
εάλ ζαο ηαηξηάδεη ε θηινζνθία ηνπ co-working space. To κφλν πνπ πξέπεη λα
θάλεηε είλαη λα ζηείιηε ην πξνθίι ζαο ζην linkedin ή άιια ζηνηρεία ζρεηηθά
κε εζάο θαη λα θάλεηε πξνεγγξαθή γηα κία απφ ηηο 12 ζέζεηο πνπ είλαη πξνο
δηάζεζε. Πν θφζηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεηε λα παξακείλεηε είλαη
€149 ηνλ κήλα θαη ζπκπεξηιακβάλεη ειεθηξηθφ ξεχκα, ζχλδεζε ίληεξλεη, θαη
ζέζε εξγαζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε κε ηνλ Βαζίιε Ιπαξηδφθα ζην
carteco@me.com
 Πν The Archive βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, Ιεηξνπφιεσο
147. Μ ρψξνο είλαη κηθξφο κελ, πνιχ ηδηαίηεξνο δε. Ρπάξρεη εμνπιηζκφο
ηξηψλ iMac, βηβιηνζήθε θη έλα ηξαπέδη ζπλαληήζεσλ, δελ θιείλεη πνηέ θαη
δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε φινπο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.thearchive.gr
 Πέινο, αλ ζαο ελδηαθέξνπλ νη ελαιιαθηηθνί ρψξνη εξγαζίαο δνθηκάζηε θαη
ην http://www.regus.gr

ΓΤΡΓΣΕΡΖΟ ΤΚΣΟΙΧΚ ΒΖΟΓΡΑΦΖΗΧΚ
ΣΧΚ ΤΓΓΡΑΦΓΧΚ ΣΟΤ ΣΓΤΥΟΤ #2

Αζελά Φπιιηά
Ε Αζελά Φπιιηά είλαη απφθνηηνο Σπρνινγίαο ηνπ Πκήκαηνο Φηινζνθίαο,
Ναηδαγσγηθήο θαη Σπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Ναλεπηζηεκίνπ θαη εηδηθεχηεθε
κεηαπηπρηαθά ζηελ θιηληθή ςπρνινγία, ζηελ πνξηνγαιηθή γιψζζα θαη ινγνηερλία
θαη ζηελ κεηάθξαζε ζην Ναλεπηζηήκην ηεο Θηζαβφλαο. Έρεη εηδηθεπηεί, επίζεο, ζηε
ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία, ζηε ζπκβνπιεπηηθή ηνμηθνεμαξηήζεσλ, ζηε δπλακηθή
ηεο νκάδαο, ζηε ζεξαπεία δεπγαξηνχ θαη ζηελ ςπρνινγηθή δηάγλσζε.
Πα ηειεπηαία 17 ρξφληα δεη ζηελ Αζήλα θαη εξγάδεηαη ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηε
ινγνηερληθή κεηάθξαζε.
Έρεη κεηαθξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 30 έξγα πνξηνγαιφθσλεο ινγνηερλίαο γηα ηηο
εθδφζεηο Ηαζηαληψηε, Γιιεληθά Γξάκκαηα θαη Νάππξνο.
Οηελ ςπρηθή πγεία έρεη εξγαζηεί γηα ηελ απναζπινπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή
έληαμε ρξφλησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ ζηε Θέξν θαη ζηελ Idanha, Θηζαβφλα.
Γξγάζηεθε γηα ρξφληα σο ζχκβνπινο ηνμηθνεμαξηήζεσλ θαη σο νηθνγελεηαθή
ζεξαπεχηξηα κε ηηο νηθνγέλεηεο εθήβσλ ρξεζηψλ ζηελ Νιεχζε θαη σο εξεπλήηξηα
ζηνλ ίδην θνξέα Πα ηειεπηαία 5 ρξφληα εξγάδεηαη ηδησηηθά σο ςπρνζεξαπεχηξηα κε
άηνκα, νκάδεο, δεπγάξηα θαη νηθνγέλεηεο. Αλαδεηά ην ρψξν φπνπ ζπλαληνχληαη ε
ινγνηερλία κε ηελ ςπρνζεξαπεία.

ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΧΚΖΑ
Σειέθσλν: 6974 418434
E-mail: apsilia@gmail.com
Website: -

Θία Παηέξα
Ε Λία Παηέξα, Β.Α., Ι. Ed. Psych., έρεη ζπνπδάζεη Σπρνινγία θαη έρεη κεηαπηπρηαθφ
ζηελ Γθπαηδεπηηθή Σπρνινγία. Έρεη εξγαζηεί σο Ορνιηθή Σπρνιφγνο ζηε Γελλάδεην
Ορνιή ζην ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο θαη
κάζεζεο. Πα ηειεπηαία 10 ρξφληα εξγάδεηαη ζην International School of Athens, ζην
ηκήκα Οπκβνπιεπηηθήο θαη Ιαζεζηαθψλ Δπζθνιηψλ, φπνπ αζρνιείηαη κε ηηο

αμηνινγήζεηο λνεκνζχλεο θαη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ καζεζηαθή
ππνζηήξημε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γπηπιένλ, έρεη νξγαλψζεη θαη
παξνπζηάζεη δηαιέμεηο γηα γνλείο πάλσ ζε ζέκαηα δηαπαηδαγψγεζεο, θαη
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, έρεη δηδάμεη ζεκηλάξηα δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ ηεζη.

ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΧΚΖΑ
Σειέθσλν: 6973 409929
E-mail: leapateras@hotmail.com
Website: -

Κίθνο Σζάκεο
Μ Νίθνο Σζάκεο ζπνχδαζε Ζαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Ναλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
εηδηθεχηεθε ζηελ Γεληθή Μηθνγελεηαθή Ζαηξηθή θαη ηνλ Οαθραξψδε δηαβήηε. Γίλαη
δηδάθησξ Ηνηλσληθήο Ζαηξηθήο ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Γθπαηδεχηεθε ζηελ Οπζηεκηθή Σπρνζεξαπεία ζην Γξγαζηήξην Δηεξεχλεζεο
Αλζξψπηλσλ Ορέζεσλ θαη δηεηέιεζε ζπλεξγάηεο – εθπαηδεπηήο ζε απηφ γηα κηα
ηεηξαεηία. Έρεη εξγαζηεί ζαλ Ζαηξφο – ςπρνζεξαπεπηήο ζε κεγάιε πνηθηιία
πιαηζίσλ.

ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΧΚΖΑ
Σειέθσλν: E-mail: nikotsa@hotmail.gr
Website: -

Αηκηιία Αμησηίδνπ
Ε Αηκηιία Αμησηίδνπ είλαη Μηθνγελεηαθή Οχκβνπινο – Σπρνπαηδαγσγφο. Έρεη
αθνινπζήζεη Σπρνπαηδαγσγηθέο ζπνπδέο ζηελ Ζηαιία θαη έρεη εηδίθεπζε ζηελ
ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή -ςπρνζεξαπεία.
Γίλαη Γπηζηεκνληθφο Οπλεξγάηεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ναλε/κίνπ Θεζζαινλίθεο ζην
Ζαηξείν Ναρπζαξθίαο θαη Δηαθνπήο Ηαπλίζκαηνο ηεο Α΄ Νξνπαηδεπηηθήο Ηιηληθήο

ηνπ Κνζνθνκείνπ ΑΓΝΑ. Γπίζεο εξγάδεηαη ηδησηηθά, δνπιεχνληαο κε άηνκα,
δεπγάξηα θαη νκάδεο.

ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΧΚΖΑ
Σειέθσλν: 2310 533151, 6999 521206
E-mail: emilia70@gmail.com
Website: -

Φσηεηλή Ιηραιάθε - Δεξλίθνπ
Ε Φσηεηλή Μηραιάθε - Δεξλίθνπ ζπνχδαζε Μδνληηαηξηθή θαη Ζαηξηθή (1960- 1969)
ζην Ναλεπηζηήκην Αζελψλ θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζηελ Ναηδνδνληηαηξηθή ζην
London University. Οπλέρηζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζηε Σπρνινγία ζην Deree College,
ζηελ Μκνηνπαζεηηθή Ζαηξηθή ζηε Δηεζλή Αθαδεκία Ηιαζζηθήο Μκνηνπαζεηηθήο
Ζαηξηθήο θαη (Master of Science) ζηα Μιηζηηθά Γλαιιαθηηθά Θεξαπεπηηθά
Οπζηήκαηα: Ηιαζζηθή Μκνηνπαζεηηθή ζην Ναλεπηζηήκην Αηγαίνπ (2007-2012). Γίλαη
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «ΑΤΣΟΓΝΧΙΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΑ ΙΑΜΑΣΑ BACH»
εθδφζεηο

Νχξηλνο

Ηφζκνο

θαη

ηεο

Δηπισκαηηθήο

εξγαζίαο

κε

ζέκα:

«ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ».
Απέθηεζε

ζεκαληηθή

εκπεηξία

ζπκκεηέρνληαο

ζε

εθπαηδεπηηθέο

νκάδεο

απηνγλσζίαο θαη νηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο ζην Αζελατθφ Ηέληξν Ιειέηεο ηνπ
Αλζξψπνπ (ΑΗΙΑ) ηνπ Γ. Βαζηιείνπ, ζην Γξγαζηήξην Δηεξεχλεζεο Αλζξσπίλσλ
Ορέζεσλ ηεο . Ηαηάθε, ζηελ Γηαηξία Αληιεξηαλήο Σπρνινγίαο, ζε ζρνιέο γνλέσλ,
ζην Ζλζηηηνχην Μκαδηθήο Αλάιπζεο, ζην θέληξν ζεξαπείαο κέζσ ηεο Πέρλεο θαη
ζην θέληξν Γθπαίδεπζεο ζηελ Νξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Πηο γλψζεηο πνπ
απέθηεζε ηηο πξνζθέξεη ζπληνλίδνληαο νκάδεο Απηνγλσζίαο θαη Απηνζεξαπείαο
θαη κε νκηιίεο ζε ζπλέδξηα, ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. Οπλερίδεη λα
εξγάδεηαη αζθψληαο ηελ Ηιαζζηθή Μκνηνπαζεηηθή κε Μιηζηηθή ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ.
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