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  Editorial                    
Ηαιφ κήλα κε θαινθαηξηλή θαη αλάιαθξε δηάζεζε.  

 

ε απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε γηα ην πσο γίλεηαη ε «Θεξαπεία 

κε ηε βνήζεηα ηωλ δώωλ» απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν Therapy 

Dogs. Σα δψα είλαη πνιχηηκα ζηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο αιιά θαη ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία.  

 

Γπίζεο, δηαβάζηε γηα ηελ νκάδα Playback Φ, ηνπ Λάκπξνπ Γηώηε, φπνπ 

ζηηο  παξαζηάζεηο νη ζεαηέο κνηξάδνληαη ηζηνξίεο απφ ηε δσή ηνπο θαη κηα 

νκάδα εθπαηδεπκέλσλ  εζνπνηψλ ηηο αλαπαξηζηνχλ ζηε ζθελή. Γίλαη έλα 

είδνο δηαδξαζηηθνχ ζεάηξνπ πνπ εληζρχεη ηνπο δεζκνχο αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα.  

 

Αθφκα, έρνπκε έλα άξζξν ηεο Φωηεηλήο Λνπθαξέα γηα ηελ 

«Υαξηνγξάθεζε ηνπ γελενγξάκκαηνο κε εηθόλεο θαη ρξώκαηα». Γίλαη 

ζεκαληηθφ λα δνχκε πσο ε ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξνζσπηθή ηζηνξίαο ηνπ θαζελφο. 

 

Γλεκεξσζείηε κέζα απφ ην άξζξν ηεο Γπγγειίαο Γαιαλάθε γηα ηηο «Αξεηέο 

ηεο κόλωζεο ζηελ παηδηθή ειηθία». Απηή ε παξακειεκέλε εξεπλεηηθά 

φςε ηεο κνλαμηά ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά θαη ηφζν ζεκαληηθή.  
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Σέινο, κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην εκπεξηζηαησκέλν άξζξν ηνπ Μηράιε 

Καιιηθξνλά γηα ηηο «Γνλεϊθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ ελζωκάηωζε ζηελ 

παηδηθή ειηθία. Θεωξεηηθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθή: Μηα αλζξωπηζηηθή 

πξνζέγγηζε». 

 

Ηαιή ζαο αλάγλσζε. 
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Therapy Dogs 

 

Θεξαπεία κε ηελ βνήζεηα ηωλ δώωλ 

 

 

 

Γίκαζηε κηα νκάδα εζεινληψλ απφ ηε Θεζζαινλίθε πνπ μεθηλήζακε ην 2012 ην κε 

θεξδνζθνπηθό ζωκαηείν Therapy Dogs, θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλνπκε ε 

κνλαδηθή νκάδα ζηελ Γιιάδα πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

κε ην πξφγξακκα ζεξαπείαο κε ηε βνήζεηα δώωλ ή ΑΑΣ (Animal Assisted 

Therapy). Ε ζεξαπεία κε ηελ βνήζεηα ησλ δψσλ νξίδεηαη σο κία θαηεπζπλφκελε 

παξέκβαζε πνπ έρεη έλαλ θιηληθφ ζηφρν, ζηελ νπνία ην δψν είλαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ε ΑΑΣ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνσζεί ηε 

βειηίσζε ζηελ ζσκαηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ή θαη ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία. Ιπνξεί λα είλαη είηε νκαδηθή είηε αηνκηθή. Απηή ε δηαδηθαζία 

θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη. Γίλαη δειαδή έλα πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη 

ζηφρνπο θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Παξφιν πνπ εκείο είκαζηε φινη εζεινληέο, 

ιεηηνπξγνχκε κε επαγγεικαηηζκφ θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ αλαπεξία. 

Οπζηαζηηθά φιεο νη επνλνκαδφκελεο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, αλάπεξνη, ςπρηθά 

αζζελείο, λαξθνκαλείο, θπιαθηζκέλνη, ειηθησκέλνη, θ.α., σθεινχληαη απφ απηή ηελ 

ζεξαπεία. Ε δηθή καο νκάδα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αλαπεξία. Γπηζθεπηφκαζηε ζε 

ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, εηδηθά ζρνιεία, 

ηδξχκαηα, άζπια, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαηφπηλ δηθήο ηνπο 

πξφζθιεζεο. 

 πλεξγαδφκαζηε κε ην ηκήκα Σεθαλ ηεο ΓΘΓΠΑΠ, ην θέληξν απνζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο παηδηψλ κε αλαπεξία «Αγ. Δεκήηξηνο», ην 1ν ΖΓΓΓΓΗ Δήκνπ 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε θαη ην ψκα Φίισλ ΑΙΓΑ «Δξάζε γηα ην θάηη άιιν». 

Παιαηφηεξα επηζθεπηφκαζηαλ ηελ «Ακπκψλε» (χιινγνο γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πξφζζεηεο αλαπεξίεο) θαη έλα πξφγξακκα ηνπ Δήκνπ 

Ηαιακαξηάο. H πην πξφζθαηε ζπλεξγαζία καο είλαη κε ην πξφγξακκα ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο «ΦΤΥΑΡΓΧ», γηα άηνκα κε ςπρηθά λνζήκαηα. 
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Ε νκάδα καο απαξηίδεηαη απφ ηε Μαξία 

ηνγηάλλε, ε νπνία είλαη ζεηηθή 

εθπαηδεχηξηα ζθχισλ θαη ππεχζπλε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ ζθχισλ 

ζεξαπείαο ζηελ νκάδα, ηνλ Γηάλλε 

ηακαηίνπ, πνπ είλαη ν ππεχζπλνο 

θηελίαηξνο γηα ηνπο ζθχινπο 

ζεξαπεπηέο, ηελ Γύα Ξπγαιά, πνπ είλαη 

επίζεο ζεηηθή εθπαηδεχηξηα ζθχισλ, ηηο 

εηδηθέο παηδαγσγνχο Γεωξγία 

Σαηζίδνπ θαη Κωλζηαληίλα Κίηζηνπ, 

ηελ εξγνζεξαπεχηξηα Έιελα Κνύλδνπξνπ θαη ηε ςπρνιφγν Γ. ωηεξίνπ 

ινη νη ζθχινη ζεξαπείαο ηεο νκάδαο καο είλαη εκίαηκνη θαη απηφ γηαηί απιά, δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θπιή. Πξέπεη φκσο νπσζδήπνηε, 

λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο, βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

επηινγή, εθπαίδεπζε θαη έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα καο. Γηα ηα παξαπάλσ 

ππεχζπλνη είλαη νη ζεηηθνί εθπαηδεπηέο ζθχισλ ηεο νκάδα καο www.4dogs.gr. ια 

ηα θξηηήξηα καο είλαη αληίζηνηρα ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ petpartners.org θαη 

είλαη αλαξηεκέλα, αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα καο www.therapydogs.gr. 

 Πξέπεη σζηφζν λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη φιε απηή ε εζεινληηθή, αιιά θαζφια 

επαγγεικαηηθή δξάζε, ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά, απνθιεηζηηθά απφ εκάο. Αλ θάπνηνο 

ζα ήζειε λα γλσξίζεη ηελ δξάζε καο θαη λα βνεζήζεη κπνξεί λα βξεη ηνπο ηξφπνπο 

ζπλδξνκήο ζηελ ηζηνζειίδα καο www.therapydogs.gr. 

 

 

  

http://www.4dogs.gr/
https://petpartners.org/
http://therapydogs.gr/
http://therapydogs.gr/
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Οκάδα Playback Φ 

 

πλέληεπμε κε ηνλ θν Λάκπξν Γηώηε 

 

 
 

Τη είλαη ε οκάδα Playback Ψ; 

 

Ε νκάδα Playback Φ δεκηνπξγήζεθε ην 2004 ζην πιαίζην ηεο Γηαηξείαο Δξακαηηθήο 

Έθθξαζεο θαη Θεξαπείαο «Παικφο», κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε εζνπνηψλ ζην 

ζέαηξν Playback, είδνο δηαδξαζηηθνχ ζεάηξνπ πνπ εληζρχεη ηνπο δεζκνχο αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα (community theatre). ηηο παξαζηάζεηο Playback νη 

ζεαηέο κνηξάδνληαη ηζηνξίεο απφ ηε δσή ηνπο θαη νη εζνπνηνί, φπσο θαη νη άιινη 

ζπληειεζηέο (κνπζηθφο, εηθαζηηθφο, θσηηζηήο) ηηο αλαπαξηζηνχλ ζηε ζθελή κέζα 

απφ ζηηγκηαίν ζεαηξηθφ απηνζρεδηαζκφ. Σελ παξάζηαζε ζπληνλίδεη ν ππεχζπλνο 

ηεο νκάδαο πνπ δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηνπο ζεαηέο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο 

νκάδαο πξνηείλνληαο ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηζηνξηψλ. 

Ε φιε δηαδηθαζία απαηηεί θαηάιιειε εθπαίδεπζε, πνπ θξαηάεη πεξίπνπ 6 κήλεο θαη 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ζεαηξηθνχ απηνζρεδηαζκνχ, ζε ηερληθέο 

κπζνπιαζίαο θαη αθήγεζεο θαη ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

 

 

Ποηα άηοκα αποηειούλ ηελ οκάδα Playback Ψ;  

 

Τπεχζπλνο ηεο νκάδαο είλαη ν Θάκπξνο Γηψηεο, ςπρίαηξνο θαη 

δξακαηνζεξαπεπηήο (PH.D.), κε εθπαίδεπζε ζην ζέαηξν Playback ζηελ Ακεξηθή απφ 

ηνλ Jonathan Fox θαη ηε Jo Salas, ηδξπηέο ηνπ είδνπο (accredited leader and trainer, 

Center for Playback Theatre, N.Y.). Οη ζπλεξγάηεο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ αξρηθφ 

ππξήλα ηεο νκάδαο θαη παξακέλνπλ ζηελ νκάδα σο ζήκεξα κε ζπληνληζηηθφ ξφιν 

είλαη νη: Δεκήηξεο Ιπέγηνγινπ (θιηληθφο ςπρνιφγνο θαη εζνπνηφο), Υξηζηίλα 
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Φξαγθηαδάθε (δξακαηνζεξαπεχηξηα θαη εζνπνηφο) θαη νη ζεαηξνιφγνη θαη 

εζνπνηνί Υξήζηνο Θενραξφπνπινο, Βέξα Θάξδε θαη Ιαξγαξίηα Ηαζηξηλνχ. ηελ 

παξνχζα ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ νη Ιαξία Ιαξαγθνπνχινπ 

(ςπρνζεξαπεχηξηα), Ηαηεξίλα Γνπέκπζηεξ (ζεαηξνπαηδαγσγφο), Θάιεηα 

Πνξηνθάινγινπ (ςπρνιφγνο θαη δξακαηνζεξαπεχηξηα), Άξηεκηο Υαηδεαξγπξίνπ 

(ςπρνιφγνο), Υξήζηνο Ηαλάβεο (κνπζηθφο), Αιέμαλδξνο Ιηζηξιηάδεο (κνπζηθφο) θαη 

Κίθνο Θενραξφπνπινο (θσηηζηήο). 

 

 
 

Το ζελάρηο ηες οκάδας είλαη ζσγθεθρηκέλο; 

 

Σν ζελάξην ηεο θάζε παξάζηαζεο δελ είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν. «Γξάθεηαη» θάζε 

θνξά απφ ηνπο ζεαηέο θαη είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε παξάζηαζε, αλάινγα κε 

απηά πνπ ζα ζειήζνπλ λα κνηξαζηνχλ νη ζεαηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληνληζηή. Σν 

ζεκαηηθφ πιηθφ απηφ ηεο παξάζηαζεο κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε: αξρηθά απιέο 

ιέμεηο ή θξάζεηο κε θάπνην ζέκα, θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά, γεγνλφηα απφ ηελ 

επηθαηξφηεηα, κέρξη κεγαιχηεξεο ηζηνξίεο, θσκηθέο ή δξακαηηθέο, πνπ θάπνηνη 

ζεαηέο απνθαζίδνπλ λα κνηξαζηνχλ ή αθφκα θαη φλεηξα, επηζπκίεο ή ηξαγνχδηα. Ο 

ζπληνληζηήο κεηαθέξεη ην εθάζηνηε πιηθφ πνπ αλαθέξνπλ νη ζεαηέο ζηνπο 

εζνπνηνχο ηεο νκάδαο θαη πξνηείλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή θφξκα κέζσ ηεο 

νπνίαο γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε. Έηζη θάζε παξάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη απηφ 

είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ηελ θάλεη πάληα ελδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε. 
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Ποηος είλαη ο ρόιος ηφλ ζεαηώλ ζηελ ίδηα ηελ παράζηαζε; 

 

ε θάζε παξάζηαζε Playback, ηφζν νη ζεαηέο φζν θαη νη δεκηνπξγνί, κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία λα εθζέζνπλ έλα αιεζηλφ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη λα 

ζπλνκηιήζνπλ κε απηφ αιιά θαη, κέζσ απηνχ, κε ηνπο ππφινηπνπο παξηζηακέλνπο. 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ γηα έλα βίσκα ηαπηφρξνλα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ. Ηάπνηνη 

ζεαηέο γίλνληαη θαη αθεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, ζηελ νπζία 

δειαδή ζπλδεκηνπξγνί. Αιιά αθφκε θη αλ θάπνηνη ζεαηέο δελ ζέινπλ λα κηιήζνπλ, 

παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν σο ελεξγνί αθξναηέο (active witness), πνπ 

πξνζιακβάλνπλ ηηο εμνκνινγήζεηο εθείλσλ πνπ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία κηαο 

πξνζσπηθήο αθήγεζεο. ηαλ θάπνηνο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα αθεγεζεί κηα 

πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, μεθηλάεη έλα ηαμίδη κέζα ζην ρξφλν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, έλα 

ηαμίδη κε απξφβιεπην ηέινο. πλδέεη ην εδψ θαη ηψξα ηεο παξάζηαζεο κε ην 

παξειζφλ ηνπ θαη κε ηηο πηζαλέο εθθάλζεηο ηνπ κέιινληνο. Σν ηαμίδη αξρίδεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο αθήγεζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαβίσζή ηεο κέζσ ηεο ζεαηξηθήο 

πξάμεο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο νκάδαο. 

 

 

 

Τη δύλαηαη λα αποθοκίζεη ο εθάζηοηε ζεαηής κέζα από ασηό;  

 

Ο αθεγεηήο εθζέηεη θαη μαλαδεί ηελ ηζηνξία ηνπ θαη κέζα ηνπ δσληαλεχνπλ ηα 

νηθεία ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο πνπ έρεη ζπλδέζεη κε απηήλ. Σελ ίδηα ζηηγκή 

φκσο, παξαηεξψληαο ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ, κπνξεί λα μεθιεηδψζεη 

κέζα ηνπ θιεηζηέο έσο ηφηε πφξηεο. Ε εηθφλα θαη νη ζπλεηξκνί ηεο ζπρλά 

θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο θξάρηεο ηνπ ζπλεηδεηνχ. Ιε ηνλ ίδην ηξφπν 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε εηθφλα θαη ην κνίξαζκα θαη ζε απηνχο πνπ παξακέλνπλ 

αθξναηέο, πξνζθέξνληαο ηνπο κηα ελεξγεηηθή ζεαηξηθή εκπεηξία. Οη θαιιηηέρλεο 

ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξάζηαζε ηαμηδεχνπλ ζην ίδην βαγφλη κε ηνπο 

ζεαηέο. Ηαζψο αλαβηψλνπλ κηα ηζηνξία – κε λφηεο, ιέμεηο, θσο ή ρξψκα – θάλνπλ 

θαη απηνί κηα δηαδξνκή αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ Άιιν, κηα δηαδξνκή 

εμίζνπ απξφβιεπηε θαη απνθαιππηηθή. Παξάιιεια, ζε φ,ηη αθνξά ην θαιιηηερληθφ 

θνκκάηη, αζθνχλ δηαξθψο ηε δεκηνπξγηθή ηνπο νμπδέξθεηα θαη ηελ ηερληθή ηνπο, 

θαζψο ε πξφθιεζε ηνπ ζηηγκηαίνπ απηνζρεδηαζκνχ απαηηεί πλεπκαηηθή, ςπρηθή 

θαη ζσκαηηθή εηνηκφηεηα θαη ζπλερή αθχπληζε ηεο έκπλεπζεο. Αθφκε, κηα 

παξάζηαζε playback έρεη ζαθψο κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε. Δίλεη ρψξν 

ζηηο ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ δερηεί θαηαπίεζε θαη θσλή ζε εθείλνπο πνπ 

δελ κπνξνχλ εχθνια λα αθνπζηνχλ (θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο, άηνκα κε αλαπεξία ή 

δηαθνξεηηθφηεηα). 

 

 

Σε ποηοσς τώροσς πραγκαηοποηούληαη οη παραζηάζεης ηες οκάδας;  

 

Ε νκάδα ζεάηξνπ Playback Φ απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο επηζπκνχλ λα 

κνηξαζηνχλ ηζηνξίεο απφ ηε δσή ηνπο. Γη’ απηφ θαη έρεη δψζεη παξαζηάζεηο ζε 

ζεαηξηθέο ζθελέο ζηελ Γιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζε πιαίζηα εθπαίδεπζεο γηα 

ελήιηθεο θαη παηδηά, ζε ςπρηαηξεία, λνζνθνκεία, μελψλεο απνθαηάζηαζεο, θπιαθέο, 
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θέληξα απεμάξηεζεο, ζε επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη θεζηηβάι. Αθφκε, 

ν ρψξνο εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο, ν «Παικφο», θηινμελεί εθηφο απφ επαγγεικαηίεο 

εζνπνηνχο, νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη εηιηθξηλά λα κάζεη ην είδνο απηφ θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζέαηξν, ηε ζεξαπεία, ην ζρνιείν ή ζε ρψξνπο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Οη θχθινη εθπαίδεπζεο θιείλνπλ θάζε ρξφλν κε κηα ζεηξά 

παξαζηάζεσλ ζηνλ «Παικφ», ην ζεαηξηθφ ζηνχληην ηεο νκάδαο (Ηιεηζζέλνπο 3, 

πιαηεία Ηνηδηά, www.therapy-playback.gr, palmos6@wordpress.com). 

 

 

Το αποηέιεζκα ποσ προθύπηεη από ηελ οκάδα Playback Ψ ζτεηίδεηαη ηειηθά 

περηζζόηερο κε παράζηαζε ή υστοζεραπεία;  

 

Σν Playback είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο ζεάηξνπ, πνπ δίλεη θσλή ζηνλ άλζξσπν πνπ 

βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην, σο θαηαπηεζκέλνο ή δηαθνξεηηθφο, αιιά πνπ επηηξέπεη 

λα αθνπζηεί θαη ε δηαθνξεηηθή θσλή κέζα ζηνλ θαζέλα καο, ε θσλή εθείλε πνπ 

πλίγεηαη κέζα απφ ηα θαζεκεξηλά «πξέπεη». Πξνηείλεη επνκέλσο έλαλ ηξφπν 

ζπλχπαξμεο κέζα απφ αιιεινζεβαζκφ θαη αιήζεηα. Ε ηζηνξία θάζε αηφκνπ ηηκάηαη 

κέζα απφ ηε ζθεληθή ηεο αλαπαξάζηαζε θαη γίλεηαη ε ηζηνξία φισλ καο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη θάπνηνο θάλεη ςπρνζεξαπεία ζπκκεηέρνληαο ζε κηα παξάζηαζε. 

Χζηφζν, θάζε παξάζηαζε έρεη θαη κηα ζεξαπεπηηθή αμία. Ιε φ,ηη ζεκαίλεη ν φξνο 

«ζεξαπεία» γηα ηνλ θαζέλα - απειεπζέξσζε ή απνδνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.therapy-playback.gr/
mailto:palmos6@wordpress.com
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Υαξηνγξαθώληαο ην Γελεόγξακκα κε εηθόλεο θαη ρξώκαηα.  

Η ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξνζωπηθήο ηζηνξίαο. 

 

άξζξν ηεο 

 

Φωηεηλήο Λνπθαξέα 

 

 
 

 

Ίδηα ζέκαηα (αζζέλεηεο, ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, γάκνη, ζάλαηνη) ηείλνπλ λα 

επαλαιακβάλνληαη απφ γεληά ζε γεληά, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θαίλνληαη 

δηαθνξεηηθά. Γηα λα ζπάζνπλ νη αφξαηεο αιπζίδεο πνπ καο θξαηνχλ δέζκηνπο ζε 

έλα καθξηλφ παξειζφλ θαη λα θέξνπκε  ηζνξξνπία θαη αξκνλία ζηε δσή θαη ζηηο 

ζρέζεηο καο,  ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο θνξηίζεηο πνπ καο έρνπλ 

θιεξνδνηεζεί.  Ιέζα απφ ην γελεφγξακκα θαη κε ηε ρξήζε ησλ εηθαζηηθψλ 

εξγαιείσλ, κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε δψξα θαη δπλάκεηο ηνπ γελεαινγηθνχ καο 

δέλδξνπ.  

 

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ ελφο ελήιηθα, παίδεη ε παηδηθή ηνπ ειηθία. Ε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαη ε κειινληηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε, 

ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηα γνλίδηα ή είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο αληηκεηψπηζεο απφ 

ηνπο γνλείο. Ηαη νη γνλείο ; Απνηέιεζκα απφ ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο ;  Ε 

αλζξψπηλε απηή πεξηπέηεηα, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην  δίπνιν δσήο θαη ζαλάηνπ, 

αλάγεηαη ζε έλα ζχζηεκα, ζε κηα νηθνγέλεηα. Ιέζα απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδνληαη νη ζπλάςεηο νξηζκέλνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ ηνπ εκβξχνπ, αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζηνλ 
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εγθέθαιν ηεο κεηέξαο. Άξα ε ςπρηθή πγεία ηεο κεηέξαο είλαη ζεκαληηθή θαη ζε 

απηή ζπκβάιιεη θαη ν ζχδπγνο θαη θαη’ επέθηαζε, φιν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα  

(Γησζαθάη, 2010).  

 

ην γελεφγξακκα εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζε κηα 

κνξθή γξαθηθήο παξάζηαζεο ε νπνία είλαη ηθαλή λα θσηίζεη φια φζα δηαγελεαθά 

κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά. Απνθαιχπηνληαη κνηίβα δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά ζπκπηψκαηα, ν ηξφπνο πνπ απηά 

κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά θαζψο θαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπο ζην πιαίζην 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Σν γελεφγξακκα εηζήρζεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ην ςπρίαηξν Ιurray Bowen, 

εθπξφζσπν ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ 

ζεξαπεπηέο θη άιισλ ζεσξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Ε βαζηθή ππφζεζή ηνπ είλαη 

φηη ηα ζπκπηψκαηα αληαλαθινχλ ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο 

ζην ζπλνιηθφ πιαίζην, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Απηνί πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ην γελεφγξακκα είλαη ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, 

αλζξσπνιφγνη, γηαηξνί, ςπρνζεξαπεπηέο δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη νη γελεηηζηέο. Κα επηζεκαλζεί φηη ηα 

γελενγξάκκαηα ζπλδένληαη θαηά θαλφλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεσξία νηθνγέλεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη θη απφ άιινπο ζεξαπεπηέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Mc Goldrick, Gerson, 1999).   

 

Η ζεκαζία ηνπ γελενγξάκκαηνο 

 

Δεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ην πξσηαξρηθφ θαη ην πην ηζρπξφ ζχζηεκα ζην 

νπνίν αλήθεη ην άηνκν, ην γελεφγξακκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην 

ζεξαπεπηή, γηαηί κπνξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν λα δεη κε λέν ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Ιέζα απφ ηε ρεηξνπηαζηή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζαθή 

ραξηνγξάθεζε ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο εηθφλαο, ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηε πνιιαπιή γελεαινγηθή 

κεηαβίβαζε νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ Bowen. Γπίζεο 

δηαθαίλεηαη ε ξνή ηνπ άγρνπο ζηε θάζνδφ ηνπ κέζα απφ ηηο γεληέο θαη ην πέξαζκά 

ηνπ κέζα απφ ην ηξέρνλ νηθνγελεηαθφ ζπκθξαδφκελν, ππνδεηθλχνληαη ηα 

νηθνγελεηαθά ππνζπζηήκαηα θαη πνηα απφ απηά παξακέλνπλ θιεηζηά, μερσξίδνπλ 

ηα βαζηθά ηξίγσλα κεηαμχ ησλ κειψλ θαη δηαθξίλνληαη νη αληηζέζεηο θαη 

ηδηνκνξθίεο πνπ δείρλνπλ ην ηχπν ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ή ηεο ακνηβαίαο 

εμηζνξξφπεζεο (Mc Goldrick, Gerson, 1999).  

 

Ε ζεκεηνινγηθή αλάιπζε ηνπ γελενγξάκκαηνο γίλεηαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν, πνπ 

βνεζά ζηε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη, ζπλεπψο, ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία 
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ηνπ αηφκνπ. Γίλαη κηα δσληαλή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

αλαβησζνχλ κλήκεο, αιιά θαη  λα ζπλδεζνχλ γεγνλφηα πνπ έκνηαδαλ κέρξη 

πξφηηλνο αζχλδεηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ρξεηάδεηαη ν ζεξαπεπηήο λα 

δηαθαηέρεηαη απφ ζεβαζκφ, αγάπε θαη πνιιή πξνζνρή, γηαηί θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ γελενγξάκκαηνο θάζε ιέμε ηεο αθήγεζεο έρεη λφεκα θαη δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνηηκάηαη ή λα αγλνείηαη. Σαπηφρξνλα, ηδηαίηεξν 

λφεκα έρνπλ ε  ζησπή θαη ην αλείπσην, ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη κπνξνχλ λα 

είλαη ην ίδην εχγισηηα κε ηε ρξήζε ιέμεσλ (Stylianoudi, 1996). 

 

Ε αθήγεζε ζε έλα γελεφγξακκα έρεη ρξφλν πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη 

θάλεη  ηα δηάζπαξηα γεγνλφηα λα  δνκνχληαη ζε νιφηεηεο θαη λα κελ απνηεινχλ 

απιά κηα παξάζεζε απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή απφ κπζνπιαζίεο. Σν γξάθεκα 

ηνπ γελενγξάκκαηνο ιεηηνπξγεί σο ράξηεο, πνπ απνθαιχπηεη θαη αθνινπζεί ε 

ιεθηηθή αθήγεζε ή δηήγεζε ηνπ αηφκνπ. Ε δηήγεζε απηή  πεξηιακβάλεη ηελ 

αληίιεςε γηα ηα γεγνλφηα θαη ηηο εκπεηξίεο, φπσο απηά έρνπλ βησζεί απ’ ην ίδην 

ρσξίο λα ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο. (Stylianoudi, 1996). 

 

ια ηα παξαπάλσ, είλαη θαζνξηζηηθά γηα ην άηνκν θαη ηηο ζπλεηδεηέο πιένλ 

αιιαγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη ζηε δσή ηνπ. Οη άλζξσπνη πνπ δε γλσξίδνπλ ην 

ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο, νδεγνχληαη ζπρλά ζε κηα πλεπκαηηθή δπζθνξία, πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κέρξη θαη αζζέλεηα (Myss, 2004).  

  

Γηθαζηηθό γελεόγξακκα  

 

Σν γελεφγξακκα φπσο είδακε, είλαη κηα κνξθή νηθνγελεηαθνχ δέλδξνπ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηξεηο γεληέο πίζσ. χκθσλα κε ηνλ Bowen, ηα άηνκα επαλαιακβάλνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη εθφζνλ απηά είλαη κέξνο ελφο νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαίλεηαη λα επαλαιακβάλνπλ ην ίδην θαη νη νηθνγέλεηεο. Δειαδή, ίδηα ή θαη 

παξφκνηα ζέκαηα (αζζέλεηεο, ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, γάκνη, ζάλαηνη θ.α.) ηείλνπλ 

λα επαλαιακβάλνληαη απφ γεληά ζε γεληά, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθή. Ιε απηφλ ηνλ ηξφπν παξαηεξνχκε φηη ε 

ηζηνξία ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ δίλεη λχμεηο γηα ηηο επφκελεο.  

 

Σν 1987 ε Ι-Γ. Θίιπ ηπιηαλνχδε, κειεηψληαο ην βηβιίν McGoldric & Gerson (1999) 

κε ηελ ηδηφηεηα ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνιφγνπ, μεθίλεζε έλα εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηα γελενγξάκκαηα. Ε έξεπλα έδεημε πσο, φηαλ νη άλζξσπνη 

αθήλνληαη ειεχζεξνη ζηηο αθεγήζεηο ηνπο, ρσξίο λα αθνινπζνχλ θάπνην λνεηηθφ 

κνλνπάηη κε πξνθαηαζθεπαζκέλε δνκή, αλνίγεηαη κηα ιεσθφξνο πιεξνθνξηψλ 

(Stylianoudi, 1996). 
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Πέξαζαλ 9 ρξφληα έξεπλαο θαη 7 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Ηέληξνπ Σέρλεο θαη 

Φπρνζεξαπείαο ψζπνπ ην 1996, ε ςπρνιφγνο θαη εηθαζηηθή ςπρνζεξαπεχηξηα Κ.Δ. 

Αλαγλσζηνπνχινπ,  ζθέθηεθε φηη,  αλ ε επεμεξγαζία ηνπ γελενγξάκκαηνο 

εκπινπηηζηεί κε εηθαζηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη ρξψκαηα, ζα αλαδεηρζνχλ 

πεξηζζφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Ηη ελψ ην γελεφγξακκα, αθεγείηαη κε γξακκηθφ ηξφπν, κε ηε ρξήζε ηεο 

δσγξαθηθήο, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε αλαινγηθφ-ζπκβνιηθφ επίπεδν, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ έθθξαζε εζσηεξηθψλ εκπεηξηψλ. Απηφ ην βησκαηηθφ ζηνηρείν 

νδεγεί ην άηνκν λα έξζεη ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, κε έλαλ ηξφπν πνπ ε 

ιεθηηθή έθθξαζε δελ κπνξεί λα ην θάλεη. 

 

Ε ηέρλε, είλαη γλσζηφ φηη θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή 

δχλακε ησλ εηθφλσλ, πξνσζψληαο κε ζπλεηδεηνπνηεκέλε γλψζε ζηε ζπλείδεζε 

αιιά θάλνληαο ηνλ άλζξσπν δεκηνπξγφ θαη θπξίσο, ελεξγφ παξάγνληα ζηελ ίαζή 

ηνπ (Dalley, Case et al, 1995). Γπίζεο ιέγεηαη, φηη ε ηέρλε, έρεη ηελ δχλακε λα 

δεκηνπξγεί «ην ρακέλν αληηθείκελν» θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα γίλεηαη έλα πνιχ 

δπλαηφ ζχζηεκα γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ζα ζειήζεη λα ην πηνζεηήζεη. Πξνζθέξεη 

κηα δηαθνξεηηθή αθήγεζε δηφηη θαηαγξάθεη κε ηνλ ζπκβνιηθφ ηεο ηξφπν κέζα απφ 

ην ρξψκα, ην πεξίγξακκα, ηελ κνξθή θαη ηα ζχκβνια, πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αζπλείδεην επίπεδν. Ηαηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αηκφζθαηξα θαη νη δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παίξλνπλ κηα άιιε 

δηάζηαζε, ρξσκαηηθή. Δεηνχκελν είλαη λα θαηαλνήζεη ν θάζε έλαο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ρξσκαηνιφγην. Ιε αθεηεξία απηφ ην ρξσκαηνιφγην μεθηλάεη λα δεκηνπξγεί ην 

γελεφγξακκά ηνπ. Δεκηνπξγψληαο ην γελεφγξακκά ηνπ κέζα απφ ην ιεμηιφγην ηεο 

ηέρλεο, δειαδή ην ρξψκα θαη ην ζπκβνιηζκφ ζπλδέεηαη πην ζπλεηδεηά κε ζέκαηα 

πνπ δε κπνξνχζε λα δεη σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πξνγφλνπο θαη ηα είρε ζε 

έλα επίπεδν ιαλζάλνλ. (Αλαγλσζηνπνχινπ Κ.Δ., 2014) 

 

Σν εηθαζηηθφ γελεφγξακκα, είλαη έλαο πξνζσπηθφο νηθνγελεηαθφο ράξηεο, θάηη ζαλ 

ην δαρηπιηθφ απνηχπσκα, δηαθνξεηηθφ γηα ηνλ θάζε έλα πνπ ην θάλεη. Απηφ ην 

«δαρηπιηθφ απνηχπσκα» κε ηα ρξφληα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε ζέαζή ηνπ. Ε πξφθιεζε γηα ηνλ ζεξαπεπηή ζ απηή ηε δηαδξνκή 

είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη λα ζπλδέζεη ην άηνκν κε ηελ απξνζδφθεηε γλψζε (Bollas, 1987). Ιέζα απφ 

ηνπο ζπκβνιηζκνχο κπνξεί ην άηνκν λα «αθεγεζεί» ζπγγέλεηεο δηα-γελεαινγηθά, 

νχησο ψζηε κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή δχλακε ησλ εηθφλσλ λα πξνσζεζεί ε κε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε γλψζε ζηε ζπλείδεζε.  

 

Απφ ην ρψξν ηεο λεπξνςπρνινγίαο έρνπκε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. ηαλ 

δεηάκε απφ ηα άηνκα, λα πξνβάιινπλ κηα εηθφλα (δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεμηνχ 
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εκηζθαηξίνπ) θαη λα αλαινγηζηνχλ ην λφεκα ηεο εηθφλαο (δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ) πξνζθέξνπκε κηα επθαηξία γηα κία νινθιεξσκέλε 

εκπεηξία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο δεκηνπξγηθέο επηινγέο (Malchiodi, 

2009). Δελ ππάξρεη απφιπηνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ, αιιά ππάξρνπλ πεδία δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

παξαπάλσ απινπζηεπκέλε εμήγεζε. ην δεμί εκηζθαίξην ππάξρνπλ γξήγνξεο 

νιηζηηθέο δηαδηθαζίεο, δεδνκέλνπ φηη ε δεμηά πιεπξά εηδηθεχεηαη ζε 

αλαπαξαζηάζεηο φπσο αηζζήζεηο, εηθφλεο,  θαζψο θαη ζην κε ιεθηηθφ πνιχ-

ζεκαζηνινγηθφ (πνιιαπιφ) λφεκα ησλ ιέμεσλ. Κα ζεκεησζεί φηη ν παξαδνζηαθφο 

ιεθηηθφο – κε ιεθηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην δεμί θαη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

δελ είλαη απνιχησο αθξηβήο. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

κεηαθνξάο, ηνπ παξάδνμνπ θαη ηνπ ρηνχκνξ. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

εγθεθάινπ ππάξρνπλ νη πην αξγέο, γξακκηθέο, δηαδνρηθά ελεξγέο, ρξνληθά 

εμαξηψκελεο δηαδηθαζίεο. Πηζηεχεηαη φηη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ρξεζηκνπνηεί 

κνλνζεκαζηνινγηθά «παθέηα» πιεξνθνξηψλ σο βαζηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ε 

γισζζηθά-βαζηδφκελε επηθνηλσλία θαηέρεηαη απφ απηφλ ηνλ γξακκηθφ ηξφπν 

έθθξαζεο (Κηέηιεθζελ, Κηάιθε, 2006).    

 

Άιιε κία δξαζηεξηφηεηα αλάκεζα ζην λνπ θαη ηνλ εγθέθαιν είλαη ε φξαζε. Γλψ 

θνηηάκε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, κία δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία λεπξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θηλεηνπνηείηαη, «ελεκεξψλνληαο» αλψηεξα θέληξα ηνπ 

εγθεθάινπ  γηα ην ηη θνηηάκε. Δεκηνπξγείηαη  αλαπαξάζηαζε ησλ νπηηθψλ 

αληηθείκελα, αιιά ε αλαπαξάζηαζε απηή δελ έρεη θακία νκνηφηεηα κε κία 

θσηνγξαθηθή εηθφλα. Ιαζαίλνπκε φηη ζηνλ νπηηθφ θινηφ, ππάξρνπλ θέληξα 

ηαμηλφκεζεο θαη απνβνιήο (απφξξηςεο), ηα νπνία παξακεξίδνπλ θαη απινπνηνχλ 

ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Σν αιιαγκέλν κήλπκα απνζηέιιεηαη 

ζε πάλσ απφ 30 θέληξα, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζην λα ζπλάγνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ νπηηθή ζθελή φπσο ην ρξψκα, ην βάζνο, ε θίλεζε θ.ν.θ. 

(Κηέηιεθζελ, Κηάιθε, 2006).    

 

Γηαηί φκσο έλαο εηθαζηηθφο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ’ φςηλ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ εηθαζηηθνχ γελενγξάκκαηνο; Θα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε φηη εθφζνλ  θαλέλαο εγθέθαινο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιινλ, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα κελ βιέπνπκε ηελ αθξηβψο ίδηα εηθφλα ηέρλεο πνπ βιέπνπλ ηα 

άηνκα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ην γελεφγξακκά ηνπο. Υξεηάδεηαη λα αθνχζνπκε ηελ 

δηθή ηνπο αθήγεζε ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνιχ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή, ην 

ηδηαίηεξν λφεκα πνπ έρεη ην γελεφγξακκα γηα ηνπο ίδηνπο (Malchiodi, 2009). 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ην γελεφγξακκα πξνυπάξρεη θαη ελππάξρεη κέζα καο θαη κε 

εηθφλεο. Ηη απηέο νη εηθφλεο κπνξνχλ  κε ην εηθαζηηθφ γελεφγξακκα λα 
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θαλεξσζνχλ. Κα θαλεξσζνχλ, φπσο νη δξφκνη πνπ καο αλνίγνληαη φηαλ 

πεξπαηάκε αιιά θαη λα αλνίμνπλ λέα κνλνπάηηα, φπσο ηνπο δξφκνπο πνπ 

αλνίγνπκε εκείο κε ηα δηθά καο βήκαηα. Ηαη ην κφλν πνπ καο ρξεηάδεηαη, είλαη 

ρξψκαηα ! 

 

 

Βηβιηνγξαθία 

Γησζαθάη Ι., 2010, Ιεγαιψλνληαο κέζα ζηελ Γιιεληθή νηθνγέλεηα, Αζήλα: 

Αξκφο 

 

Αλαγλσζηνπνχινπ Κ.Δ., 2014, εκηλάξην «Γελεφγξακκα θαη Αrt Therapy»,  

Αζήλα : Ηέληξν Σέρλεο θαη Φπρνζεξαπείαο  

 

Κηέηιεθζελ Σ., Κηάιθε Ρ., 2006, Ε αζζέλεηα σο πνξεία ηεο ςπρήο. Γξκελεία 

θαη εκαζία ησλ ζπκπησκάησλ, Αζήλα : Πχξηλνο Ηφζκνο 

 

Bollas, C. ,1978, The shadow of the object: Psychoanalysis of the unthought 

known, New York: Columbia University Press 

 

Dalley T., Case C. et al, 1995, Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο: Ε εηθαζηηθή πξνζέγγηζε, 

Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα 

 

Malchiodi C.A., 2009, Γηθαζηηθή ζεξαπεία, Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα  

 

Mc Goldrick M., Gerson R., 1999, To γελεφγξακκα, Αζήλα: Ηέδξνο 

 

Myss C., 2004, Ζεξά πκβφιαηα, Αζήλα: Δηφπηξα 

 

Stylianoudi M.-G. L., 1996, Genogram as Narrative: Interpreting genograms, 

European Journal for Semiotic Studies 

 

Γηθφλα : karuski.co.uk, 2015, [ηειεπηαία πξφζβαζε 28/03/2017], 

wordpress.com, Δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : 

https://karuski.co.uk/category/family-trees 

 

  

 

 

 

  

https://karuski.co.uk/category/family-trees
https://karuski.co.uk/category/family-trees


17 

 

Οη αξεηέο ηεο κόλωζεο ζηελ παηδηθή ειηθία 

 

άξζξν ηεο 

  

Γπαγγειίαο Γαιαλάθε 

 

 
 

 

 

Μόνον όηαν είναι μόνο ηου (δελαδή, με ηεν παρουζία κάποιου) μπορεί ηο παιδί να 

ανακαλύψει ηε δική ηου προζωπική δωή. 

Winnicott (1958/1965, ζ. 34) 

  

Tν κεγάιν παξάδνμν πνπ ζπληζηά «ε εκπεηξία λα είλαη θαλείο κφλνο, σο βξέθνο 

θαη κηθξφ παηδί, κε ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο», φπσο ην δηαηχπσζε ν Winnicott 

(1958/1965, ζ. 30), νξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα είλαη κφλνο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα αλαπηπμηαθή θαηάθηεζε, πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ ην παηδί εζσηεξηθεχζεη 

ζηαζεξέο, ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκεο κνξθέο, πνπ ην ζπληξνθεχνπλ θαη ηνπ 

επηηξέπνπλ λα εθδηπιψζεη ηνλ αιεζή εαπηφ ηνπ. Έηζη, φρη κφλν αληέρεη λα είλαη 

κφλν καδί κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε κφλσζε, δειαδή 

θάλεη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη θπξηνιεθηηθά 

κφλν ηνπ –δηά βίνπ. Ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ππνζηήξηδε ν Winnicott 

(1958/1965), κεξηθνί άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ηε κφλσζε θαη ηεο δίλνπλ αμία σο 

πνιχηηκν απφθηεκα (πεξηζζφηεξα βι. Γαιαλάθε, 2014 θαη Galanaki, 2013b) –

ελδερνκέλσο απηφ λα είλαη πην πηζαλφ ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά (Galanaki & 

Malafantis, in press). 

 

Ε κφλσζε είλαη ε ιηγφηεξν κειεηεκέλε φςε ηεο κνλαμηάο ζηελ παηδηθή ειηθία. 

Απηή είλαη εκθαλήο θπξίσο ζην κνλαρηθφ παηρλίδη. Αλ θαη ην κνλαρηθφ παηρλίδη 

πξνζήιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο Φπρνινγίαο εδψ θαη έλαλ αηψλα πεξίπνπ, άξρηζε 

λα γίλεηαη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ο 

ςπρνιφγνο Kenneth Rubin (1982• Rubin & Mills, 1988) αλαγλψξηζε ηα πνιιά 

πξφζσπα ηεο απνκφλσζεο ησλ παηδηψλ θαη «απν-ζηηγκάηηζε» ην κνλαρηθφ 
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παηρλίδη. πλερίδνληαο ην έξγν απηφ, ν ςπρνιφγνο Robert Coplan θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (γηα κηα ζρεηηθή αλαζθφπεζε βι. Coplan & Ooi, 2013), έρνληαο σο βάζε έλα 

ζψκα εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πεξίπνπ 40 εηψλ ζην πεδίν ηεο Αλαπηπμηαθήο 

Φπρνινγίαο, δηέθξηλαλ ηξεηο κνξθέο απηνχ ηνπ παηρληδηνχ, πνπ εθδειψλεηαη φρη 

φηαλ ην παηδί είλαη κφλν ηνπ (π.ρ., ζην δσκάηηφ ηνπ), αιιά κε ηελ παξνπζία 

ζπλνκειίθσλ (π.ρ., ζην λεπηαγσγείν): ε επηθπιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κνλαρηθφ-

ελεξγεηηθφ παηρλίδη θαη ην κνλαρηθφ-παζεηηθφ παηρλίδη. Γπηθπιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά νλνκάζηεθε ην κνλαρηθφ παηρλίδη πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

θνηλσληθνχ άγρνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θφβνπ ηνπ παηδηνχ, κηαο ζχγθξνπζεο 

αλάκεζα ζην θίλεηξν πξνζέγγηζεο θαη ζην θίλεηξν απνθπγήο (Asendorpf, 1990): 

«Θέισ λα παίμσ καδί ζνπ, αιιά… δελ κπνξψ, ληξέπνκαη». ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, 

απηή είλαη κηα ζπκπεξηθνξά-«γέθπξα» αλάκεζα ζην κνλαρηθφ θαη ην νκαδηθφ 

παηρλίδη θαη, ηειηθά, νδεγεί απφ ην πξψην ζην δεχηεξν. ε νξηζκέλα παηδηά, φκσο, 

θπξηαξρεί, θαη απηφ είλαη έλδεημε δπζιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνγήο. 

 

ην κνλαρηθφ-ελεξγεηηθφ παηρλίδη, ην παηδί εθδειψλεη κνλαρηθέο-ιεηηνπξγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο –θπξίσο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 

αληηθεηκέλσλ– ή κνλαρηθέο-δξακαηηθέο ζπκπεξηθνξέο –θπξίσο παηρλίδη 

πξνζπνίεζεο. Σν κνλαρηθφ-ελεξγεηηθφ παηρλίδη είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα 

παξνξκεηηθφηεηαο, έιιεηςεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλσξηκφηεηαο. Ινηάδεη λα 

ιέεη ην παηδί: «Δελ ζέιεηο λα παίμεηο καδί κνπ;». Χζηφζν, ε ίδηα κνξθή παηρληδηνχ, 

φηαλ εθδειψλεηαη ζε έλα πιαίζην ζην νπνίν ην παηδί είλαη κφλν ηνπ (π.ρ., ην παηδί 

παίδεη κε θνχθιεο ζην δσκάηηφ ηνπ), φρη κφλν είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, αιιά θαη 

απνιχησο θπζηνινγηθφ. 

 

Σν κνλαρηθφ-παζεηηθφ παηρλίδη είλαη ε κνξθή κνλαρηθνχ παηρληδηνχ κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε λεπηαθή θαη πξψηε παηδηθή ειηθία. Πεξηιακβάλεη 

κνλαρηθέο-επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην παηρλίδη κε ηα ηνπβιάθηα ή ε 

δεκηνπξγία ελφο παδι, αιιά θαη κνλαρηθέο-εμεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

εμέηαζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γδψ ην παηδί ζα κπνξνχζε λα πεη: «Παίδσ κφλνο/κφλε κνπ θαη 

είκαη κηα ραξά». Οη εξεπλεηέο (Coplan & Rubin, 2010• Coplan & Weeks, 2010) πνπ 

έρνπλ αζρνιεζεί κε απηή ηε κνξθή κνλαρηθνχ παηρληδηνχ θάλνπλ ιφγν γηα 

απαιιαγκέλε απφ άγρνο θαη θφβν πξνηίκεζε γηα κφλσζε, απνπζία 

θνηλσληθφηεηαο ή έιιεηςε θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, νπζηαζηηθά γηα ηε ζεηηθή 

αμία ηεο κφλσζεο ζηα πξψηα παηδηθά ρξφληα. Σε ζεσξνχλ σο έλα πεδίν ζην νπνίν 

ην παηδί καζαίλεη έλλνηεο, αληηθείκελα, πιηθά θαη εμαζθείηαη. 

 

Απηή ε κνξθή κνλαρηθνχ παηρληδηνχ νλνκάζηεθε θαινήζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο 

θαίλεηαη εχζηνρνο εθ πξψηεο φςεσο, θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ αληηδηαζηνιή απηήο 

ηεο κνξθήο παηρληδηνχ κε ηηο δχν πξψηεο ή θαη κε άιιεο πνπ παξακέλνπλ 

αλεμεξεχλεηεο αθφκε. Παξφι’ απηά, ε κεηαθνξά «θαινήζεο» θαη άιιεο παξφκνηεο 

εθθξάζεηο δείρλνπλ φηη νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη, επί ζεηξά εηψλ θαη ζήκεξα, 

ζεσξνχλ ηε κφλσζε ζηελ παηδηθή ειηθία ππφ έλα πξίζκα αξλεηηθφ. Ε αθεηεξία 

ηνπο ήηαλ θαη είλαη νη παζνινγηθέο φςεηο ηνπ κνλαρηθνχ παηρληδηνχ, αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο αλαδεηνχλ ηε ιηγφηεξν παζνινγηθή –θαη φρη ην αληίζηξνθν. Αθφκε, 

εζηηάδνληαη ζην παηρλίδη, παξακειψληαο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 
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απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο κφλσζεο ησλ παηδηψλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

απηή ελδέρεηαη λα επηηειεί. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγηθή κφλσζε ζηα παηδηά ππάξρνπλ ειάρηζηεο 

αθφκε ζηνλ δηεζλή ρψξν. ε κηα δηθή καο έξεπλα ζηελ Γιιάδα (Galanaki, 2004a• βι. 

θαη Galanaki, 2008), δηαπηζηψζακε φηη ηα παηδηά 7-12 εηψλ πεξίπνπ ήηαλ ζε ζέζε 

λα αξζξψζνπλ κηα πιεζψξα ρξήζεσλ ηεο κφλσζεο, πνπ εληάμακε ζηηο εμήο 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο: εξεκία θαη ραιάξσζε, κείσζε ηνπ άγρνπο, ηεο έληαζεο 

θαη ηνπ ζπκνχ, ζηνραζκφο, επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ην 

κέιινλ, νλεηξνπφιεζε, απηνέιεγρνο θαη απηνθπξηαξρία, ηδησηηθφηεηα θαη 

κπζηηθφηεηα, ειεπζεξία απφ ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ, ελαζρφιεζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθέληξσζε ζε έλα έξγν γηα πςειή επίδνζε. ε κηα 

κεηαγελέζηεξε έξεπλα (Galanaki, Mylonas, & Vogiatzoglou, 2015a), ζηελ νπνία 

εξσηήζακε παηδηά 9-12 εηψλ πεξίπνπ κε έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην (βαζηζκέλν 

ζηελ πξψηε έξεπλα), γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ήζειαλ λα είλαη κφλα, νη ιφγνη απηνί 

ζπλνςίζηεθαλ ζηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (παξάγνληεο): ζηνραζκφο, απηνλνκία 

θαη ηδησηηθφηεηα, ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθέληξσζε ζε έλα έξγν. 

Γληππσζηάδεη ην εχξεκα φηη αθφκε θαη ηα κηθξά παηδηά έρνπλ ηελ επίγλσζε πσο 

αλαδεηνχκε ηε κνλαμηά γηα πεξηζπιινγή, πεξίζθεςε, ζηνραζκφ. ε κηα άιιε έξεπλά 

καο ζηελ Γιιάδα (Besevegis & Galanaki, 2010), ηεο νπνίαο ην θχξην δεηνχκελν ήηαλ 

πψο ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηε κνλαμηά, αλαθαιχςακε φηη θάπνηνη απφ ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ηαπηφζεκνη κε ην πεξηερφκελν ηεο κφλσζεο: 

πξνζπάζεηα γηα πξνζσπηθή βειηίσζε, γλσζηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, απφζπαζε 

ηεο πξνζνρήο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, γλσζηηθή αλαδφκεζε (π.ρ., ζθέςε γηα άιια 

πξάγκαηα). Γπνκέλσο, θάπνηνη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο κφλσζεο 

ελδέρεηαη λα κεηψλνπλ ηε κνλαμηά ηνπ παηδηνχ (γηα αλαζθνπήζεηο ησλ εξεπλψλ 

γηα ηε κφλσζε ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο βι. Galanaki, 2013a, 2015b).  

 

Σα επξήκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ ππνδειψλνπλ ηε ζεκαζία λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

λα ζέβνληαη νη ελήιηθνη ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα είλαη κφλν ηνπ, αιιά θαη λα 

πηνζεηνχλ παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή βίσζε ηεο 

κφλσζεο απφ ηα παηδηά (βι. πεξηζζφηεξα Galanaki, 2005). Ε κφλσζε έρεη 

επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο 

ζηελ εθεβεία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηεο ελήιηθεο δσήο πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ζηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο άιινπο. 
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Γνλεϊθέο δεμηόηεηεο θαη ελζωκάηωζε ζηελ παηδηθή ειηθία 

Θεωξεηηθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθή: κηα αλζξωπηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 

άξζξν ηνπ 

 

Μηράιε Καιιηθξνλά 

 

 

 

ΓΙΑΓΧΓΗ 

χκθσλα κε ηνλ Piaget, έλα λενγέλλεην δελ έρεη θακία απηνγλσζία, ν θφζκνο 

νξίδεηαη σο κηα ξνή κε ζπκβνιηδφκελε θαη κε δηαθνξνπνηεκέλε εκπεηξία ηνπ «εδψ 

θαη ηψξα». Δελ αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη ρψξνο ή ρξφλνο, δελ αηζζάλεηαη φηη 

είλαη κηα δηαθνξνπνηεκέλε νληφηεηα απφ αληίζηνηρεο άιιεο, δελ γλσξίδεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ «εγψ» ή ηνπ «εκέλα». Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ 

αξρίδεη ζηγά-ζηγά θαη έπεηηα απφ πνιιέο επαλαιήςεηο λα γλσξίδεη θαιχηεξα ην 

πεξηβάιινλ θαη λα αλαγλσξίζεη ηα πξψηα ζχκβνια, ηηο πξψηεο ερνγξαθήζεηο. 

 

 

 

ΤΜΒΟΛΙΜΟ 

 

Ο ζπκβνιηζκφο είλαη κία λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηελ εκπεηξία παξνχζα 

ζηε ζπλείδεζε. Οη εηθφλεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθά ζχκβνια, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ απεηθνλίζεηο, έλλνηεο θαη αηζζήκαηα. 
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Χζηφζν, ην παηδί καζαίλεη ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο κεηξηθήο αγθαιηάο, ηνπ θηιηνχ, 

ηνπ θηλδχλν λα πέζεη, φηαλ πξνζπαζεί λα ζηαζεί. Πνιιά απφ απηά ηα ζχκβνια  ζα 

ζπγθξνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπ (Rogers, 1951).  

 

O ζπκβνιηζκφο είλαη κηα δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηελ εκπεηξία 

παξνχζα ζηε ζπλείδεζε. Οη εηθφλεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθά ζχκβνια, ηα νπνία 

ελζσκαηψλνπλ ζρέδηα, έλλνηεο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

 

 Έηζη, ην παηδί καζαίλεη πνην είλαη ην αθξηβέο λφεκα ηεο κεηξηθήο αγθαιηάο, ηνπ 

θηιηνχ ή ηνπ θηλδχλνπ λα πέζεη θάησ, φηαλ πξνζπαζεί λα ζηαζεί. Πνιιά απφ απηά 

ηα ζχκβνια ζα απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ (Rogers, 1951). Σν παηδί «επηιέγεη» 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο εκπεηξίεο ηα ζεκαληηθά γηα ζπκβνιηζκφ, απηά πνπ ζα ην 

βνεζήζνπλ λα θάλεη πεξαηηέξσ βήκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. 

 

Σν πεξηβάιινλ ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αληηιεπηηθνχ ηνκέα πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ, ελψ ε θχζε έρεη ήδε 

παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σν κέξνο ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηηο απνθάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ, καδί κε φια ηα ζρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο ηνπ 

πεξί δσήο, απνηεινχλ ην ζέκα ηνπ εαπηνχ, ην «εγψ». 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηαθνξνπνίεζε είλαη κηα δηαλνεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ κεηά απφ κία λέα επεμεξγαζία. ηαλ ην παηδί 

βάδεη ηα δάρηπιά ηνπ ζηηο δεζηέο εζηίεο ηνπ θνχξλνπ, ζπλήζσο πηζηεχεη φηη απηέο 

νη εζηίεο ζα θαίλε πάληα ηα ρέξηα ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε κεηέξα εμεγεί φηη νη εζηίεο 

ζα δεζηαζνχλ φηαλ θάπνηνο αλνίμεη ηνλ δηαθφπηε. Ε έλλνηα «πνλάεη εθεί» έρεη 

πιένλ δηαθνξνπνηεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ έλλνηα «ν πφλνο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ δηαθφπηε». 

 

ΓΝΧΜΑΣΧΗ 

 

Ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε εκπεηξίαο, ε θαηαγξαθή ηνπ θάζε ζπκβφινπ ζην 

ζψκα, ζα δεκηνπξγεζεί κέζσ κίαο ςπρνβηνινγηθήο νδνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζπλάςεσλ, αιιαγέο ζηελ ξνή ηνπ αίκαηνο, έθθξαζε γνληδίσλ 

θαζψο θαη επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ. πσο αλαθέξζεθε, ηα ζχκβνια κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ εηθφλα, ήρν, γεχζε, κπξσδηά θαη αθή θαη ζα αλαπηπρζνχλ απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη απξνζεμίαο (Harrison, 1978). 

 

Ε θαηλνκελνινγία δίλεη έλα ζεκειηψδε ξφιν ζην ζψκα, πνπ ζεσξείηαη σο ην ιίθλν 

ηεο εκπεηξίαο, ην θαηαθχγην γηα κηα πξαγκαηηθή ελζσκάησζε ηνπ εαπηνχ. Γηα ηνλ 

Husserl (1999) ην ζψκα είλαη έλαο ηφπνο δηαθξηηηθψλ εηδψλ αηζζήζεσλ, πνπ κπνξεί 
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κφλν λα γίλεη αηζζεηφ απφ πξψην ρέξη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ελζσκαηψλεη 

φζα βηψλεη. 

 

Ο αθξηβήο ζπκβνιηζκφο θαη ε δηαθνξνπνίεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην παηδί 

θαη ηελ πγεία ηνπ ελειίθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΣΑΘΓΡΟΣΗΣΑ 

 

Ε Ιάξγθαξεη Ιάιεξ νλνκάδεη σο «αληηθείκελν ζηαζεξφηεηαο» ηε λνεηηθή 

ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί ηνλ αθξηβή ζπκβνιηζκφ ηεο ζεηηθήο ςπρηθήο εηθφλα ηνπ 

«ζεκαληηθνχ άιινπ». Απηφ ζεκαίλεη, φηη κηα ζεηηθή εηθφλα ηνπ γνλέα ζα παξέρεη 

ζην παηδί ην κνληέιν ηνπ ζαπκαζκνχ, ηελ έγθξηζε, ηε βεβαίσζε, ηελ ελζάξξπλζε, 

ηνλ θαζεζπραζκφ θαη ηα φξηα (Mahler et al 1975). 

 

 ε κηα αζθαιή ζρέζε γνλέα-βξέθνπο νη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ζα 

επαλαιεθζνχλ μαλά θαη μαλά. Έηζη, ε εηθφλα ηνπ γνλέα  ζα ελζσκαησζεί ζηγά-

ζηγά ζην παηδί κεηά ηε θάζε δηαρσξηζκνχ θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, ε νπνία αξρίδεη 

κεηά ηνλ πέκπην κήλα ηεο ειηθίαο θαη ζπλερίδεη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο 

ηεο δσήο. Ε εζσηεξίθεπζε ηεο γνληθήο εηθφλαο, ε ελζάξθσζε απηνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζα ζπλερηζηεί κέζα απφ κεηαγελέζηεξεο επαλαιήςεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Ηαηά ζπλέπεηα, ζηελ ελήιηθε δσή 

«αληηθείκελν ηεο ζηαζεξφηεηαο» ζα πξνζθέξεη αληίζηνηρα, απηφ-ζαπκαζκφ, απηφ-

έγθξηζε, απηφ-ελζάξξπλζε, απηφ-θαζεζπραζκφ θαη απηφ-έιεγρν, αθφκα θαη φηαλ ν 

ελήιηθαο αληηκεησπίδεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Σν αληηθείκελν ζηαζεξφηεηαο 

κπνξεί λα ηζρχεη γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ζρέζεηο ή ηα αληηθείκελα. 

 

Ηαηά ζπλέπεηα, απηνχ ηνπ είδνπο ε γνληθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

κίαο πγηνχο απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Γιιείςεηο ζε ζεηηθή εζσηεξίθεπζε 

ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζηελ ελήιηθε δσή, ζε έιιεηςε 

αληηθεηκέλνπ ζηαζεξφηεηαο, κία αίζζεζε ηεο δπζθνιίαο λα αληηιακβάλνληαη ηνπο 

αλζξψπνπο σο ρξήζηκνπο θαη αμηφπηζηνπο, ε νπνία νδεγεί ζε δεηήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο (Engler, 2006). 

 

Ο John Bowlby (1988) ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ πξνζθφιιεζε δελ είλαη καθξηά απφ 

απηή ηελ ηδέα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε πξνθαιείηαη απφ ην 

άγρνο ησλ γνλέσλ θαη αθνινπζείηαη απφ ην άγρνο ηνπ παηδηνχ, έηζη ψζηε ε 

πξνζσπηθή αλάπηπμε επηβξαδχλεηαη (Campbell, 2000). 

 

ΜΓ ΒΑΗ ΦΤΥΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ 

 

Ηαηά ηε γέλλεζε ε (δεμηά) ακπγδαιή, έλα κηθξφ ζαλ ακχγδαιν θαηαζθεχαζκα ηνπ 

εγθεθάινπ, ελεξγνπνηείηαη θαη παξέρεη ηαρείεο απνθξίζεηο θφβνπ θαη αλαγλψξηζεο 

πξνζψπνπ, παξέρνληαο έηζη πξνζηαζία. Χζηφζν, αλ ν θφβνο θπξηαξρεί ζηε δσή 

ηνπ βξέθνπο, ε ακπγδαιή ζα αλαπηχζζεη ππεξθηλεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

αληζνξξνπία ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο, θαη ζα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλψηεξσλ ζπζηεκάησλ θινηνχ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην 

θφβν κε έλα πην ζθφπηκν ηξφπν. 
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Δειαδή, ε αλάπηπμε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ λέσλ λεπξψλσλ θαη ζπλάςεσλ 

ζηνλ ηππφθακπν, ζηελ πξφζζηα πεξηνρή πξνζαγσγίνπ, ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ 

θινηνχ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ βαζηθνχ πξφζζηνπ εγθεθάινπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηελ πςειφηεξε 

ζθέςε. Αιιά, φηαλ ν θφβνο θπξηαξρεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε 

ππεξιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 

ηε ζπλέρεηα, αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε ή / θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο είλαη πην 

πηζαλφ λα ζπκβνχλ (Montgomery, 2013). 

 

χκθσλα κε ηνλ Porges (2001, 2009), ην ζχζηεκα θνηλσληθήο εκπινθήο (ην βιέκκα, 

ε εμαγσγή ηεο αλζξψπηλεο θσλήο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη θηλήζεηο ηνπ 

θεθαιηνχ θαη ε πξνζσδία), ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαπξνζσπηθέο πξνζέγγηζε θαη ηηο ζρέζεηο, ελεξγνπνηείηαη «κφλν φηαλ ηα ακπληηθά 

θπθιψκαηα αλαζηέιινληαη» 

 

Οη αλαζθαιείο πξνζθνιιήζεηο ζε γεληθέο γξακκέο επεξεάδνληαη απφ ηελ θάησ 

δεμηά ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ε πξνβιεκαηηθή ηθαλφηεηα λα ζπγθξίλνπλ 

ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ή ε αληθαλφηεηα λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αιιαγή. 

 

 

Η ΓΚΦΡΑΗ ΣΧΝ ΓΟΝΙΔΙΧΝ 

 

Γπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ζε αγρσηηθά πεξηβάιινληα, ε έθθξαζε ησλ γνληδίσλ 

παξεκπνδίδεηαη ή κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο επηγελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί απφ επψδπλεο εκπεηξίεο. 

 

Δειαδή, ζε εμαηξεηηθά αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξαγσγή ηνπ εγθεθαιηθνχ 

λεπξνηξνπηθνχ παξάγνληα ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηνλ θινηφ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή κείσζε, αθνινπζνχκελε απφ κεησκέλε παξαγσγή λεπξψλσλ θαη 

ζπλάςεσλ, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ απνκλεκφλεπζε, ηε κάζεζε θαη ηελ αλψηεξε 

ζθέςε! Ηαη θαίλεηαη φηη απηφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε γεληά, ζηα 

παηδηά ηνπ παηδηνχ καο !! 

 

ΟΜΑΔΓ ΓΙΑ ΓΟΝΓΨΚΓ ΔΓΞΙΟΣΗΣΓ 

 

πλεπψο ην άγρνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. Σψξα, αο ηνπνζεηήζνπκε απηέο ηηο έλλνηεο κε βάζε ηηο νκάδεο γνλέσλ: 

 

Οη γνλείο εηζέξρνληαη θπξίσο ζε έλα πξνθαηαξθηηθφ δεθαήκεξν ζεκηλάξην ζρεηηθά 

κε ηελ ελζπλαίζζεηε επηθνηλσλία θαη επηιέγνπλ αλ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ή φρη. 

 

ηελ αξρή κηαο νκάδαο γνλέσλ, νη δηνξγαλσηέο εξγάδνληαη κε ζπλαηζζεκαηηζκφ 

θαη ζεβαζκφ ζηελ αγρψδε εκπεηξία θάζε γνλέα. πσο είλαη γλσζηφ, κέζα απφ ην 

έξγν ηνπ Creswell (2007), ε ελζπλαίζζεζε κεηψλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ακπγδαιήο, κεηψλνληαο έηζη ην ζηξεο. Ε νκάδα ησλ γνλέσλ είλαη επίζεο 
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ελζπλαηζζεηηθή γηα ηελ εκπεηξία θάζε γνλέα ρσξίο πξνηάζεηο θξηηηθήο ή ιχζεο. 

Έηζη, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηα πξφζσπα ησλ ζπκκεηερφλησλ αληαλαθινχλ 

ηελ αζθάιεηα ζηνλ νκηιεηή. 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη πεξηιακβάλνπλ θξηηηθή, θσλέο θαη 

ηηκσξία, θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ απηνλνκία, ηε ζπλεξγαζία, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θιπ. (Gordon, 1980). 

 

 

ΣΡΙΑ ΒΑΙΚΑ ΠΓΔΙΑ 

 

Χζηφζν, ηξεηο είλαη νη θχξηνη ηνκείο ζπδήηεζεο θαη εξγαζίαο, ζηηο νκάδεο γνλετθψλ 

δεμηνηήησλ: 

 

Ε βησκαηηθή κάζεζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ έκκεζεο αθξφαζεο, 

νη νπνίεο είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε γνλετθή κέξηκλα. Έηζη:  

 έλα κέινο αθνχεη ηελ εκπεηξία ελφο άιινπ,  

 ηφηε ηα κέιε ηεο νκάδαο δνπιεχνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην ηεο 

εκπεηξίαο,  

 ηφηε νη δηνξγαλσηέο εκβαζχλνπλ ζηηο πξνζσπηθέο έλλνηεο κέζσ ηεο 

αληαλάθιαζεο θαη ηεο ελλνηνπνίεζεο γηα λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ 

ελεξγφ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πξνεγνπκέλσο 

αγρσκέλσλ γνλέσλ (Kolb, 1982). Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ είλαη επίζεο 

επεμεξγαζκέλεο ζε απηφ ην ζεκείν.  

 Σέινο, εθηεινχληαη νκφηηκεο αζθήζεηο εθπαίδεπζεο (Rogers, 1983). 

ρεδηάδεηαη επίζεο ε κνληεινπνίεζε πξνηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

Έλα δεχηεξν θχξην ζέκα είλαη ην έξγν γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ. Ε 

βησκαηηθή κάζεζε ζρεηηθά κε ηνλ πεξηγξαθηθφ έπαηλν θαη ε δηάθξηζε απφ ηνλ 

εθηηκεηηθφ έπαηλν είλαη αθξνγσληαίνη ιίζνη γη 'απηφ ην ζέκα. 

 

Ο Carol Dweck (2006) πξνηείλεη ηνπο φξνπο «ζηαζεξή λννηξνπία» θαη «λννηξνπία 

αλάπηπμεο» («λα κάζνπκε πάζε ζπζία»), πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηελ ηεξάζηηα 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζην απνηέιεζκα κεηαμχ ηεο επαίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο πξνζπάζεηαο αληί ηνπ επαίλνπ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Έηζη, ε απφθηεζε απηψλ ησλ εηδηθψλ δεμηνηήησλ βνεζά ηνλ γνλέα λα εξγάδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αζθαινχο ηδέαο ηνπ εαπηνχ. Απηφ ζπκβαίλεη κέζα απφ ηνπο θαηνπηξηθνχο 

λεπξψλεο (Rizzolati, 1999) θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ θηιηθνχ πξνζψπνπ ηνπ γνλέα, 

επηηξέπνληαο έηζη ζηα παηδηά λα είλαη αλζεθηηθά ζε απνγνεηεπηηθέο πεξηζηάζεηο. 

 

Έλα ηξίην ζέκα είλαη αθηεξσκέλν ζηα φξηα θαη ηηο ζπλέπεηεο, πνπ ζηαδηαθά 

δεκηνπξγνχλ ην αζθαιέο πιαίζην γηα βησκαηηθή κάζεζε ηνπ απηνειέγρνπ ηνπ 

παηδηνχ. Γηδηθή δνπιεηά γίλεηαη κε ηνπο γνλείο, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ 

πξνζσδία ησλ δειψζεσλ, αθνχ ηα φξηα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 
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κηα ήξεκε θαη αζθαιή γνλετθή θηγνχξα. Σν άγρνο θαη ν ζπκφο ππνλνκεχνπλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ. 

  

Οη γνλείο καζαίλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη κε έλαλ ζπλερή ήξεκν ηξφπν φηαλ ην 

παηδί ηνπο παξνπζηάδεη αληηδξάζεηο θηλδχλνπ. ε έλα ηέηνην θιίκα νη πξψηεο 

θαηαγξαθέο ησλ λεπξσληθψλ ηνπο θπθισκάησλ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα βάζε 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο κπνξεί λα θάλεη ην παηδί λα 

πηζηέςεη φηη ε χπαξμή ηνπ είλαη ζεκαληηθή θαη φηη νη γνλείο λνηάδνληαη, αλ θαη ε 

απαίηεζή ηνπ δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί. Ιε απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηά απφ πνιιέο 

επαλαιήςεηο, ην παηδί καζαίλεη λα θαηεπλάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα είλαη 

αλζεθηηθφ ζε αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΠΡΟΑΝΑΦΓΡΘΓΝΣΑ ΘΓΜΑΣΑ ΚΑΙ «ΣΑΘΓΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟΤ» 

 

Απφ ηελ άπνςε ηεο «ζηαζεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ» (Mahler, 1975) θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ ζεκάησλ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ε ελζπλαίζζεηε θαηαλφεζε ζηελ εκπεηξία ησλ γνλέσλ πξνζθέξεη ραιάξσζε 

ζηνλ γνλέα. ηε ζπλέρεηα, ν γνλέαο ίζσο (ειπίδνπκε) λα έρεη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα ραιαξψζεη θαη λα απνδερηεί ην παηδί ηνπ.  

 Οη πεξηγξαθηθέο δεμηφηεηεο ζαπκαζκνχ πξνζθέξνπλ ηνλ ζαπκαζκφ, ελψ,  

 ηα φξηα θαη νη ζπλέπεηεο ησλ δεμηνηήησλ βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ παηδηνχ. 

 

Σν πξφγξακκα ησλ γνλετθψλ καο δεμηνηήησλ πεξηιακβάλεη 80-90 ψξεο εκπεηξηθήο 

κάζεζεο. 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Cambridge: Ε πξφιεςε είλαη ε πξάμε λα ζηακαηήζεη 

θάηη απφ ην λα ζπκβεί ή λα ζηακαηήζεη θάπνηνο λα θάλεη θάηη. 

 

ηελ πεξίπησζή καο είλαη ε πξάμε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ή ε 

δηαθνπή ηεο εκθάληζεο κηαο ζεηξάο ζπλδξφκσλ, δειαδή ζπλδξφκσλ πφλνπ, 

πξνεκκελνξξντθήο έληαζεο, ζπλδξφκσλ θφπσζεο, ζπκπησκάησλ, εμάξζεηο, 

παρπζαξθία ή αλνξεμία, κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ππέξηαζε, απηναλνζία, αιιεξγία, 

άγρνο, αυπλία, θαηάζιηςε, ζνβαξέο ρξφληεο παζήζεηο (Chrousos et al, 2009). Έηζη, ε 

πξφιεςε έξρεηαη κέζσ ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ γνλέα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζρέζε 

γνλέα-παηδηνχ θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ξχζκηζε ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ παηδηνχ. Έλα παηδί κε θαιή ηζνξξνπία, ζα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Γπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, ε ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηψλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 

αληαλαθιαζηηθή κάζεζε θαη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα ή ηνλ δάζθαιν. 

 

Έηζη, φηαλ κηιάκε γηα αζζέλεηα θαη πγεία, αο ζπκεζνχκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ πξφθεηηαη γηα ηε θχζε θαη ηα ρξσκνζψκαηα, πξφθεηηαη γηα 

ελζσκάησζε θαη είλαη γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο! Γπραξηζηψ! 
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Website:  http://www.konstantinanousia.gr/ 

 

 

 

 

 

Λάκπξνο Γηώηεο 

 

Γθπαηδεχηεθε θαη εξγάδεηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ ρψξν πνπ 

ζπλδέεη ηελ ςπρνζεξαπεία κε ηε δξακαηηθή ηέρλε. Γίλαη 

Φπρίαηξνο (Παλεπηζηήκην Αζελψλ), Δξακαηνζεξαπεπηήο 

(University of Hertfordshire, PhD in Dramatherapy), εζνπνηφο 

(Δξακαηηθή ρνιή Γ. Θενδνζηάδε) θαη ζθελνζέηεο. ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ πεξηιακβάλεηαη ην ςπρφδξακα (London Institute 

of Psychodrama), ζεκηλάξηα αξραίνπ θαη ζχγρξνλνπ δξάκαηνο 

ζηελ Αζήλα (Ι. Βνιαλάθεο, Δ. Κηθνινχδε) θαη ην Θνλδίλν (RADA, Actor's Center, 
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City Lit) θαη ην ζέαηξν playback (Leadership & Trainer, Center of Playback Theater, 

New York).  

 

 

Χο ςπρίαηξνο-δξακαηνζεξαπεπηήο, έρεη εξγαζηεί ζε ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα θαη 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Γιιάδα (Κνζνθνκείν Εκέξαο Αηγηλήηεηνπ, Η.Θ. 

Θέξνπ, 18 Άλσ, Ηέληξν Φπρνθνηλσληθήο Αληηκεηψπηζεο, ΗΦΤ Δσγξάθνπ, ΓΠΖΦΤ) 

θαη ζηελ Αγγιία (Φπρνζεξαπεπηηθέο Ηνηλφηεηεο γηα Aζηέγνπο θαη Γμαξηεκέλα 

Άηνκα). ην Θέαηξν, έρεη ζπλεξγαζηεί επαγγεικαηηθά σο εζνπνηφο κε ηελ νκάδα 

«Υνξηθά» (Δ. Κηθνινχδε), ην ΔΕ.ΠΓ.ΘΓ. Ηξήηεο, ην Θίαζν ειάλλα (Β.Δνχθα - 

Η.Δακάηεο), ην Θέαηξν Οδνχ Αληηνρείαο (Π. Οηθνλνκνπνχινπ), ην Theatre Lab (Α. 

Ρεβή), ηνλ Γιιεληθφ Ηφζκν (Φ. Θχηξα) θαη έρεη ζθελνζεηήζεη ηηο παξαζηάζεηο: 

«Απνδηνπνκπαίνο Σξάγνο», «ηα Παξαζθήληα ηεο Φπρήο» ηνπ Γβξέηλνθ (Studio 

Ιαπξνκηράιε), «Τπφζεζε Πηλφθην»  (Έιηαξη), «Ιε φπσο Ιεηέξα» (Παικφο), 

«Ζθέηηδεο» ηνπ Αηζρχινπ (Θέαηξν Αγγέισλ Βήκα, Ηάζηξν Ιπηηιήλεο, Δεκαξρείν 

Ιφιπβνπ Θέζβνπ, Αγ. Ιαξίλα Θέξνπ, Αλνηθηφ ακθηζέαηξν Απιίδαο).  

 

Δηδάζθεη ζηε Δξακαηηθή ζρνιή «Πξάμε Γπηά» απφ ην 2007. Ζδξπηήο ηεο Γηαηξείαο 

Δξακαηηθήο Έθθξαζεο θαη Θεξαπείαο «Παικφο», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νξγάλσζε 

εθπαίδεπζε ζην Θέαηξν Playback θαη δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε επαγγεικαηηθή 

νκάδα Θεάηξνπ Playback ζηελ Γιιάδα («Playback Φ», 2004). Ε νκάδα απηή έρεη 

δψζεη πάλσ απφ 500 παξαζηάζεηο ζε ζεαηξηθέο ζθελέο (Θέαηξν Κένπ Ηφζκνπ, 

Booze, Βηθηψξηα, Studio Ιαπξνκηράιε, Παικφο), ζεξαπεπηηθά πιαίζηα θαη 

πνιηηηζηηθνχο θνξείο. 

 

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Σειέθωλν: 

Email: 

Website:  www.therapy-playback.gr 

 

Φωηεηλή Λνπθαξέα 

 

Οινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Γηθαζηηθή 

Φπρνζεξαπεία θαη ζηηο Γθθξαζηηθέο Θεξαπείεο κέζσ ηέρλεο 

κεηά ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε πλζεηηθή πκβνπιεηηθή. 

Παξαθνινχζεζε κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην Ηέληξν 

Βηνταηξηθήο Εζηθήο θαη Δενληνινγίαο  γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή 

Φξνληίδα θαζψο θαη αληίζηνηρα ζεκηλάξηα γηα ηελ 

Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Παηδηψλ θαη Γθήβσλ. 

 ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο ηεο εκπεηξίαο έρεη θάλεη νκάδεο θαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο 

ζην Αληηθαξθηληθφ Ογθνινγηθφ Κνζνθνκείν Αγ. άββαο θαη ζην χιινγν Αηφκσλ κε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Απφ ην 2014 ζπκκεηέρεη ζηηο νκάδεο παξαηήξεζεο ηνπ 
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Αηγηλεηείνπ Κνζνθνκείνπ θαη αζρνιείηαη κε νκάδεο απνθφξηηζεο θαη ελδπλάκσζεο 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Σειέθωλν: 

Email: loukarea@gmail.com 

Website:   

 

 

Γπαγγειία Γαιαλάθε 

 

Ε Γπαγγειία Γαιαλάθε είλαη Ηαζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Γπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

ηνπ Γζληθνχ θαη Ηαπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη θάλεη βαζηθέο 

ζπνπδέο Φπρνινγίαο, κεηαπηπρηαθφ ζηε ρνιηθή Φπρνινγία θαη δηδαθηνξηθφ, κε 

ππνηξνθία ηνπ Ζδξχκαηνο Ηξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, 

ζην Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη επίζεο εθπαηδεπζεί ζηε 

γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Γίλαη Δηεπζχληξηα 

ηνπ Γξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο 

Γθπαίδεπζεο. Έρεη δηαηειέζεη πληνλίζηξηα ηνπ Ηιάδνπ Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο 

ηεο Γιιεληθήο Φπρνινγηθήο Γηαηξείαο. Γίλαη ζπγγξαθέαο ηξηψλ βηβιίσλ: Θέκαηα 

Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, Ε «λεθξή» κεηέξα: Αλαδεηψληαο ηηο αλαπηπμηαθέο 

ξίδεο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη Ινλαμηά: Σν παξάδνμν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. 

Έξεπλεο θαη κειέηεο ηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο. 

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Σειέθωλν: 

Email: egalanaki@primedu.uoa.gr 

Website:   
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