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   Editorial 

Γύρνκαη θαιή ρξνληά, κε πγεία θαη αιεζηλή αγάπε.  

Γιπίδσ ν θαζέλαο λα αλαθαιύςεη λέεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπ, ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπ, ηεο θαινζύλεο ηνπ θαη ηεο επζύλεο απέλαληη ζηνλ 

εαπηό ηνπ, ζηνπο άιινπο θαη ηνλ πιαλήηε πνπ καο θηινμελεί. 

Αλ θαη πέξαζε θαηξόο από ην ηειεπηαίν ηεύρνο, ήξζε ε ώξα 

απνραηξεηώληαο κηα δεθαεηία, λα θαισζνξίζνπκε ην δέθαην ηεύρνο ησλ 

ςπρνινγηθώλ γλσκώλ. 

Οε απηό ην ηεύρνο, ε Βαζηιηθή Δαζθαιάθε ζην άξζξν ηεο 

«Κνηλσληθνπνίεζε / Οκάδεο δηάθξηζεο», καο εμεγεί γηαηί νη άλζξσπνη 

ελώ, γεληθά από όηη θαίλεηαη από ηελ ηζηνξία, θαηαθέξλνπλ λα 

ζπλππάξμνπλ κε ηνπο άιινπο (όρη πάληα κε επθνιία), έρνπλ κηα ηάζε λα 

ηνπο θέξνληαη άζρεκα. Ε ίδηα εμεγεί, όηη είλαη ε έκθπηε αλάγθε γηα λα 

ληώζνπκε κνλαδηθνί πνπ καο σζεί λα ζπγθξηζνύκε αιιά θαη λα κεηώζνπκε 

ηνπο άιινπο. Φηάλνπκε έηζη ζην παξάδνμν, λα γηλόκαζηε θαθνί γηα λα 

αηζζαλζνύκε θαιύηεξα γηα ηνλ εαπηό καο. 

Ε Αηθαηεξίλε Λαπαηή, κε ην άξζξν ηεο «Παξ’ ην απφθαζε!» κάο 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιήςε απνθάζεσλ ζηε δσή καο. Πνλίδεη 

πσο ε αλαπνθαζηζηηθόηεηα είλαη ππεύζπλε γηα ην όηη βαιηώλνπλ 

άλζξσπνη θαη θαξηέξεο. Απηόο ν νπνίνο δελ έρεη αλαπηύμεη ηε δύλακε λα 

απνθαζίδεη, είλαη εθείλνο πνπ κέλεη εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηάζηκνο, ελώ 
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ππνζηεξίδεη πσο ην λα είκαζηε ζε ζέζε λα βάδνπκε ζηόρνπο θαη λα 

παίξλνπκε απνθάζεηο είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λα έρνπκε έιεγρν ζηε 

δσή καο. 

Οηε ζπλέρεηα, ην ηεύρνο καο θηινμελεί ην άξζξν «Αμίδεη λα αθήζνπκε ην 

ζψκα λα εθθξαζηεί, γηα φζα δηζηάδεη ην ζηφκα λα πεη!» ηεο Ισάλλαο 

Κνπηίβα. Ε θα Ηνπηίβα, καο ζπζηήλεη ηε ρνξνζεξαπεία θαη ηα νθέιε ηεο. 

Ιαο εμεγεί πσο ην ζώκα είλαη ν θαζξέθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηά καο, ρσξίο ηηο παξακνξθώζεηο ηνπ λνπ. Μ θάζε άλζξσπνο 

έξρεηαη κε έλα δπλακηθό ζηε δσή. Ε νξνζεξαπεία, απνθαιύπηεη θαη 

ελεξγνπνηεί απηό ην δπλακηθό κε ζθνπό ηελ απηνζεξαπεία, δηόηη 

νπζηαζηηθά ε ζεξαπεία έξρεηαη από κέζα καο.  

Αθνινπζεί ην άξζξν «Σν ζψκα ζηε ζεξαπεία ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο: 

κηα παξακειεκέλε ζρέζε», ηεο Αλαζηαζίαο Νηθνιίηζα. Γδώ ε 

αξζξνγξάθνο κάο ηνλίδεη πσο ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό βαζηδόκαζηε θπξίσο 

ζηε δύλακε ηνπ αλαιπηηθνύ λνπ θαη έρνπκε παξακειήζεη θαηά πνιύ ην 

ζώκα θαη ηε ζνθία πνπ απηό εκπεξηέρεη, ελώ καο βάδεη λα αλαξσηεζνύκε 

γηα ην εάλ ε ιεθηηθή ςπρνζεξαπεία πνπ παξέρεηαη εδώ θαη δεθαεηίεο, θαη 

ζηελ Γιιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό, είλαη ηθαλή λα πξνσζήζεη ηελ πιήξε 

επεμεξγαζία θαη επνύισζε ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο. 

Ε Νίθε Μαξθνγηάλλε, ζην θείκελό ηεο «Απηνγλσζία, κάζεζε θαη εμέιημε 

κε ηε βνήζεηα ησλ ηππνεηδψλ», καο παξνπζηάδεη ηελ ηδηαίηεξε κέζνδν 

ςπρνζεξαπείαο κε ηε βνήζεηα Ζππνεηδώλ. Πα ηππνεηδή, καο εμεγεί, 

αιιειεπηδξνύλ κε ην αζπλείδεηό καο, απνθεύγνληαο ηηο αληηζηάζεηο ηεο 

ινγηθήο ζθέςεο θαη είλαη βησκαηηθή κέζνδνο κάζεζεο. Ναξάιιεια, κάο 

ζπζηήλεη ην θέληξν «Ζππόιπζεο», ην νπνίν εδώ θαη δέθα ρξόληα εθαξκόδεη 

ηε κέζνδν απηή ζηελ Γιιάδα.  
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Πν λέν ηεύρνο καο, θηινμελεί επίζεο, ην παξακύζη ηεο Ισάλλαο 

Βαιεκβαζάθε, «Σν Αγφξη θαη ε Γιηά. Αλνίγνληαο ηνλ δξφκν πξνο ηελ 

Γπηπρία», πνπ ζπλνδεύεηαη από ρξήζηκεο ζπκβνπιέο από ηε ζπγγξαθέα γηα 

ην πώο απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο, ζην 

πιαίζην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο. 

Πέινο, ιόγσ ησλ δύζθνισλ ζπλζεθώλ πνπ βηώλνπκε όινη καο απηή ηελ 

πεξίνδν, ζεσξήζακε ζεκαληηθό λα εληάμνπκε ζην πεξηνδηθό καο, ην πνιύ 

ελδηαθέξνλ άξζξν ηεο Γεσξγίαο Μπίληνπ, «Γνλείο: πψο λα εθπαηδεχζεηε 

ηα παηδηά ζαο κε αθνξκή ηνλ Κνξσλντφ». Ηη όπσο καο ηνλίδεη ε 

αξζξνγξάθνο, αο κάζνπκε ζηα παηδηά, αιιά αο δνύκε θη όινη καο, ηηο 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο σο επθαηξία λα αλαθαιύςνπκε λέα πξάγκαηα, 

λένπο ηξόπνπο ρεηξηζκνύ ησλ θαηαζηάζεσλ, λέεο εκπεηξίεο.  

 

Υστερόγραυο 

Θίγν πξηλ βγεη ην ηεύρνο, ήξζαλ νη αλαπάληερεο εμειίμεηο ιόγσ ηνπ 

θνξσλντνύ. Οε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν γηα όινπο, θαινύκαζηε λα δείμνπκε 

ππνκνλή, πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ αηζηνδνμία καο.  

Ιέλνληαο ζπίηη, θξελάξνληαο ηνπο ξπζκνύο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, 

αλαινγηδόκαζηε ηηο επηινγέο θαη ηε δσή καο.  

Γιπίδσ, ην ηεύρνο απηό λα ζαο θξαηήζεη παξέα, θαη ζύληνκα όινη λα 

επηζηξέςνπκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο πγηείο, αζθαιείο θαη ίζσο ιίγν πην 

ζνθνί.  

 

Ηαιή Αλάγλσζε ζε όινπο! 
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*Οεκεηώλεηαη όηη: Μ θάζε αξζξνγξάθνο έρεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηηο απόςεηο πνπ 

εθθξάδεη. Πα βηνγξαθηθά, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο, παξαηίζεληαη, όπσο καο έρνπλ ζηαιεί από ηνπο αξζξνγξάθνπο.  

https://www.facebook.com/SofoSoma-Anastasia-Nikolitsa-2041527922829552/
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Κνηλσληθνπνίεζε / Οκάδεο δηάθξηζεο 

Άξζξν από ηελ  

Βαζηιηθή Δαζθαιάθε  

 

 

 

Μη άλζξσπνη γεληθόηεξα, είκαζηε ηδηαηηέξσο θνηλσληθά όληα πνπ έρνπλ αλάγθε 

από ζεηηθέο ζρέζεηο. Γπνκέλσο, κπνξνύκε εύθνια λα θαηαλνήζνπκε ηα θίλεηξα 

πνπ έρνπκε γηα λα ηα πεγαίλνπκε θαιά κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Οηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, δελ ζα ππήξρε θακία πηζαλόηεηα ύπαξμεο ηεο θνηλσλίαο καο, αλ 

ηζηνξηθά νη άλζξσπνη δε ζπλεξγάδνληαλ θαη δελ ηα πήγαηλαλ θαιά κεηαμύ ηνπο ζε 

κεγάιν βαζκό. Τζηόζν, πνιύ ζπρλά βιάπηνπλ εζθεκκέλα ν έλαο ηνλ άιινλ. Γηαηί 

άξαγε ζπκβαίλεη απηό; Γηαηί νη άλζξσπνη ζέινπλ θάπνηεο θνξέο λα ελνριήζνπλ ή 

αθόκε θ λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο;  

Δεθαεηίεο έξεπλαο απνδεηθλύνπλ όηη πίζσ από ηε δεκνθηιή πεπνίζεζε πσο νη 

άλζξσπνη γίλνληαη θαθνί όηαλ ζέινπλ λα αηζζαλζνύλ θαιύηεξα γηα ηνλ εαπηό 

ηνπο, θξύβεηαη κία κεγάιε πηθξή αιήζεηα! Ε ζεσξία ηεο «θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο» 

ππνζηεξίδεη όηη νη άλζξσπνη έρνπλ κηα βαζηθή ςπρνινγηθή αλάγθε γηα «ζεηηθή 

ηδηαηηεξόηεηα». Ιε άιια ιόγηα, νη άλζξσπνη έρνπλ κία ζεηηθά πξνζδηνξηζκέλε 

αλάγθε λα αηζζάλνληαη κνλαδηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γύξσ ηνπο. Ηαζώο από ηε 

θύζε ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, απηή ε αλάγθε γηα ζεηηθή 

δηάθξηζε, επεθηείλεηαη θαη ζηηο νκάδεο πνπ αλήθνπλ. Δειαδή, ηείλνπλ λα βιέπνπλ 

πην επλντθά ηηο νκάδεο πνπ αλήθνπλ, παξά ηηο νκάδεο πνπ δελ αλήθνπλ. Έηζη σο εθ 

ηνύηνπ, έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ιηγόηεξν ζεηηθά ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ 

απνηεινύλ κέξνο κίαο νκάδαο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ αλήθνπλ θάπνπ. Γπίζεο, 
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απηό είλαη ηδηαίηεξα πηζαλό λα ζπκβεί, όηαλ ππάξρεη αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ ή όηαλ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη όηη ε ηαπηόηεηα ηεο νκάδαο ηνπο 

δνθηκάδεηαη ε ακθηζβεηείηαη. 

 Ιειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εμέηαζε απηήο ηεο πεπνίζεζεο, 

δηαπηζηώλνπλ όηη: νη άλζξσπνη γεληθόηεξα εκθαλίδνπλ ελδείμεηο επλνηνθξαηίαο γηα 

ηελ νκάδα ηνπο, θαη επηπιένλ, εληζρύεηαη ζεηηθά ε απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ην 

αίζζεκα ηεο ζεηηθόηεηαο πξνο ηελ νκάδαο ηνπο, όηαλ δηαγξάθνληαη άιια κέιε 

από ηελ νκάδα θαη ζεσξνύληαη σο «παξείζαθηα». Ε ζεσξία ηεο «θνηλσληθήο 

ζύγθξηζεο», ππνζηεξίδεη όηη νη άλζξσπνη από ηε θύζε ηνπο θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε 

άιινπο αλζξώπνπο θαη όηη απηέο νη ζπγθξίζεηο κπνξνύλ ζπρλά λα καο θάλνπλ λα 

αηζζαλόκαζηε ρεηξόηεξα ή θαιύηεξα γηα ηνλ εαπηό καο. Μ Freud ππνζηήξημε, 

δεθαεηίεο πξηλ, όηη νη άλζξσπνη έλησζαλ θαιά κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα 

ειαηηώκαηά ηνπο, όηαλ πίζηεπαλ όηη θαη άιια άηνκα είραλ ηα ίδηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηνύο. Βαζηθά, αλ ππνζέζνπκε όηη αηζζάλεζηε αλέληηκνη, ηόηε 

είλαη πην πηζαλό λα βιέπεηε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο επίζεο αλέληηκνπο θη απηό 

ζαο θάλεη θαηά κία έλλνηα, λα αηζζάλεζηε πην έληηκνη από απηνύο. Όηαλ απεηιείηαη 

ε απηνεθηίκεζή καο, εθδειώλνπκε αξθεηή επηζεηηθόηεηα.  

Ιε άιια ιόγηα, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη θαιά ή άζρεκα γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη όηη 

εθείλε ηε ζηηγκή πνπ επηηίζεληαη, αηζζάλνληαη ρεηξόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο από ό, 

ηη ζπλήζσο. Γπίζεο, ζ’ απηό ην πεδίν έξεπλαο, έρεη δηαπηζησζεί όηη ε απεηινύκελε 

απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε έλα επξύ θάζκα απμεκέλσλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ νη άλζξσπνη ληώζνπλ πξνζβεβιεκέλνη, ζε 

αληίζεζε κε ην λα ιακβάλνπλ εθηίκεζε, είλαη αξθεηά πηζαλό λα θάλνπλ 

πξνζβιεηηθά ζρόιηα ζε θάπνην άιιν άηνκν. Όηαλ απεηιείηαη ε απηνεθηίκεζή καο, 

ηόηε είλαη πηζαλό λα ζπγθξίλνπκε ηνπο εαπηνύο καο κε αλζξώπνπο πνπ λνκίδνπκε 

όηη είλαη ζε ρεηξόηεξε ζέζε από εκάο, ώζηε λα βιέπνπκε όηη έρνπλ πεξηζζόηεξα 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά από εκάο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβαζκίζνπκε ηα άηνκα πνπ 

δελ είλαη κέιε ησλ νκάδσλ καο, θαζώο θαη γηα λα εθθξάζνπκε πην άκεζε 

επηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο αλζξώπνπο γεληθόηεξα.  
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Ιηα άιιε θαηεγνξία είλαη νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη, νη νπνίνη δπζθνιεύνληαη λα 

αληηιεθζνύλ ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ην πξαγκαηηθό επίπεδν σξηκόηεηαο 

ελόο λένπ. Γηδηθόηεξα εάλ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πνπ πξνθαλώο δελ θαηέρνπλ 

νη πξνεγνύκελεο γεληέο. Ηαηά ζπλέπεηα, ηνπ κηινύλ ζαλ λα είλαη αθόκε κηθξό παηδί 

θαη ζαλ λα ρξεηάδεηαη ζηα πάληα θαζνδήγεζε, κε απνηέιεζκα ν λένο λα 

πξνζβάιιεηαη από απηή ηελ ππνηίκεζε. 
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Παξ’ ην απφθαζε! 

Άξζξν από ηελ 

Αηθαηεξίλε Λαπαηή  

 

 

 

Μ James Alen, έλαο κεγάινο βηθησξηαλόο ζπγγξαθέαο, πηζαλόλ ζα ζθεθηόηαλ ηελ 

ζεκαζία ηνπ λα παίξλεη θαλείο απνθάζεηο όηαλ δήισλε: «ζθεθηόκαζηε θξπθά θη 

απηό θεύγεη. Πν γύξσ πεξηβάιινλ όκσο είλαη ε νπηηθή καο». Ηαλείο δελ κπνξεί λα 

δεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απνθάζεηο καο, αιιά ζρεδόλ όινη κπνξνύλ λα δνπλ η΄ 

απνηειέζκαηα απηώλ. 

Άλζξσπνη, νη νπνίνη έρνπλ θαηαθέξεη λα γίλνπλ αξηζηνηέρλεο ζην λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο, είλαη νη ίδηνη, νη νπνίνη έρνπλ νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία. 

Απηνί πνπ είλαη ζηελ θνξπθή, είλαη εθείλνη πνπ απνθαζίδνπλ θαη πξνρσξνύλ 

κπξνζηά. Έρνπλ απηνπεπνίζεζε, πςεινύ επηπέδνπ απηνεθηίκεζε θη αθόκε θη αλ 

θάλνπλ ιάζε, καζαίλνπλ απ’ απηά θαη δελ ηα παξαηάλε. 

Ε απνπζία απνθάζεσλ είλαη ππεύζπλε γηα ην όηη βαιηώλνπλ άλζξσπνη θαη 

θαξηέξεο. Απηόο ν νπνίνο δελ έρεη αλαπηύμεη ηε δύλακε λα απνθαζίδεη, είλαη 

εθείλνο πνπ κέλεη εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηάζηκνο. Δελ είλαη κόλν ην εηζόδεκα 

πνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά, αιιά θαη νιόθιεξε ε δσή. Ε ςπρνζσκαηηθή πγεία, ε 
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επδσία ηεο νηθνγέλεηαο, ε θνηλσληθή δσή θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, είλαη 

νξηζκέλνη ηνκείο, νη νπνίνη αληαλαθινύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεώλ καο. 

Ναξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη: νη ειιηπείο ή 

πνιιέο πιεξνθνξίεο, νη γλώκεο ησλ άιισλ, ζπλαηζζεκαηηθά κπινθαξίζκαηα θ.α. 

Οε απηό ην ζεκείν κπνξεί θάπνηνο λα αλαξσηεζεί: Νώο κπνξώ λα βειηησζώ ζε 

απηό; Νξώηα απ΄ όια πξέπεη λα πάξεη απόθαζε όηη ην ζέιεη. Κα ην θάλεη εθείλε ηε 

ζηηγκή κε όηη έρεη. Απηό αθξηβώο είλαη ην θαίξην ζεκείν πνπ πνιινί ην 

δηαρεηξίδνληαη ιαλζαζκέλα. Νηζηεύνπλ όηη δελ έρνπλ έξζεη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ. 'Έηζη, ηα όλεηξα δελ πινπνηνύληαη θαη νη 

ζηόρνη ράλνληαη. 

Ε ιήςε απνθάζεσλ, είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο λα αζθήζεηο έιεγρν ζηε δσή ζνπ. 

Γίλαη ζεκαληηθό λα κελ αθήλεηο ηνλ εαπηό ζνπ θπιαθηζκέλν από ηελ ακθηβνιία 

θαη ηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα. 

Λεθαζάξηζε ζην κπαιό ζνπ ηη ζέιεηο. Δεο λνεξά απηό πνπ επηζπκείο θαη θξαηήζνπ 

ζε απηό. Όηαλ θξαηάο απηό ην όξακα ζην κπαιό ζνπ ζπλερώο, ηόηε θνξηίδεζαη κε 

ελζνπζηαζκό, ρσξίο ακθηβνιίεο θαη αλεζπρίεο. Ιεηά, ην ζεκαληηθό είλαη λα 

ΑΝΜΦΑΟΖΟΓΖΟ λα δξάζεηο. Όξακα ρσξίο δξάζε είλαη κόλν θαληαζίσζε. 

'Μια είλαη πηζαλά θη έλα απ’ απηά είλαη ηα όλεηξα θαη νη ζηόρνη πνπ έρεηο! 

Νεηπρεκέλνο είλαη απηόο πνπ δελ εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα ζηελ πξώηε 

απνηπρία. Όπσο είρε πεη θαη ν ακεξηθαλόο ζπγγξαθέαο Napoleon Hill: «νηηδήπνηε 

κπνξεί λα ζπιιάβεη ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ, κπνξεί θαη λα ην πεηύρεη!». Ιπνξείο 

λα θαηαθέξεηο πνιύ πεξηζζόηεξα απ΄ ό, ηη θαληάδεζαη, εάλ θηλεζείο κε θαζαξό 

κπαιό, πάξεηο απόθαζε θαη δεζκεπηείο ζε απηήλ. 

Πν πην δύζθνιν πξάγκα είλαη ε απόθαζε λα δξάζεηο. Πα ππόινηπα είλαη ζέκα 

επηκνλήο. Μη θόβνη είλαη ράξηηλεο ηίγξεηο. Ιπνξείο λα θάλεηο νηηδήπνηε 

απνθαζίζεηο. Ιπνξείο λα δξάζεηο έηζη, ώζηε λα ειέγμεηο θαη λα αιιάμεηο ηελ δσή 

ζνπ θαη ε δηαδηθαζία απηή είλαη ε αληακνηβή ζνπ. Amelia Earhart. 
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Γπνκέλσο δελ ππάξρεη άιινο ιόγνο λα θαζπζηεξείο θαη λα πεξλά ε δσή κπξνζηά 

ζνπ ... Ναξ΄ ην απόθαζε! 

 

ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ  

Harrison, E. Frank. (1999). The Managerial decision Making. Houghton Mifflin  

Linda, Proctor. (2015). Earn It & Enjoy It: The 7 Great Lessons of Wealth Creation  
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ΥΟΡΟΘΓΡΑΠΓΙΑ:  

Αμίδεη λα αθήζνπκε ην ζψκα λα εθθξαζηεί, γηα φζα δηζηάδεη ην ζηφκα 

λα πεη! 

Άξζξν από ηελ  

Ισάλλα Κνπηίβα 

 

 

 

  

Ε δνπιεηά κνπ σο ςπρνζεξαπεύηξηα θαη ζπκβνύινπ ςπρηθήο πγείαο ζηεξίδεηαη 

ζηελ απνδνρή, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Ε θίλεζε 

έρεη ζρέζε κε ην παξόλ θαη δελ έρσ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο γηα ην πώο πξέπεη 

λα είλαη ν άλζξσπνο. Νηζηεύσ ζηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε αηόκνπ. Θεσξώ πσο ν 

θάζε άλζξσπνο έξρεηαη κε έλα δπλακηθό ζηε δσή. Ννιιέο θνξέο απηό ην δπλακηθό 

δελ ην γλσξίδνπκε, δελ ην θαηαθηνύκε θαη δελ ην εμσηεξηθεύνπκε. Ε 

νξνζεξαπεία απνθαιύπηεη θαη ελεξγνπνηεί απηό ην δπλακηθό κε ζθνπό ηελ 

απηνζεξαπεία, δηόηη νπζηαζηηθά ε ζεξαπεία έξρεηαη από κέζα καο.  

 

Ε πνξεία ηεο δσήο κνπ κε νδήγεζε λα αθνύζσ θαη λα εκπηζηεπηώ όια απηά πνπ 

δελ κπνξνύζα λα εθθξάζσ ιεθηηθά, αιιά πνπ ην ζώκα κνπ «θώλαδε». O ςπρηθόο 

πόλνο κνύ δεκηνπξγνύζε ζσκαηηθή, αιιά θαη ςπρηθή αθακςία, ηξόκν, παληθό, 

αξξώζηηα. Όια όζα δελ κπνξνύζαλ λα ιερζνύλ, ζσκαηνπνηνύληαλ θαη 

δεκηνπξγνύζαλ ζπκπηώκαηα. 

 

H δσή είλαη γεκάηε πξνθιήζεηο πνπ ζε θέξλνπλ αληηκέησπν κε ηνπο «δαίκνλέο» 

ζνπ, κε ηα ζεξηά ζνπ. Θέινπλ λα ζε έρνπλ κε ην κέξνο ηνπο. Άιισζηε απηό έρνπκε 

ζπλεζίζεη, αλ θαη ζεξηά, απηά καο είλαη νηθεία. Ππρεξνί ζε όζνπο έρνπλ ηελ επθαηξία 
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λα αληηθξύζνπλ απηά ηα ζεξηά ζην δξόκν ηνπο, λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Δελ είλαη 

θαζόινπ εύθνιν απηό ην αληάκσκα. Αηζζάλεζαη λα θεύγεη ε γε θάησ από ηα 

πόδηα ζνπ, αηζζάλεζαη λα αδεηάδεηο, έλα θελό, αδύλακνο κπξνζηά ζηα ζεξηά πνπ 

ζε θαηνηθνύλ. Μ πόλνο είλαη δπλαηόο, αθόξεηνο, ζέιεηο λα θιάςεηο, λα θσλάμεηο, 

κα ηίπνηα δελ βγαίλεη πηα, γηαηί έρεηο εμαληιεζεί. Κνκίδεηο όηη ζηέξεςεο, όηη δελ 

έρεηο βνύιεζε, λνκίδεηο όηη ηα ζεξηά είλαη πην δπλαηά από ζέλα. Πα έρεηο ζξέςεη 

ηόζα ρξόληα. Ηαη ηόηε κέζα ζηελ αδπλακία ζνπ, ζην απόιπην ηίπνηα, νξζώλεζαη, 

ην ζώκα μππλάεη ζαλ από ιήζαξγν, ζεξηά θαη νη δαίκνλεο μαθληθά έρνπλ 

ζπξξηθλσζεί. Ηαη ηόηε δεηάο βνήζεηα.  

 

Απηήλ ηε βνήζεηα ηε βξήθα κέζα από κηα πνξεία πνιιώλ ρξόλσλ ζην ρώξν ηεο 

Σπρνζεξαπείαο, ηεο Σπραλάιπζεο θαη ηεο νξνζεξαπείαο. Όηαλ πιένλ είρα 

αληακώζεη θαη αληηκεησπίζεη όια απηά πνπ αζπλείδεηα κε δηαθηλνύζαλ θαη κε 

ηξόκαδαλ, απηά απνδπλακώζεθαλ κπξνζηά ζηε δηθή κνπ δύλακε πνπ, κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, νη δάζθαινί θαη ζεξαπεπηέο κνπ εληόπηζαλ θαη κνπ 

ελέπλεπζαλ. ξσζηώ κεγάιε επγλσκνζύλε ζε όιεο θαη όινπο απηνύο πνπ κε 

βνήζεζαλ ζην λα αληιήζσ δύλακε κέζα από ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηό. 

 

Έηζη, κεηά από έλα κεγάιν θαη πνιπηάξαρν ηαμίδη, πνπ βέβαηα, όηαλ αξρίζεη δελ 

ηειεηώλεη, δεκηνύξγεζα ην Ηέληξν νξνζεξαπείαο ΟΡΚ ΗΖΚΜΡΙΑΖ. Οηόρνο ΟΡΚ 

ΗΖΚΜΡΙΑΖ είλαη ε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ, ε 

πξνζθνξά αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ νξνζεξαπείαο θαη Οπκβνπιεπηηθήο 

Ρπνζηήξημεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ απηνβειηίσζε ηνπ αηόκνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θίλεζε. Ε θίλεζε είλαη δσή, είλαη ε έθθξαζε ηεο ςπρήο θαη 

ηνπ λνπ. Πν ζώκα είλαη ν θαζξέθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηά καο, 

ρσξίο ηηο παξακνξθώζεηο ηνπ λνπ. 

 

Ε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ ρνξνύ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

νξνζεξαπείαο ζηνλ 20ό αηώλα. Γθαξκόδεηαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Πε 

δεθαεηία ηνπ ’70 άξρηζε λα δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα ησλ Ε.Ν.Α. θαη ιίγν 

αξγόηεξα ζηελ Γπξώπε. Ε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ρώξν ηεο νξνζεξαπείαο 

νινέλα δηεπξύλεηαη. Οηελ Γιιάδα ε νξνζεξαπεία εθαξκόδεηαη από ην 1987, ελώ 
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ην 1993 ηδξύζεθε ε Έλσζε νξνζεξαπεπηώλ Γιιάδνο (http://www.gadt.gr). Πν 

2018, ε Έλσζε ζπλδηνξγάλσζε, καδί κε ηελ European Association of Dance 

Movement Therapy (EADMT), ην 3ν Γπξσπατθό Οπλέδξην νξνζεξαπείαο κε κεγάιε 

πξνζέιεπζε εηδηθώλ από όινλ ηνλ θόζκν. 

 

Ούκθσλα κε ηα επξσπατθά θξηηήξηα ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο νξνθηλεηθήο 

Θεξαπείαο (EADMT), γηα λα ζεσξείηαη θάπνηνο επαγγεικαηίαο ρνξνζεξαπεπηήο, ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη έλα ηξηεηέο κεηαπηπρηαθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

νξνζεξαπείαο, πνπ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθή ζεξαπεία, ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, 

πξαθηηθή εμάζθεζε θαη επνπηείεο.  

Οεκαληηθή γηα ηε δνπιεηά ηνπ ρνξνζεξαπεπηή είλαη ε ελζπλαίζζεζε πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπεη λα θαζξεθηίδεη, λα αληερεί, λα παξαηείλεη, λα αθνινπζεί ή θαη λα 

δηεπξύλεη ηελ θίλεζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ. Μ ρνξνζεξαπεπηήο δελ θαζξεθηίδεη 

κόλν ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπόκελνπ, αιιά θαη ηε ζπγθηλεζηαθή 

νπζία απηήο ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Ε νξνζεξαπεία απνηειεί κηα κνξθή ςπρνζεξαπείαο κέζσ θίλεζεο. Γίλαη κηα από 

ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο κέζσ Πέρλεο, όπσο ε Ινπζηθνζεξαπεία, ε 

Δξακαηνζεξαπεία θαη ε Θεξαπεία κέζσ Γηθαζηηθώλ Περλώλ. Οηελ νξνζεξαπεία 

ην εξγαιείν καο είλαη ε θίλεζε, ε νπνία εθθξάδεη, όζα ην ζηόκα δηζηάδεη λα πεη. 

Οπρλά ην κπαιό θαη νη ζθέςεηο καο ιεηηνπξγνύλ σο ηξνρνπέδε ησλ επηζπκηώλ καο. 

Ε θαζηζηηθή δσή, αδξαλνπνηεί ην ζώκα θαη καδί ηελ ςπρή θαη ηνλ λνπ, θαζώο 

βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Πα αζπλείδεηα θαη θαηαπηεζκέλα 

ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνύλ αζζέλεηεο.  

 

Ιηα ζπλεδξία, αηνκηθή ή νκαδηθή, δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

αηόκσλ. Οπλήζσο ππάξρεη έλα ιεθηηθό κέξνο, δειαδή ζπδήηεζε, ηόζν ζηελ αξρή 

όζν θαη ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο, αιιά ην θύξην κέξνο ην θαηαιακβάλεη ε θίλεζε. 

Άιινηε ρξεζηκνπνηνύκε κνπζηθή θαη άιινηε όρη, αθνινπζώληαο έηζη ηνλ ξπζκό 

κέζα καο πνπ καο δηα-θηλεί θαη ζπλ-θηλεί. 

 

http://www.gadt.gr/
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Οηε ρνξνζεξαπεία, δελ πεξηνξηδόκαζηε ζε ζηεξεόηππα ρνξεπηηθά βήκαηα, αιιά 

κέζσ ηεο πξνζσπηθήο θίλεζεο ηνπ αηόκνπ, δίλνπκε ρώξν θαη ρξόλν λα 

δηαθηλεζνύλ αηζζήζεηο, εηθόλεο, ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ ην απζεληηθό 

πιηθό ηνπ θαζελόο καο. Οηελ ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ιόγνπ, ή θαη ηεο δσγξαθηθήο, 

δίλνπκε λόεκα ζε απηά πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζα καο. Πν ζώκα έρεη κλήκε, δελ 

ςεύδεηαη, δελ μερλά.  

 

Ιε απηόλ ηνλ ηξόπν βειηηώλνπκε ηελ ζρέζε κε ην ζώκα καο, απνθηνύκε θηλεηηθή 

θαη ςπρηθή επιπγηζία, ζπλεηδεηνπνηνύκε θαη ηζνξξνπνύκε ηηο ζπγθξνύζεηο κέζα 

καο, απνθνξηίδνπκε ην άγρνο, εληζρύνπκε ηελ απηνπεπνίζεζή καο θαη εληζρύνπκε 

ηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. 

Γιάηε ζηε νξνζεξαπεία όηαλ: 

 Ε ινγηθή δελ ζαο πάεη πην πέξα. 

 Πα ιόγηα δελ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ό, ηη βηώλεηε θαη απηό ζαο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. 

 Γλσξίδεηε αξθεηά γηα ηνλ εαπηό ζαο, όκσο ηνλ αηζζάλεζηε μέλν. 

 Αηζζάλεζηε όηη ζαο ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε. 

 Έρεηε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. 

 Αηζζάλεζηε κόληκα θνπξαζκέλνη. 

 Ρπνθέξεηε από ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (άγρνο, παληθνί, θαηάζιηςε, 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο). 

 Θέιεηε λα βειηηώζεηε ηε ζρέζε κε ην ζώκα ζαο. 

Ε νξνζεξαπεία, απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε όιεο ηηο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο, όπσο π.ρ. ζε παηδηά, εθήβνπο, ζε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε 

δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο, ζε αλζξώπνπο κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ζε εμαξηεκέλνπο από νπζίεο, ζε άηνκα κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, 

ζε αλζξώπνπο ηξίηεο ειηθίαο. Γπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ςπρηαηξηθή, ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ λεπξώζεσλ, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νγθνινγηθώλ 

αζζελώλ. Ιπνξεί λα είλαη βξαρείαο ή καθξάο δηαξθείαο θαη λα εθαξκνζηεί σο 

απηόλνκε, παξάιιειε ή ζπκπιεξσκαηηθή κε ιεθηηθή ζεξαπεία. 

 



15 
 

Γπίζεο απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνπο επηζπκνύλ λα επαλαζπλδεζνύλ κε ηνλ 

πξαγκαηηθό ηνπο εαπηό. Όηαλ ε ςπρή δελ πνλάεη, ην ζώκα εξεκεί, όηαλ ην ζώκα 

γαιελεύεη, ε ςπρή ραίξεηαη θαη απνιακβάλεη ην δώξν ηεο ΔΤΕΟ. νξεύνληαο ηνλ 

«ρνξό ηεο δσήο» ηνπ, ν άλζξσπνο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο, γλσξίδεη ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο, κπνξεί λα δήζεη ειεύζεξα, ρσξίο ζπγθξνύζεηο, θαη κε 

ραξά, γηαηί ε θηλεηηθή έθθξαζε θαη ν ρνξόο είλαη εκπεηξίεο ραξάο. 

 

Ιέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απνδνρήο, ελζπλαίζζεζεο θαη ζηήξημεο, ζηόρνο καο είλαη 

λα μαλαβξνύκε θαη λα ραξνύκε ηελ απζεληηθόηεηα θαη κνλαδηθόηεηά καο.  

Γπραξηζηώ όιεο θαη όινπο πνπ κε εκπηζηεύνληαη ζε απηό ην ρνξνθηλεηηθό ηαμίδη, 

αθνπγθξαδόκελνη απηά πνπ καο δηα-θηλνύλ θαη καο ζπλ-θηλνύλ. 

Γηα ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξίεο θαηόπηλ ξαληεβνύ: 69 49 789 764 

Δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε ρνξεπηηθή εκπεηξία νύηε άξηηα θπζηθή θαηάζηαζε.  

Αλώηαην όξην ζπκκεηνρώλ ζε βησκαηηθέο νκάδεο 8 άηνκα. Νξηλ ηελ ζπκκεηνρή 

ζαο ζε βησκαηηθή νκάδα, πξνηείλεηαη κία ζπλάληεζε γλσξηκίαο. 
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ΣΟ ΧΜΑ ΣΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ: Μία 

παξακειεκέλε ζρέζε 

Άξζξν από ηελ 

Αλαζηαζία Νηθνιίηζα 

 

 

Ε Σπρηαηξηθή, από ηελ επνρή ηνπ Freud κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1990 βαζηδόηαλ 

θπξίσο ζηελ ιεθηηθή ζεξαπεία θαη ζηηο ζεσξίεο ησλ Freud, Jung, Lacan, Reich, Klein, 

θαζώο θαη ζηηο δηάθνξεο κεζόδνπο πνπ θαηά θαηξνύο αλαθάιππηαλ εθείλε ηελ 

επνρή [1]. Ιία από απηέο, ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ή αιιηώο ECT, εθαξκόδεηαη 

αθόκε κέρξη ζήκεξα [2]. Οηηο αξρέο ηνπ 1990 κε ηελ ξαγδαία εμέιημε θαη επηηπρία 

ησλ λέσλ ςπρηαηξηθώλ θαξκάθσλ ζηηο Ε.Ν.Α. [3], ε πεπνίζεζε φηη ε ςπρηθή 

αζζέλεηα είλαη απνηέιεζκα ρεκηθήο αληζνξξνπίαο ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηα θαηάιιεια θάξκαθα, έγηλε επξέσο απνδερηή απφ 

ηα ΜΜΓ, ην θνηλφ θαη ηνλ ηαηξηθφ θφζκν (Jackson, 2005, ζει.2). Ιαδί κε απηό 

ήξζε θαη ε εμέιημε ηεο απεηθνληζηηθήο ηερλνινγίαο θαη γηα πξώηε θνξά ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ θαηαγξάθεηαη κε ηνλ 

Ιαγλεηηθό Πνκνγξάθν. Μη απεηθνλίζεηο έδεημαλ πνηά ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη 

ζηνλ εγθέθαιν από ην ςπρηθό ηξαύκα [4] (Van der Kolk, 2015, ζει. 21 θαη 39).  

Ιέρξη ηόηε ππήξρε ζαλ έλλνηα αιιά δελ είρε ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη, 

θπζηθά, δελ ππήξρε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα. Ώζπνπ, ην 1980, νη 

ςπραλαιπηέο Chaim Shatan θαη Robert J. Lifton έπεηζαλ ηελ Ακεξηθαληθή 

Φπρηαηξηθή Γηαηξία λα δεκηνπξγήζεη κία λέα δηάγλσζε, ηε Μεηαηξαπκαηηθή 

https://www.facebook.com/SofoSoma-Anastasia-Nikolitsa-2041527922829552/
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Αγρψδε Δηαηαξαρή (γλσζηή σο PTSD) (van der Kolk, 2015, ζει. 19) [5]. Απηό 

απνηέιεζε θαη ην νξόζεκν γηα κηα λέα εθθίλεζε ελδηαθέξνληνο λα κειεηεζεί ην 

ςπρηθό ηξαύκα ζε όια ηα επίπεδα από δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο 

πγείαο. 

H εμέιημε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο αθνινχζεζε κία πνξεία 

άλσ ησλ 25 εηψλ (Fisher, 2014) κέρξη ζήκεξα. Ζζηνξηθά, ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο κε 

ην ηξαύκα, όπσο ηα αλαθέξεη ε Fisher (2014), πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε ησλ 

ειιεηπόλησλ θνκκαηηώλ ηεο αθήγεζεο ηεο θαθνπνίεζεο, όζν ακπδξά θη αλ είλαη, 

θαη ελζάξξπλζε ησλ ζπκάησλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο δξάζηεο κε “ηελ αιήζεηα 

ηνπο” ή ηελ εζηίαζε ζηελ πξόζβαζε ηνπ ζπκνύ ηνπ ζύκαηνο πξνο ηνλ δξάζηε ή 

όζνπο δελ βνήζεζαλ θαη θξαηώληαο ηνπο ππόινγνπο κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο. Μη 

δύν απηέο αξρηθέο πξνζεγγίζεηο είραλ ζπλήζσο ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζπλερή 

επαλαηξαπκαηηζκό ησλ αζζελώλ θαη ηε κε νπζηαζηηθή επνύισζε (ζει. 2). Οηε 

ζπλέρεηα, ε ζεξαπεία ηνπ ηξαύκαηνο βαζηδόηαλ ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάθιεζεο 

ησλ επίπνλσλ ηξαπκαηηθώλ αλακλήζεσλ κέρξη ην άηνκν λα αηζζαλζεί αζθαιέο 

θαη λα αλαθηήζεη αξθεηά ηελ ηθαλόηεηά ηνπ γηα απηνξύζκηζε, κε βαζηθή ηελ ςπρν-

εθπαίδεπζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ αηόκνπ γηα ην ηη αθξηβώο ηνπ ζπκβαίλεη θαη πνπ 

νθείιεηαη ε νδύλε ηνπ. Απηή ε ζηαζεξνπνίεζε ήηαλ από κόλε ηεο απνηειεζκαηηθή 

θαη ελδπλάκσλε ην άηνκν λα δήζεη πην νινθιεξσκέλα ηε δσή ηνπ (ζει. 3-4). Απηή 

ε πξνζέγγηζε εληζρύζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν κε ηελ επαλάζηαζε ηεο 

Κεπξνεπηζηήκεο, ε νπνία απέξξηςε ηελ ηδέα όηη ε ηξαπκαηηθή αλάκλεζε είλαη ην 

θεληξηθό ζέκα ζηε ζεξαπεία ηνπ ηξαύκαηνο (ζει. 5). 

Πν ζπνπδαηόηεξν εύξεκα κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηνκνγξαθίαο PET [6], πνπ άιιαμε 

εληειώο ηελ αληίιεςε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ εγθέθαιν, είλαη όηη ε δξάζε ηνπ 

έζσ κεησπηαίνπ θινηνύ, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε αθνκνίσζε, επεμεξγαζία 

θαη ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο, κεηώλεηαη ηδηαηηέξσο θαηά ηελ αλάθιεζε κηαο 

ηξαπκαηηθήο αλάκλεζεο (van der Kolk, 2015). Γηα απηό ην ιόγν, ην ηξαπκαηηζκέλν 

άηνκν είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα πεξηγξάςεη κε ζπλνρή θαη ιφγηα απηφ πνπ 

ληψζεη ή ηνπ έρεη ζπκβεί (ζει. 43), ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ (ζει. 69-70) θαη 
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κπνξεί λα αληηδξάεη ππεξβνιηθά ζε έλα θαηλνκεληθά αζήκαλην γεγνλόο ή εξέζηζκα 

(ζει. 63). 

Ε ςπρνζεξαπεία, από ηελ επνρή ηνπ Freud βαζίζηεθε ζηελ παξαδνρή όηη 

βάδνληαο ιόγηα ζηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ θαη ζηηο επώδπλεο εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζόληνο κπνξνύκε λα απειεπζεξσζνύκε από απηέο. Σν ςπρηθφ ηξαχκα 

φκσο δελ είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. Γίλαη, νπζηαζηηθά, ην 

ίρλνο πνπ έκεηλε ζην λνπ, ηνλ εγθέθαιν θαη ην ζώκα. Γπεξεάδεη όρη κόλν ηνλ 

ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ηθαλόηεηά καο λα ζθεθηόκαζηε 

(van der Kolk, 2015, ζει. 21), νπόηε δνπιεύνληαο κε ην ηξαύκα είλαη αλνύζην λα 

βαζηδόκαζηε ζηηο κεησκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεησπηαίνπ θινηνύ, ηνπ επεμεξγαζηή 

ηνπ εγθεθάινπ. 

Μ Laurence Heller, ν νπνίνο αλέπηπμε κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζεξαπείαο γηα ην 

αλαπηπμηαθό ηξαύκα [7] ππνζηεξίδεη όηη δελ επεξεάδεη κόλν ην ζώκα θαη ην 

λεπξηθό ζύζηεκα αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ θαη ηελ ηαπηόηεηά καο (2017). 

Μ Bessel van der Kolk (ζει. 91) αλαθέξεη όηη ν πξνκεησπηαίνο θινηόο, νιόθιεξε ε 

έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ην κεζνιόβην αθνξνύλ ζηελ απηό-ζπλείδεζή καο θαη 

όηη ζε πεξηπηώζεηο ςπρηθνύ ηξαύκαηνο, απηέο νη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο επίζεο 

κεηώλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν ινηπόλ όηη νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ππνζηεί είηε ζνθ-ηξαχκα, είηε ρξφληα θαθνπνίεζε 

(ςπρνινγηθή/ζσκαηηθή/ζεμνπαιηθή) ζηελ παηδηθή ειηθία, είηε αλαπηπμηαθφ 

ηξαχκα έρνπλ αηζζεηά κεησκέλε αίζζεζε ηνπ ζσκαηηθνχ εαπηνχ ηνπο θαη 

ηεο απην-ζπλείδεζήο ηνπο, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία λα εθθξαζηνύλ ιεθηηθά θαη 

λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη είλαη, θαηά ηελ δηθή κνπ εκπεηξία πνιύ 

ζπρλά δηαγλσζκέλνη κε άιινπ είδνπο δηαηαξαρέο (π.ρ. αγρώδε ή ςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή, θαηάζιηςε θιπ) θαη όρη PTSD (Ιεηαηξαπκαηηθή Αγρώδε Δηαηαξαρή). 

Πν ζέκα ηεο δηάγλσζεο, ζηελ πξνθεηκέλε, είλαη ζεκαληηθό θαζώο ε δηάθξηζε θαη 

επηθέληξσζε ζηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ηξαπκαηνζεξαπεία [8] -θαη φρη γηα 

ζπκβαηηθή ιεθηηθή ςπραλάιπζε ή ςπρνζεξαπεία ή απνθιεηζηηθά 

θαξκαθνζεξαπεία θέξεη πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα αζθαιή επεμεξγαζία 

ηνπ ηξαχκαηνο θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επαλαηξαπκαηηζκνχ ηνπ αηόκνπ από 
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ηνπο ίδηνπο ηνπο γηαηξνύο ή ζεξαπεπηέο θαηά ηελ αθήγεζε ησλ ηξαπκαηηθώλ 

γεγνλόησλ, όηαλ παίξλνπλ ην ηζηνξηθό ηνπ αηόκνπ. 

Οηνλ δπηηθό πνιηηηζκό βαζηδόκαζηε θπξίσο ζηε δύλακε ηνπ αλαιπηηθνύ λνπ θαη 

έρνπκε παξακειήζεη θαηά πνιύ ην ζώκα θαη ηε ζνθία πνπ απηό εκπεξηέρεη γηα ηελ 

ζύλδεζε ή ηελ απνζύλδεζε, ηελ πξνζηαζία, ηελ επίγλσζε, ηελ αληίιεςε θαη ηελ 

ξύζκηζε καο. Αθόκε θαη ζε ζσκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνζεγγίζεηο 

Σπρνζεξαπείαο είλαη πνιύ ζπρλή ε ηάζε γηα εθινγίθεπζε θαη ππεξαλάιπζε πνπ 

αγλνεί επί ηεο νπζίαο ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη νη ίδηνη νη ζεξαπεπηέο 

–όπσο θαη νη ζεξαπεπόκελνη καο- είκαζηε αλζξψπηλα, ηξαπκαηηζκέλα 

ζειαζηηθά φληα, κε ζίγνπξν -αλ κε ηη άιιν- αλαπηπμηαθφ ηξαχκα ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη δηαγελεαθά θαη είλαη θπζηθφ λα έρεη βαιζεί ε ελ γέλεη ηθαλφηεηά 

καο γηα ζχλδεζε θαη απηνξχζκηζε. Απηό πνπ ν Wilhelm Reich (1950) νλόκαδε 

«ζπγθηλεζηαθή παλνύθια» είλαη ηόζν κα ηόζν εκθαλέο ζηνλ ηξόπν πνπ 

αλαπαξάγνπκε ην ςπρηθό ηξαύκα ζην κεγάισκα ησλ λέσλ γελεώλ θαη είλαη 

θπζηθό λα έρεη αληίθηππν ζε όινπο καο. Ρπνζηήξηδε όηη από κσξά έρνπκε ηελ 

έκθπηε ηθαλόηεηα λα απηνξπζκηδόκαζηε θαη κέζα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία 

εθδειώλεηαη θαη ε ηθαλόηεηα λα αηζζαλόκαζηε ηα όξηά καο, λα επαλνξζώλνπκε 

όηαλ ππεξβνύκε ηα όξηα ησλ άιισλ, λα αηζζαλόκαζηε όιε ηελ γθάκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ρσξίο θαζειώζεηο θαη ζσξαθίζεηο ζηε θπζηνινγία καο. Απηή ε 

θπζηθή ηθαλόηεηά καο θαηαθεξκαηίδεηαη από ην ηξαύκα θαη βξηζθόκαζηε λα 

ιεηηνπξγνύκε ζε επαλαιακβαλόκελνπο βξόρνπο καζεκέλεο εκπεηξίαο κε ζπλέπεηα 

ηε ρξόληα παξακέιεζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ζνθίαο ηνπ, αθόκε θαη σο ελήκεξνη 

επαγγεικαηίεο ζεξαπεπηέο, εάλ δελ κπνξέζνπκε λα επεμεξγαζηνύκε ην δηθό καο 

ςπρηθό ηξαύκα πξσηίζησο. 

Πψο ζα κπνξέζεη έλαο επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο λα εξγαζηεί κε 

αλζξψπνπο πνπ είλαη απνζρηζκέλνη απφ ην ζψκα ηνπο φηαλ ν ίδηνο είλαη 

επίζεο απνζρηζκέλνο απφ ην δηθφ ηνπ ζψκα, δελ μέξεη λα αλαπλέεη, δελ κπνξεί 

λα ξπζκίζεη ην δηθό ηνπ λεπξηθό ζύζηεκα θαη δελ μέξεη πώο θαη πνύ λα ην κάζεη 

απηό; Από πνύ κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο ςπρηθή δύλακε -γηα λα αληέμεη ηελ 

εξγαζία κε ην ηξαύκα ησλ άιισλ- όηαλ δελ έρεη ηελ ελζώκαηε επίγλσζε ησλ 
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δηθώλ ηνπ νξίσλ θαη πόξσλ δύλακεο; Όηαλ, ζαλ θνηηήηξηα νξνζεξαπείαο, ζηελ 

Αγγιία πξηλ 20 ρξόληα, ξσηνύζα ηνπο επόπηεο κνπ ηη κπνξώ λα θάλσ γηα ηα ηόζν 

έληνλα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ηεο Αληηκεηαβίβαζεο, ε απάληεζε, πξνο κεγάιε 

κνπ απνγνήηεπζε θπζηθά, ήηαλ, «επνπηεία». Ε ιεθηηθή αλάιπζε ζηελ επνπηεία 

όκσο δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη κηα λεπξνινγηθά ππξνδνηεκέλε αληίδξαζε κάρεο-

θπγήο-παγώκαηνο ηεο ζεξαπεύηξηαο ή ηνπ ζεξαπεπόκελνπ, νύηε λα απνηξέςεη 

ηνλ πηζαλό επαλαηξαπκαηηζκό θαη ησλ δύν κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Πν κόλν 

πνπ καο έζσδε, ζε έλα βαζκό, ήηαλ ε ζπλερήο ελαζρόιεζε κε ην δηθό καο ζώκα 

θαη ε επαθή κε απηό κέζσ ηεο ηδηνδεθηηθόηεηαο θαη εζσδεθηηθόηεηαο. Από ηόηε κε 

απαζρνιεί ην ίδην ζέκα κηαο θαη ζπλερίδσ λα δηεξσηώκαη θαηά πόζν ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Σπρνζεξαπείαο κεξηκλνύλ έηζη ώζηε νη κειινληηθνί 

ζεξαπεπηέο/ηξηεο λα κελ θηλδπλεύνπλ από επαλαηξαπκαηηζκό αιιά θαη 

έκκεζν/δεπηεξνγελή ηξαπκαηηζκό, δηθό ηνπο αιιά θαη ησλ ζεξαπεπόκελσλ ηνπο 

αξγόηεξα. Γπίζεο δηεξσηψκαη γηα ην εάλ ε ιεθηηθή ςπρνζεξαπεία πνπ 

παξέρεηαη εδψ θαη δεθαεηίεο, θαη ζηελ Γιιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, είλαη 

ηθαλή λα πξνσζήζεη ηελ πιήξε επεμεξγαζία θαη επνχισζε ηνπ ςπρηθνχ 

ηξαχκαηνο. Πν κόλν πνπ θαηαθέξλεη κηα ιεθηηθά-πξνζαλαηνιηζκέλε ζεξαπεία 

είλαη λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαιπηηθνύ λνπ, λα απμήζεη 

ηα επίπεδα απηνγλσζίαο θαη λα αλαπηύμεη έλαλ εζσηεξηθό παξαηεξεηή (ζηηο 

θαιύηεξεο πεξηπηώζεηο) αιιά ρσξίο λα κπνξεί λα αιιάμεη ηίπνηα εηο βάζνο ζηελ 

λεπξνθπζηνινγία ηνπ αηόκνπ θαη λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε κηα νιηζηηθή αιιαγή. 

Γηα απηό αθνύκε γηα πεξηπηώζεηο αλαιπόκελσλ γηα πάλσ από δεθαεηία ρσξίο 

θαλέλα εκθαλέο απνηέιεζκα ή αιιαγή ζηε δσή ηνπο. 

Απηό πνπ κε αλεζπρεί πεξηζζόηεξν, ζε απηή ηελ ππόζεζε ηεο παλαλζξώπηλεο 

αλαθύθισζεο ηεο νδύλεο, είλαη όηη, κέζα από κία ζέζε εμνπζίαο ππνζηεξίδνπκε 

πσο επεηδή έρνπκε ιάβεη κία εθπαίδεπζε (ειιηπή θαηά ηε γλώκε κνπ) είκαζηε θαη 

απηνλόεηα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ εαπηό καο. Σν λα πξνζπαζνχκε λα 

θαζνδεγήζνπκε άιινπο λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ζψκα ηνπο 

θαη λα μαλα-κάζνπλ λα ξπζκίδνπλ ην λεπξηθφ ηνπο ζχζηεκα, ελψ δελ μέξνπκε 

λα ην θάλνπκε εκείο νη ίδηνη ζηνλ εαπηφ καο, είλαη, αλ φρη επηθίλδπλν, 

ηνπιάρηζηνλ νμχκσξν. Ε δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηόο καο, καο ππνρξεώλεη λα 
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είκαζηε ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε, επαλεθπαίδεπζε θαη επνπηεία, παξόια απηά 

αθόκε θαη απηά είλαη αλεπαξθή θαζώο έρνπλ ηελ ίδηα ιεθηηθή, «αζώκαηε» βάζε. Μ 

Bessel van der Kolk ππνζηεξίδεη όηη ε ζπκβαηηθή ιεθηηθή ςπρνζεξαπεία είλαη 

«νπζηαζηηθά άρξεζηε» (ζει. 72) γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην άηνκν πάζρεη από 

αιινηξηνπξνζσπία, γλσζηό σο πάγσκα (freeze response). O Schore (2003b) 

ππνζηεξίδεη όηη ε ςπραλάιπζε ζπγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππόςηλ πην 

ζσκαηνθεληξηθά κνληέια θαη ζεξαπείεο, θαζώο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ έρνπλ απνδεηρζεί ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθέο. 

Oη πην ζεκαληηθνί κειεηεηέο θαη πξσηνπόξνη ζηνλ ηνκέα ηεο Πξαπκαηνζεξαπείαο 

ζήκεξα -νη Bessel van der Kolk, Peter Levine, Babette Rothchild, Pat Ogden, Ronald 

Siegel, Laurence Heller, Francine Shapiro, David Grand, Lisa Schwarz, Ron Kurtz, 

Stephen J. Terrell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ην ςπρηθφ ηξαχκα 

δελ είλαη κηα ππφζεζε ηνπ αλαιπηηθνχ κέξνπο ηνπ εγθεθάινπ 

(πξνκεησπηαίνο θινηφο) αιιά ησλ δπν αξραηφηεξσλ (ηνπ ιηκπηθνχ θαη ηνπ 

ζηειέρνπο) πνπ αθνξνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζην έλζηηθην επηβίσζεο θαη 

επνκέλσο ην ζώκα θαη ηηο θπζηθέο ηνπ δηεξγαζίεο θαη απνθξίζεηο. Δελ είλαη όια ηα 

κνληέια ςπρνζεξαπείαο γηα όινπο θαη ζίγνπξα ε απηνγλσζία πνπ πξνζθέξεη κηα 

κε ζσκαηηθά-πξνζαλαηνιηζκέλε Σπρνζεξαπεία είλαη δπλαηόλ λα σθειήζεη 

θάπνηνπο/εο ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζην ςπρηθό ηξαύκα 

όκσο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο Ιεηαηξαπκαηηθήο Αγρώδνπο Δηαηαξαρήο, ζύλζεηνπ 

ςπρηθνύ ηξαύκαηνο, θαη ςπρνζσκαηηθώλ θαη απηνάλνζσλ παζήζεσλ, ε ζσζηή 

δηάγλσζε νδεγεί ζηελ ζσζηή επηινγή ή/θαη παξαπνκπή ζεξαπείαο θαη 

ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηε γλώζε πνπ έρνπκε δηαζέζηκα ζήκεξα απαηηείηαη ε 

ζπκπεξίιεςε ηνπ ζώκαηνο ζε λεπξνθπηηθό, ελδνθξηληθό θαη αλνζνινγηθό επίπεδν. 

Θεξαπεία ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο επέξρεηαη όηαλ ν αληίθηππόο ηνπ ζην ζώκα θαη 

ην λεπξηθό ζύζηεκα παύεη λα θαζνξίδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αηόκνπ, ηνλ 

ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο. Όηαλ αγγίδεηαη πιήξσο 

ε ζσκαηηθή κλήκε κέζσ ηεο βησκέλεο αίζζεζεο ρσξίο ην άηνκν λα ππξνδνηείηαη, 

ρσξίο λα πξνθαιείηαη θαηαθιπζκηαία δπζθνξία. 
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Γίλαη πηα απόιπηα θαηαλνεηό, όηη έλα ζεξαπεπηηθφ κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ζπδήηεζε, ρσξίο ην ζψκα θαη ηηο απηφκαηεο θπζηθέο απνθξίζεηο ηνπ σο 

νξγαληζκφο, είλαη άηνπν θαη ειιηπέο, θαζώο ν κεησπηαίνο θινηόο πνπ δηαζέηεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο επεμεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ «δελ κπνξεί λα 

θάλεη ηε δνπιεηά» κόλνο ηνπ. Αλ ήηαλ έηζη, ζα ήηαλ πνιύ απιό λα εμεγνύζακε 

ινγηθά ζε θάπνηνλ -αιιά θαη ζηνλ ίδην καο ην εαπηό- ηη ηνπ ζπλέβε ζην παξειζόλ 

θαη εθείλνο λα κελ έλησζε θόβν, απειπηζία ή παληθό πνηέ μαλά. Αλ ήηαλ ηόζν 

απιά ηα πξάγκαηα δελ ζα ππήξμε ζηελ αλζξσπόηεηα ε πεξαηηέξσ αλάγθε γηα 

ζσκαηνθεληξηθέο κεζόδνπο Σπρνζεξαπείαο θαη ε πξαθηηθή ηεο θιαζζηθήο 

Σπραλάιπζεο ζα καο θάιππηε αθόκε κέρξη ζήκεξα. Μη θξίζεηο παληθνύ όκσο, 

θαη ηα έληνλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ θέξεη ην ςπρηθφ ηξαχκα, φπσο 

αυπλίεο, θξίζεηο άγρνπο, αλεζπρία, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, flashbacks θ.α., 

είλαη ππαξθηέο απνδείμεηο φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θαη επνχισζε είλαη θάηη 

πνιχ πην ζχλζεην θαη ζσκαηηθφ απφ φηη κέρξη ηψξα πηζηεχακε. 

Οπλήζεηο εθθξάζεηο όπσο «όια ζην κπαιό ζνπ είλαη», «θη εκείο πνπ θάγακε μύιν 

δελ πάζακε ηίπνηα», «κελ ην ζθέθηεζαη θαη ζα πεξάζεη» θαη άιια ηέηνηα 

ραξηησκέλα, νη νπνίεο είλαη βαζηά ραξαγκέλεο ζηελ θνηλσληθή καο ζπκκόξθσζε 

θαη επηθνηλσλία, βαζίδνληαη θαη ζπγρξόλσο ελδπλακώλνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ν 

ζπλεηδεηόο λνπο είλαη ηθαλόο λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθό έιεγρν όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ καο, παξαβιέπνληαο έηζη ηελ ρξόληα επίδξαζε 

ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο ζηελ βηνρεκεία θαη ηε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

ζήκεξα είλαη πηα νξαηή κε ηελ βνήζεηα ηεο απεηθνληζηηθήο ηερλνινγίαο. 

Όπσο αλαθέξεη ζηνλ πξόινγό ηνπ ν Dahlitz (2017, ζει. viii) «νη γλσζηηθέο ηερληθέο 

είλαη πηζαλό λα απνδεηρζνύλ αλαπνηειεζκαηηθέο έσο όηνπ αληηκεησπηζηνύλ νη 

ππνθείκελνη κεραληζκνί. Μ λεπξνβηνινγηθώο ελεκεξσκέλνο ζεξαπεπηήο ζα ήμεξε 

όηη κηα πξνζέγγηζε “από θάησ πξνο ηα πάλσ” (bottom-up), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηερληθέο πνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν θπζηνινγηθέο (physiological) παξά 

ςπρνινγηθέο, είλαη επηηαθηηθή γηα λα ξπζκίζεη πξνο ηα θάησ κηα απόθξηζε ηνπ 

ζηξεο πνπ δηαθεύγεη, πξηλ νη γλσζηαθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνύλ λα θέξνπλ ην 

επηζπκεηό απνηέιεζκα». 
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Η ΓΝΧΗ ΟΣΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΓΡΥΓΣΑΙ ΜΓΧ ΔΤΟ, ΑΝΣΙΘΓΣΧΝ ΔΡΟΜΧΝ, ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΓΓΚΓΦΑΛΟ ΣΑ ΠΛΑΥΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΑΥΝΑ ΣΟΝ ΓΓΚΓΦΑΛΟ, 

ΠΡΟΦΓΡΓΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΓΝΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ ΣΟ ΦΤΥΙΚΟ ΣΡΑΤΜΑ ΚΑΙ ΣΙ 

ΧΜΑΣΙΚΓ ΣΟΤ ΓΚΔΗΛΧΓΙ. 

Ε πξώηε «από πάλσ πξνο ηα θάησ μεθηλάεη από κηα ζθέςε, νδεγείηαη ζε 

ζπλαίζζεκα θαη θαηόπηλ ζε αίζζεζε θαη ε δεύηεξε «από θάησ πξνο ηα πάλσ» 

μεθηλάεη από αίζζεζε, νδεγείηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη θαηόπηλ ζε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία (Nηθνιίηζα, 2018, ζει. 68). Μη Taylor et al. (2010) ππνζηεξίδνπλ όηη 

«είλαη όιν θαη πην εκθαλέο όηη νη ακθίδξνκεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ησλ πεξηθεξηθώλ ηζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπκβάιινπλ ηόζν ζηελ 

ςπρηθή όζν θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία» (ζει. 1). O Bessel van der Kolk (2015) 

ππνζηεξίδεη όηη ην λα γλσξίδνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νδνχο 

ξχζκηζεο πνπ δηαζέηεη ν εγθέθαινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ζεξαπεία ηνπ ηξαπκαηηθνχ άγρνπο (ζει. 63). Πελ δηαδξνκή «από πάλσ πξνο 

ηα θάησ» ηελ πεξηγξάθεη σο ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλόηεηάο καο γηα ήξεκε θαη 

ζπλεηδεηή απηνπαξαηήξεζε πάλσ από ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απηόκαηεο 

αληηδξάζεηο καο. Απηό νλνκάδεη ν ίδηνο ελζπλεηδεηόηεηα (mindfulness) (ζει. 62). Ε 

αληίζηξνθε ξύζκηζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, «από θάησ πξνο ηα πάλσ» γίλεηαη 

κέζα από ηελ εμηζνξξόπεζε κέζα από ηελ αλαπλνή, ηελ θίλεζε θαη ην άγγηγκα 

(ζει. 64). 

Βξίζθσ ελδηαθέξνπζα ηελ ηζηνξηθή πνξεία πξνο κηα νινθιεξσκέλε ζεξαπεία ηνπ 

ηξαύκαηνο ζηελ ζύγρξνλε επνρή, θαζώο νη πεξηζζόηεξεο κέζνδνη 

Πξαπκαηνζεξαπείαο είλαη αθόκε πνιύ λέεο. Ιεξηθέο έρνπλ έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν 

πξσηόθνιιν, άιιεο ζέηνπλ θπξίσο θάπνηεο ζεκειηώδεηο αξρέο κε ηηο νπνίεο 

κπνξνύκε λα εξγαζηνύκε θαη κεξηθέο αθόκε είλαη ελ ηε γελέζεη. Ιειεηώληαο ηελ 

ηζηνξία ησλ πξαγκάησλ θαηαλννύκε θαιύηεξα πώο θηάζακε σο εδώ θαη ελ κέξεη 

ακβιύλεηαη ε ηπρόλ απνγνήηεπζε γηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηεο 

Σπρν-ζεξαπείαο αιιά θαη ηελ αέλαε δηαηώληζε ηεο αλζξώπηλεο νδύλεο. Η 

ελζσκάησζε ηεο λεπξνεπηζηήκεο κε ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρνζεξαπεία θαη 
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ηελ ηαηξηθή ζπκβαίλεη ήδε θαη είλαη αλαπφθεπθηε. Γίλαη απιά ζέκα ρξόλνπ. 

«Οήκεξα, ε κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηόζν ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ηνπ λνπ όζν 

θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εγθεθάινπ, νη δύν θιάδνη ηεο 

ςπραλάιπζεο θαη ηεο λεπξνεπηζηήκεο κπνξνύλ όρη κόλν λα αιιεινελεκεξώλνληαη 

αιιά λα ελζσκαηώλνληαη ώζηε λα παξέρνπλ κηα πην ώξηκε θαη νιηζηηθή 

θαηαλόεζε ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο. Ε Δηεζλήο Γηαηξεία Νεπξνςπρναλάιπζεο θαη 

ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Νεπξνςπρνζεξαπεπηήο είλαη κόλν δύν 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο λα ελζσκαησζνύλ ηα θαιύηεξα ησλ 

ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ςπρηθή πγεία» (Dahlitz, 2017, ζει. 

viii). Γύρνκαη ε λέα γλώζε πάλσ ζηελ ζεξαπεία ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο λα 

εμαπισζεί θαη αθαδεκατθά ζε όια ηα αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα, ζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο γιώζζεο θαη πνιηηηζκνύο, θαζώο ε αλζξσπόηεηα ππνθέξεη από 

ςπρηθό ηξαύκα πνπ, άιπην θαη αλεπεμέξγαζην πεξλάεη ζηηο επόκελεο γεληέο. 

Μη ηειεπηαίεο αλαθαιύςεηο ηεο λεπξνεπηζηήκεο γηα ηνπο θαζξεπηηθνύο λεπξώλεο 

(Gallese et al., 1996), ε ζηξνθή αθόκε θαη ηεο Σπραλάιπζεο ζε κηα λεπξνβηνινγηθά 

ζπληνληζκέλε πξαθηηθή (Schore, 1994 θαη 2003b), θαη ε ελλνηνινγηθνπνίεζε 

(conceptualization) ηνπ θηλδύλνπ γηα δεπηεξνγελή, έκκεζν ηξαπκαηηζκό ηνπ 

ζεξαπεπηή («vicarious traumatization”, Pearlman & Saakvitne, 1995) ππνδεηθλύνπλ 

ηελ επηηαθηηθή πηα αλάγθε γηα κηα ελζψκαηε εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ, ςπρνιφγσλ θαη ςπρηάηξσλ [9]. Ιε ηε λέα γλώζε 

αλαδύνληαη πνιύ ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ θινλίδνπλ ην ππάξρνλ κνληέιν 

Σπρνζεξαπείαο θαη νδεγνύλ ζε έλα λέν επηζηεκνληθό παξάδεηγκα (paradigm) [10]. 

Μη Σπρνζεξαπεπηέο ρξεηάδεηαη λα είκαζηε πηα λεπξνβηνινγηθώο ελεκεξσκέλνη θαη 

λα δξνύκε ζύκθσλα κε ηε λεπξνβηνινγία ηνπ αηόκνπ, ηελ επίγλσζε ησλ 

απνθξίζεσλ ηνπ δηθνύ καο ζώκαηνο θαη ηελ ελζώκαηε εκπεηξία ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο θαη όρη ζύκθσλα κε πξσηόθνιια θαη παξσρεκέλνπο θαλόλεο ή ππέξ-

ρξεζε ηνπ αλαιπηηθνύ λνπ. 

Ιέρξη ηώξα κηινύζακε γηα ηελ ςπρνζεξαπεία κε θηινζνθηθνύο όξνπο, 

πξνζπαζώληαο λα εμεγήζνπκε ηελ αζπλείδεηε ζρέζε αλάκεζα ζε ζεξαπεπηή-

ζεξαπεπόκελν (κεηαβίβαζε θαη αληηκεηαβίβαζε) σο έλα αδηεπθξίληζην, κε 



25 
 

ζπλεηδεηό, άξξεην θαηλόκελν (Schore, 2008, ζει. 21), ελώ ζήκεξα κπνξνύκε λα ην 

θαηαλνήζνπκε πιήξσο σο έλα λεπξνβηνινγηθό γεγνλόο αλάκεζα ζε δύν 

αιιεινεπηδξώληεο δεμηνύο εγθεθάινπο. O ςπραλαιπηήο Alan Schore γξάθεη, «ε 

πιεξνθνξία γηα ηε ζρέζε κεηαδίδεηαη κε ςπρνβηνινγηθέο αληαιιαγέο πνπ 

είλαη απνηππσκέλεο ζηνλ ζπλ-δεκηνπξγνχκελν δεζκφ πξφζδεζεο … κέζα από 

απηόλ ηνλ δεζκό κπνξεί έλαο ςπρνβηνινγηθά ζπληνληζκέλνο ζεξαπεπηήο λα 

ξπζκίζεη ηε δηέγεξζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ», ζε έλα άξξεην επίπεδν (ζει. 79). Ε 

Candace Pert (1997), ε «κεηέξα» ηεο ςπρν-λεπξνελδνθξηλν-αλνζνινγίαο (γλσζηή 

ζηα Αγγιηθά σο PNEI), ππνζηεξίδεη όηη ελώ απνζεθεύνπκε θάπνηα κλήκε ζηνλ 

εγθέθαιν, ηα παιαηόηεξα θαη βαζύηεξα κελύκαηα απνζεθεύνληαη ζην ζώκα θαη 

γηα απηό ε πξόζβαζε ζε απηά πξέπεη λα γίλεηαη από ην ζώκα. 

Πα πην ζπρλά ζπκπηώκαηα «ζσκαηηθήο αληηκεηαβίβαζεο» (Lewis Bernstein, 1984, 

ζει. 322) θαη απνζύλδεζεο (κε ζπλήρεζεο) ηνπ/ηεο ζεξαπεπηή/ηξηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο είλαη ε ζύγρπζε, κνύδηαζκα ή ππλειία, ζσκαηηθή 

δπζθνξία, δηαζηξέβισζε ηεο αληίιεςεο, δηάζπαζε πξνζνρήο, αγσλία, άγρνο, 

θαηαθιπζκηαία ζπλαηζζήκαηα όπσο ζπκόο, θόβνο, ληξνπή θαη ελνρή, αίζζεκα 

αλεπάξθεηαο (Phillips, 2004). Μ Schore κηιάεη γηα έλα λέν επηζηεκνληθό παξάδεηγκα 

(paradigm) ζηελ ςπρνινγία ησλ ζρέζεσλ, από ηελ έλλνηα ηνπ «ελδνςπρηθά 

αζπλείδεηνπ λνπ» ζηελ έλλνηα ελόο «ζσκαηηθά-βαζηζκέλνπ ζρεζηαθνύ 

αζπλεηδήηνπ» (2008, ζει. 23) γηα «ξεηό θαη άξξεην πεδίν» θαη ηε κεηάβαζε από 

κηα «ζπλεηδεηή ιεθηηθή ζε κία αζπλείδεηε κε-ιεθηηθή ζπκηθή επηθνηλσλία» (ζει. 

24). Τπάξρεη κηα λέα ηάζε ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αγθαιηάδεη ηελ ηδέα ηεο κε-ιεθηηθήο, άξξεηεο θαη ζησπειήο «ιχζεο» ησλ 

κεηαβηβαζηηθψλ πξνβνιψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κέζα απφ ηελ ελζψκαηε 

ζρέζε κε ην ζεξαπεπηή θαη φρη κφλν κέζα απφ ιεθηηθέο εξκελείεο θαη 

αλαιχζεηο, όπσο γηλόηαλ κέρξη πξόζθαηα (Κηθνιίηζα, 2018, ζει.58). 

Η πξνζέγγηζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε 

επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο, έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα, ηε ζρνιή, ηνλ 

δάζθαιν κε ηνλ νπνίν είρε ηελ ηχρε λα εθπαηδεπηεί ν θαζέλαο αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηελ βαζηά επηζπκία γηα εμέιημε, πξνζσπηθή ζεξαπεία θαη 



26 
 

ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο αλαθαιύςεηο. Οηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ 

ζηελ ςπρηθή πγεία ηζρύεη θαηά πνιύ ην ξεηό «Ιε όπνηνλ δάζθαιν θαζίζεηο…ηέηνηα 

γξάκκαηα ζα κάζεηο». Μ ίδηνο ν Bessel van der Kolk κλεκνλεύεη ηα ιόγηα ηνπ 

επόπηε-θαζεγεηή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζηελ Σπρηαηξηθή 

εηδηθόηεηα ηα νπνία, θαζόινπ ηπραία, ράξαμαλ ζηελ νπηηθή θαη πξαθηηθή ηνπ έλα 

αλζξσπηζηηθό ίρλνο πνπ θαζόξηζε νιόθιεξε ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ σο ηαηξό θαη 

ηελ ηάζε ηνπ λα αζρνιεζεί πην νπζηαζηηθά κε ην ςπρηθό ηξαύκα. 

Νηζηεύσ όηη ε ηθαλόηεηά καο γηα απηνθξηηηθή θαη πξόθιεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ 

ζεσξηώλ ζην ζήκεξα όζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, είλαη θιεηδί γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Μ Ian Parker αζθεί ζθιεξή θξηηηθή ζην 

θαηεζηεκέλν ηεο επηζηήκεο ηεο Σπρνινγίαο κέρξη ζήκεξα θαη θαιεί γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζε θάηη άιιν, ην νπνίν λα εμππεξεηεί πξαγκαηηθά ηνλ 

άλζξσπν, πνπ λα αληηδξά ζηελ θνηλσληθή αδηθία θαη λα πξνσζεί ηε ρεηξαθέηεζε 

ηνπ αηόκνπ θαη όρη ηελ εμάξηεζή ηνπ από απηή σο κηα ηζρπξή ηδενινγηθή 

αδηακθηζβήηεηε εμνπζία (2018). Γάλ ζέινπκε λα εμειηρζνχκε σο θιάδνο 

ρξεηάδεηαη λα αλαιάβνπκε ηελ επζχλε κηαο επηηαθηηθήο ζηξνθήο ζηελ 

αληίιεςή καο φηη ην ζψκα είλαη ν θνξέαο ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο αιιά 

ζπγρξφλσο θαη ην θιεηδί γηα ηελ επνχισζή ηνπ, αξρηθά γηα εκάο ηνπο ίδηνπο θαη 

κεηά γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ καο εκπηζηεύνληαη λα ηνπο θαζνδεγήζνπκε ζηε 

ζεξαπεία ηνπο. 

εκεηψζεηο θεηκέλνπ: 
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& Τπόζρεζε: Μηα θσηνγξαθηθή ηζηνξία ησλ Φπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ησλ 

δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο» εδώ  

[2] Ηιεθηξνζπαζκνζεξαπεία (ECT) 

[3] όπσο ην Prozac ην 1988 (Βellis, 2017) 
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[4] Η Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Γηαηξία (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th edition, DSM-IV-TR; American Psychiatric Association [APA], 2000) όξηζε 

όηη «έλα ηξαπκαηηθό γεγνλόο έρεη ζπκβεί όηαλ ην άηνκν έρεη βηώζεη, γίλεη κάξηπξαο 

ή έρεη απεηιεζεί κε ζάλαην ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ή έρεη απεηιεζεί ε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ (θαη) ε αληίδξαζε ηνπ αηόκνπ πεξηιάκβαλε 

έληνλν θόβν, αίζζεκα αβνήζεηνπ ή ηξόκν». Σξαύκα δεκηνπξγείηαη όηαλ νη ςπρηθέο 

δπλάκεηο ηνπ αηόκνπ δελ επαξθνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ζηξεζνγόλνπ 

γεγνλόηνο.  

[5] Φάρλνληαο ην δηαδίθηπν, γξάθνληαο απηό ην άξζξν, βξήθα ην θείκελν ηνπ 

άββα αιπηζηή εδώ όπνπ αλαθέξεη αξθεηά γηα ηελ ρξόληα απνζηώπεζε θαη 

απνκάθξπλζε ηνπ Freudαιιά θαη ηνπ ςπρηαηξηθνύ θόζκνπ από ηελ κειέηε ηνπ 

ηξαύκαηνο θαη αξθεηά αθόκε πεξί ηνπ πώο έθηαζε ε Φπρηαηξηθή ζηε δηάγλσζε 

ηεο Μεηαηξαπκαηηθήο Αγρώδνπο Δηαηαξαρήο. 

[6] ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (Positron Emission Tomography) 

[7] Σν ΝεπξνΘπκηθό ρεζηαθό Μνληέιν ™ (ΝARM) 

[8] ηηο Η.Π.Α. ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε κέζνδνο Σξαπκαηνζεξαπείαο EMDR (Eye 

Movement Desensitisation & Reprocessing), https://emdria.site-

ym.com/page/treatmentcenters, Somatic Experiencing https://traumahealing.org θαη 

ζηελ Γιιάδα ην Ιλζηηηνύην Σξαπκαηνζεξαπείαο εθπαηδεύεη ζηηο κεζόδνπο EMDR θαη 

CRM (Comprehensive Resource Method) http://travmatotherapeia.com/v1/ 

[9] Πεξηζζόηεξα γηα ην ςπρηθό θόζηνο θαη ην πώο θηάλνπκε ζε burnout εδώ 

[10] Η απνδνρή ελόο θνηλνύ Παξαδείγκαηνο απνηειεί ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. O όξνο 1) ζεκαίλεη ην ζύλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ 

κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ, πνπ αζπάδεηαη κηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα (ε 

«ζθαηξηθή» έλλνηα ηνπ όξνπ, ζεκαίλεη κηα θνζκνζεσξία, κηα νληνινγηθή παξαδνρή, 

κηα θνηλή «γιώζζα», πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζε έλαλ λέν θόζκν, θαη 2) 
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https://traumahealing.org/
http://travmatotherapeia.com/v1/
https://psychografimata.com/to-kostos-tis-alogistis-simponias/
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αληηζηνηρεί ζηηο παξαδεηγκαηηθέο ιύζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

θαη ρξεζηκνπνηεί σο πξόηππα από κηα δεδνκέλε νκάδα επηζηεκόλσλ. Kuhn T.S., 

(1962). Η Δνκή ησλ Γπηζηεκνληθώλ Γπαλαζηάζεσλ, Θεζζαινλίθε: ύγρξνλα 

ζέκαηα, 1981. 
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Απηνγλσζία, κάζεζε θαη εμέιημε κε ηε βνήζεηα ησλ ηππνεηδψλ  

Από ηελ  

Νίθε Μαξθνγηάλλε  

 

 

Ε Ζππόιπζε, έθεξε πξηλ δέθα ρξόληα ζηελ Γιιάδα ηε κέζνδν απηνγλσζίαο, 

κάζεζεο, εμέιημεο θαη ςπρνζεξαπείαο κε ηε βνήζεηα ησλ ηππνεηδώλ.  

Ε κέζνδνο απηή, μεθίλεζε ζηελ Ακεξηθή θαη ηώξα εθαξκόδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

θέληξα ζε 40 ρώξεο ηνπ θόζκνπ από εηδηθά πηζηνπνηεκέλνπο ζπληνληζηέο. Πα 

άινγα – γατδνύξηα – κνπιάξηα, είλαη όληα επγελή κε αλεπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη θνηλσληθή λνεκνζύλε. Γίλαη θπηνθάγα ζεξάκαηα. Οπλεξγάδνληαη πάλσ από 

10.000 ρξόληα κε ηνπο αλζξώπνπο – ζεξεπηέο.  

Γλσξίδνληαο όηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή νη ζαξθνθάγνη ζεξεπηέο - άλζξσπνη κπνξεί 

λα ηα ζθνηώζνπλ, έρνπλ αλαπηύμεη εμαηξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ πξόζεζε ησλ 

αλζξώπσλ. Ναξαθνινπζώληαο ηηο αλεπαίζζεηεο αιιαγέο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο, 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο πνιύ γξήγνξεο κηθξνζπζπάζεηο ησλ κπώλ ησλ 

αλζξώπσλ (νη λεπξνεπηζηήκεο καο ιέλε όηη όια απηά θαζνξίδνληαη από ην 

αζπλείδεην ηνπ αλζξώπνπ X – low road, ρσξίο ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλεηδεηνύ C – high 

road) δηαβάδνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζε επίπεδν ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο αλζξώπνπο 

αθόκα θη αλ απηνί νη ίδηνη δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηώλ. Πα 

ηππνεηδή αιιειεπηδξνύλ κε ην αζπλείδεηό καο, απνθεύγνληαο ηηο αληηζηάζεηο ηεο 
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ινγηθήο ζθέςεο. Γίλαη βησκαηηθή κέζνδνο κάζεζεο, θαηαλόεζεο θαη αιιαγήο 

δπζιεηηνπξγηθώλ κνηίβσλ, πνπ απειεπζεξώλνληαο θαζεισκέλεο (από 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο) δπλακηθέο επηηξέπεη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε.  

Ιέζα απ’ απηό ην «δηάβαζκα» δηακνξθώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, δίλνληαο έηζη 

ζήκαηα ζην ζπλεηδεηό, αιιά θαη ζην αζπλείδεην πεδίν ησλ αλζξώπσλ.  

Γθηόο δειαδή από ην «θαζξέθηηζκα» δεκηνπξγνύλ κέζα από ηελ θίλεζή ηνπο, 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεη ην άηνκν ηηο ζρέζεηο, ηα 

όξηα, ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ εξκελεία απηήο. Έηζη, δίλνπλ ηελ 

επθαηξία αλαδηάξζξσζεο δπζιεηηνπξγηθώλ επαλαιακβαλόκελσλ ηξόπσλ 

αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Μη δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο, 

απηνγλσζίαο θαη εμέιημεο απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ επηζπκνύλ 

λα βειηηώζνπλ ηε δσήο ηνπο.  

Μη ςπρνζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απεπζύλνληαη ζε όιν ην θάζκα 

ςπρνινγηθώλ θαη ςπρνζσκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Όια ηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηνπο αλζξώπνπο κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ από ηα ηππνεηδή.  

Ε κέζνδνο έρεη άξηζηα απνηειέζκαηα ζην κεηαηξαπκαηηθό ζύλδξνκν. Ννηεο 

θαηαζηάζεηο όκσο πξνέξρνληαη από ηξαύκα; Ιήπσο νη θνβίεο δελ έρνπλ ζηε ξίδα 

ηνπο ηξαύκα; Ε θαηάζιηςε; Ε ηλνκπαιγία; Μη πνλνθέθαινη; Μη δηαηαξαρέο πέςεο; 

Μη επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο;  

Πν ηξαύκα είηε είλαη ζηελ εκβξπαθή δσή, είηε ζηελ παηδηθή ή αξγόηεξα επεξεάδεη 

ηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηελ 

εξκελεύνπκε σο εθ ηνύηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο δεκηνπξγνύληαη.  

Μ ηξόπνο πνπ ζρεηηδόκαζηε κε ηνπο αλζξώπνπο θαη ην πεξηβάιινλ; Ε δπλαηόηεηα 

καο λα επηηπγράλνπκε ηνπο ζηόρνπο καο, ην πόζν δηεθδηθνύκε, νλεηξεπόκαζηε, 

ζέηνπκε ζηόρνπο, ην πώο βάδνπκε όξηα ή όρη. Όια απηά εμαξηώληαη από ηα 

ηξαύκαηα πνπ κπνξεί λα κελ ζπκεζνύκε πνηέ. Πα άινγα δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην 

ηη ζπκόκαζηε νύηε γηα ηηο δηθέο καο εξκελείεο. «Βιέπνπλ» ην ηξαύκα θαη 

ζπλδηαιέγνληαη κ’ απηό δηνξζώλνληαο ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζπλάςεηο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζην παξειζόλ. Αθόκα θη αλ ν άλζξσπνο δελ ζπκεζεί, δελ 
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θαηαιαβαίλεη ηη ζπκβαίλεη. Ε δηόξζσζε γίλεηαη θαη απηό ην δηαπηζηώλνπλ νη 

άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Οπλήζσο καο ιέλε: «δελ θαηάιαβα ηη ζπλέβε, 

αιιά βιέπσ πσο αληηδξώ δηαθνξεηηθά ζηε δσή κνπ, δελ πλίγνκαη από αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ραίξνκαη ζέηνληαο ηα όξηά κνπ. Οαλ λα κνπ πήξε ην άινγν ηνλ 

θόβν, ζαλ λα κνπ εκθύζεζε ην όηη ΑΛΖΔΤ».  

Πα ηππνεηδή – δάζθαινη θαη ζεξαπεπηέο ηεο Ζππόιπζεο έρνπλ ηα ίδηα πεξάζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη έρνπλ εκπεηξία δσήο. Ήξζαλ ζε εκάο όηαλ γηα ιόγνπο 

πγείαο δελ ήηαλ πηα ρξήζηκα γηα ηηο ζπλήζεηεο εξγαζίεο ηνπο. Πνπο δόζεθε ρώξνο 

θαη ρξόλνο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο, λα αλαθηήζνπλ ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπο θαη λα ζειήζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο.  

Μη ζπληνληζηέο δξάζεο είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηε κέζνδν, άλζξσπνη από ηνλ ρώξν 

ηεο ςπρηθήο πγείαο (ςπρίαηξνο, ςπρνιόγνο) από ηνλ ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θηεληαηξηθήο. Όινη είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζηελ ςπρνινγία 

ησλ ηππνεηδώλ. 
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ΣΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Η ΓΛΙΑ: 

Αλνίγνληαο ηνλ δξφκν πξνο ηελ Γπηπρία 

Από ηελ 

Ισάλλα Βειεκβαζάθε  

 

 

 

Από κηθξή ιάηξεπα λα αθνύσ ηζηνξίεο. Δηςνύζα γηα ηηο ηζηνξίεο πνπ κνπ έιεγε ε 

γηαγηά κνπ θαη ν παππνύο κνπ, απόιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο 

ηνπο, γηα ηηο ηζηνξίεο πνπ κνπ έιεγε ε κεηέξα κνπ από ηε δσή ηεο κε ηνλ παηέξα 

κνπ, γηα ηηο ηζηνξίεο από ηελ παηδηθή κνπ ειηθία, αιιά θαη γηα παξακύζηα κε 

λεξάηδεο θαη πξηγθηπόπνπια. Αθόκα κνπ αξέζνπλ νη ηζηνξίεο θαη ηα παξακύζηα, 

αιιά απηό πνπ αιιάδεη ζην ζήκεξα, είλαη όηη κνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν λα ηα γξάθσ 

θαη λα ηα αθεγνύκαη.  

 

Θέλε όηη ηα παξακύζηα είλαη γηα παηδηά. Γγώ ζα έιεγα όηη, ηα παξακύζηα είλαη γηα 

όζνπο αθόκα έρνπλ ηε ςπρή ελόο κηθξνύ παηδηνύ. Ννηνο άξαγε δελ κεγάισζε κε 

ηζηνξίεο, παξακύζηα θαη κύζνπο; Πα παξακύζηα σο αθήγεζε απνηεινύλ ηνλ 

αξραηόηεξν ηξόπν επηθνηλσλίαο. Ιηαο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ρηεο θαη ηνπ 

ζήκεξα, όπνπ ν βαζηθόο ηεο ζθνπόο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο, ηεο 

νηθνγελεηαθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ εζηθώλ αμηώλ.  

 

Πα παξακύζηα κεγαιώλνπλ ηα παηδηά, ή ηα παηδηά κεγαιώλνπλ κε παξακύζηα; Από 

όπνηα πιεπξά θαη αλ ην δεηο, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ηα παξακύζηα απνηεινύλ 

ηνλ πην όκνξθν ηξόπν εζηθήο δηαπαηδαγώγεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο ζύλδεζεο θαη 
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θαηαλόεζεο ηεο αιήζεηαο ηεο δσήο. Ιηα ζπρλή αλεζπρία ησλ γνλέσλ είλαη όηη δελ 

μέξνπλ πώο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ θαη πνιιέο θνξέο 

αγσληνύλ γηα ην εάλ έδσζαλ ηελ θαηάιιειε απάληεζε ή ηελ θαηάιιειε 

ζπκβνπιή.  

Αλ δελ μέξεηο ινηπόλ πώο λα ην πεηο, πεο ην κέζα από έλα παξακύζη. Ηη απηό ζα 

θάλσ θη εγώ επζύο ακέζσο, ιέγνληαο έλα παξακύζη γηα όζνπο θνπβαινύλ κηα 

παηδηθή θαξδηά. 

 

 «Πξηλ από αξθεηά ρξόληα, όρη όκσο θαη ηόζα πνιιά, ζε έλα ππέξνρν κέξνο πνπ δελ 

ήηαλ θαληαζηηθό αιιά πνιύ πνιύ πξαγκαηηθό, δνύζε έλα Αγόξη ηδηαίηεξν θαη 

μερσξηζηό. Απηό πνπ ην μερώξηδε από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο είλαη όηη δελ έθαλε 

ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη δνύζε ηελ θάζε ηνπ κέξα σο κνλαδηθή θαη μερσξηζηή. Η 

ηζηνξία ηνπ μεθηλά ζε εθείλνλ ηνλ ηόπν όπνπ όια ήηαλ όκνξθα θαη αιεζηλά.  

Σν ζπίηη ηνπ πεξηηξηγπξηδόηαλ από δέληξα θαη ήηαλ θνληά ζηελ ζάιαζζα. Κάζε 

πξσί ηνπ άξεζε λα μππλάεη πξηλ αθόκα βγεη ν ήιηνο, γηα λα ηνλ θαισζνξίζεη ζην 

λέν ηνπ μεθίλεκα. Καζόηαλ ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη κε θιεηζηά κάηηα 

αθνπγθξαδόηαλ ηελ αθύπληζε ηεο θύζεο. ηγνηξαγνπδνύζε ην ηξαγνύδη ησλ 

πνπιηώλ πνπ ζηγά – ζηγά μππλνύζαλ, κύξηδε ηε ζάιαζζα θαη άθελε ηνλ ήρν ησλ 

θπκάησλ λα ρατδεύεη ηα απηηά ηνπ. Με ηα κεγάια ηνπ πλεπκόληα ξνπθνύζε όινλ 

ηνλ αέξα θαη ην θαζαξό νμπγόλν, ελώ δελ μερλνύζε κε έλα λεύκα ηνπ θεθαιηνύ 

ηνπ, λα επραξηζηεί θαζεκεξηλά ηελ Πιάζε γηα όιεο απηέο ηηο ππέξνρεο ζηηγκέο πνπ 

ηνπ ράξηδε, ζην πξσηλό ηνπο ζπλαπάληεκα». 

 Ηαη ε ηζηνξία ζπλερίδεη θάπσο έηζη… «Απηό όκσο πνπ ηνλ γέκηδε αθόκα πην κεγάιε 

ραξά, ήηαλ ην αγαπεκέλν ηνπ δέληξν ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. Η αγαπεκέλε ηνπ 

Γιηά δνύζε ζηελ απιή εδώ θαη πνιιά – πνιιά ρξόληα, πξηλ αθόκα απηόο γελλεζεί. 

Σελ είρε θπηέςεη ν πξν-πξν-πξν, πνιιά πξν - πξνπάππνπο ηνπ. Η Γιηά απηή ήηαλ 

ηόζν παιηά, πνπ ήμεξε όινπο ηνπο ζπγγελείο ηνπ Αγνξηνύ θαη όιεο ηηο ηζηνξίεο ηνπο. 

Αιιά ην Αγόξη, ην είρε αγαπήζεη από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή πνπ ην είδε θη από 

ηόηε ζπλδέζεθε καδί ηνπ κε έλαλ ηδηαίηεξν δεζκό θαη έλησζε ηε κεγάιε επζύλε λα 

ηνπ κάζεη όια όζα ρξεηάδεηαη γηα λα δήζεη επηπρηζκέλν ζηνλ θόζκν απηό. Σν Αγόξη 

κεγάισλε θαη όζν κεγάισλε ηόζν πην δεκέλν αηζζαλόηαλ κε ηελ Γιηά. Γύξσ από 
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ηνλ θνξκό ηεο έκαζε λα θάλεη πνδήιαην, ζηα θιαδηά ηεο έκαζε λα ζθαξθαιώλεη 

θαη λα αλαξξηράηαη θαη ζηα θύιια ηεο θξπβόηαλ όηαλ θνβόηαλ ή όηαλ θάηη ηνλ 

ζηελνρσξνύζε. Όηαλ εξρόηαλ ε ώξα ηεο ζπγθνκηδήο, ήηαλ ν πξώηνο δνθηκαζηήο 

ησλ θαηαπιεθηηθώλ θαξπώλ ηεο, ελώ ζηνλ θνξκό ηεο κέρξη θαη ζήκεξα, βξίζθνληαη 

ραξαγκέλεο νη θαξδηέο θαη ηα νλόκαηα ησλ θνξηηζηώλ πνπ αγάπεζε.  

Αιιά θαη ε Γιηά, δελ ηνλ έραλε από ηα κάηηα ηεο. Πνηέ δελ έπαςε λα ηνλ 

παξαηεξεί, λα ηνλ αθνύεη θαη λα ηνλ ζπκβνπιεύεη. Έηζη πέξλαγαλ ηα ρξόληα θαη 

απηή ε αγάπε έκελε ζηαζεξή θαη γηλόηαλ όιν θαη πην δπλαηή. Μηα κέξα όκσο, ε 

Γιηά ξώηεζε ην αγόξη ηη ζθέθηεηαη λα θάλεη όηαλ κεγαιώζεη. «Ση ελλνείο ηη ζα 

θάλσ; Ό, ηη θάλσ θαη ηώξα. Θα είκαη καδί ζνπ θαη ζα πεξλάκε όκνξθεο ζηηγκέο 

παξέα. «Μα εγώ είκαη κνλάρα έλα δέληξν. Δελ κπνξείο λα κείλεηο γηα πάληα καδί 

κνπ. Πξέπεη λα γλσξίζεηο ηνλ θόζκν, λα θάλεηο ηαμίδηα, θίινπο, λα απνθηήζεηο λέεο 

εκπεηξίεο. Μόλν ηόηε ζα είζαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο. Γγώ ζα είκαη πάληα εδώ 

γηα ζέλα όηαλ ζα γπξλάο από ηα ηαμίδηα ζνπ, κέρξη λα θύγεηο μαλά γηα λέεο 

πεξηπέηεηεο. «Μα ηη είλαη απηά πνπ ιεο Γιηά κνπ; Δελ μέξσ ηη ζα πεη επηπρηζκέλνο, 

αιιά είκαη κηα ραξά εδώ καδί ζνπ. Δελ ηα ρξεηάδνκαη ηα ηαμίδηα». «Καηαιαβαίλσ 

Αγόξη κνπ όηη θνβάζαη ηηο πεξηπέηεηεο. Όκσο νη πεξηπέηεηεο ηεο δσήο ζα ζε 

γεκίζνπλ εκπεηξίεο θαη γλώζεηο, ζα ζε κεγαιώζνπλ θαη ζα ζε σξηκάζνπλ θαη ζα ζε 

βνεζήζνπλ λα γλσξίζεηο θαιύηεξα ηνλ εαπηό ζνπ. Θα ζε πιεκκπξίζνπλ κε 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζα έρεηο ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηο ηελ Γπηπρία».  

Σν Αγόξη κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ είρε κε ηελ Γιηά, πήγε ζην θξεβάηη ηνπ λα 

μαπιώζεη, αιιά ν ύπλνο δελ ηνλ έπαηξλε. Σα ιόγηα ηεο Γιηάο ηνλ είραλ αλεζπρήζεη. 

Μα γηαηί ηνπ ηα είρε πεη όια απηά; Μήπσο δελ ηνλ αγαπνύζε πηα; Μήπσο ήζειε λα 

ηνλ μεθνξησζεί; Όζν ηα ζθεθηόηαλ όια απηά ηόζν δελ ηνλ έπηαλε ν ύπλνο θαη έλαο 

νμύο πόλνο ηνπ ηξύπαγε ην ζηνκάρη. Σηο επόκελεο εκέξεο ην Αγόξη δελ ήηαλ θαιά. Η 

Γιηά παξαηήξεζε ηε δηαθνξά ζηε δηάζεζή ηνπ, αιιά δελ ηνπ έθαλε θνπβέληα. 

Ήμεξε όηη ζα έξζεη ε ώξα λα ζπδεηήζνπλ γηα όια απηά θαη δελ βηαδόηαλ. Έηζη θαη 

έγηλε. Σν Αγόξη εκθαλίζηεθε κηα κέξα ζηελ Γιηά αξθεηά αλαζηαησκέλν, γεκάην 

απνξία. «Μελ αλεζπρείο Αγόξη κνπ» ηνπ είπε ε Γιηά. Απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη 

πιεζηάδεη ε ώξα λα γλσξίζεηο θαιύηεξα ηνλ εαπηό ζνπ. Έρσ ηελ αίζζεζε όηη ήξζε 

ε ώξα γηα ην πξώην ζνπ κεγάιν ηαμίδη». «Α, πάιη ηα ίδηα ζα ιέκε Γιηά κνπ; Να πάιη 
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κε έπηαζε ην ζηνκάρη κνπ θαη ζθνηείληαζαλ όια γύξσ κνπ. Πάιη καύξα ηα βιέπσ 

όια. Μα ηη κνπ ζπκβαίλεη;»  

Σόηε, έλα όκνξθν λεξατδνπιαίζζεκα εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ θαη κε ηα ιακπεξά 

κηθξνζθνπηθά θηεξά ηνπ θώηηζε ην ζθνηάδη πνπ είρε ηπιίμεη ην Αγόξη. Γθείλν 

ακέζσο έλησζε θαιύηεξα, θαζώο ην ζθνηάδη ππνρσξνύζε κε ην ιακπεξό θσο ηνπ 

λεξατδνπιαηζζεκαηνο. «Πνηα είζαη εζύ; ε επραξηζηώ ηόζν πνιύ γηα ην θσο, αιιά… 

πσο ην έθαλεο απηό;» «Γίκαη ην λεξατδνπιαίζζεκα θαη κε θάιεζε ε Γιηά γηα λα ζε 

βνεζήζσ». «Αιήζεηα; Μπνξείο λα ην θάλεη απηό γηα εκέλα;» «Μα θπζηθά, γη΄ απηό 

είκαη εδώ «Α! Σέιεηα ζε επραξηζηώ! Λνηπόλ, ζα κνπ πεηο ηη κνπ ζπκβαίλεη;» «Δελ 

γίλεηαη λα ζνπ πσ. Γηα λα θαηαιάβεηο πξέπεη λα έξζεηο καδί κνπ. Πξέπεη λα 

ηαμηδέςεηο ζηελ ρώξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηόηε ζα θαηαιάβεηο». «Όρη, εγώ δελ 

ηαμηδεύσ. Λππάκαη γη΄ απηό. Δελ κπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο εδώ πνπ είκαζηε;» 

«Αιήζεηα δελ κπνξώ λα ζνπ πσ. Πξέπεη λα έξζεηο καδί κνπ. Υξεηάδεηαη λα ληώζεηο 

θαη λα αθνύζεηο κε ηα απηηά ηεο θαξδηάο. Έια πάκε. Θα ζνπ αξέζεη. Μπνξείο λα κε 

εκπηζηεπηείο, όπσο κπνξείο λα εκπηζηεπηείο θαη ηνλ εαπηό ζνπ όηη ζα ηα 

θαηαθέξεηο». «Δελ μέξσ… δελ ζέισ λα ζε πξνζβάιισ, δελ είλαη όηη δελ ζε 

εκπηζηεύνκαη, αιιά δελ μέξσ εάλ εκπηζηεύνκαη ηνλ εαπηό κνπ θη έζηξεςε ηα 

βνπξθσκέλα κάηηα ηνπ ζηελ Γιηά».  

Η Γιηά ηνλ θνίηαμε γιπθά θαη εθείλνο ηόηε θαηάιαβε όηη ίζσο ζα έπξεπε λα ην 

ηνικήζεη. Έπξεπε λα βξεη κηα απάληεζε. Με κπνξώληαο λα θξύςεη ηελ αγσλία ηνπ 

θαη ξνπθώληαο όζν ζάξξνο κπνξνύζε από ηε γιπθηά κάηηα ηεο Γιηάο, ςέιιηζε: 

«Καιά… Πάκε, άιια κνπ ππόζρεζαη όηη ζα είζαη ζπλέρεηα δίπια κνπ; «νπ ην 

ππόζρνκαη, είπε ην λεξατδνπιαίζζεκα θαη ηνλ ηύιημε κε ηελ απαιή ηνπ, ζαλ 

πνύδξα λεξατδόζθνλε. Σν ηαμίδη ηνπο μεθίλεζε θαη ην αγόξη θνηηώληαο ζηα κάηηα 

ηελ Γιηά, ηεο θώλαμε: «Θα γπξίζσ ζύληνκα. Μπνξείο λα κε εκπηζηεπηείο!» «ε 

εκπηζηεύνκαη θαιέ κνπ, κε βηαζηείο», ηνπ απάληεζε ε Γιηά θαη θνύλεζε αξγά ηα 

θιαδηά ηεο, δίλνληαο κε ην απαιό αεξάθη πνπ ζρεκαηίζηεθε, κηα γιπθηά ώζεζε ζην 

πξώην ηνπ κεγάιν ηαμίδη, αλνίγνληαο ηνλ δξόκν πξνο ηελ Γπηπρία». 

Πν παξακύζη: «Πν Αγόξη θαη ε Γιηά. Αλνίγνληαο ηνλ δξόκν πξνο ηελ Γπηπρία», 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο, ζην πιαίζην ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο. Μη ζπκβνιηζκνί είλαη βνεζεηηθνί ζηελ αλάπηπμε 

ζπδήηεζεο κέζα από ηε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

ππνζηεξηθηηθό ξόιν ηνπ γνλέα, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη 

ζηελ αλαθάιπςε ησλ ζεκαληηθώλ εθνδίσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νδεγεζεί ζηελ 

ελήιηθε δσή. Γίλαη ζεκαληηθό ε εζηίαζε λα κείλεη ζηνπο ζπκβνιηζκνύο «ξίδεο θαη 

θηεξά».  

Αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηε δεκηνπξγό ηνπ παξακπζηνύ ζην: 

ivelimvasaki@gmail.com  

Μιόθιεξν ην παξακύζη κπνξείηε λα ην δηαβάζεηε εδώ 

  

http://www.psychological-opinions.gr/sites/default/files/articles/full_story.pdf
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Γνλείο: πψο λα εθπαηδεχζεηε ηα παηδηά ζαο κε αθνξκή ηνλ Κνξσλντφ 

Άξζξν από ηελ  

Γεσξγία Μπίληνπ 

 

 

Πα παηδηά κηκνύληαη ηνπο γνλείο. Ρηνζεηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, ηα ιόγηα 

ηνπο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο. H ζηάζε ησλ γνλέσλ, ζα 

θαζνξίζεη ηε ζηάζε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ παηδηώλ.  

Ιηα δύζθνιε πεξίνδν κπνξεί λα ηελ ζθεθηνύκε σο θξίζε θαη λα βηώζνπκε 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ή σο επθαηξία λα κάζνπκε θάηη λέν. 

 Αο εθπαηδεύζνπκε ηα παηδηά καο (κέζα από ην παξάδεηγκα καο θαη κέζα από 

ζπδεηήζεηο) λα βηώλνπλ ηηο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο κε 

ςπρξαηκία. Κα ζεσξνύλ ηηο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο σο επθαηξία λα 

αλαθαιύςνπλ λέα πξάγκαηα, λένπο ηξόπνπο ρεηξηζκνύ ησλ θαηαζηάζεσλ, 

λέεο εκπεηξίεο. 

 Αο ηνπο δείμνπκε όηη ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θαη ην λα κείλνπκε κέζα ζην 

ζπίηη είλαη κηα επθαηξία γηα πεξηζζόηεξεο νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, είλαη επθαηξία 

λα αλαθαιύςνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε λέα παηρλίδηα.  

 Αο βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη ν θνξσλντνο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε αζζέλεηα δελ είλαη κηα απεηιή πνπ ζα καο θάλεη λα πεζάλνπκε αιιά έλαο 

ηόο από ηνλ νπνίν είλαη θαιό λα πξνζηαηεπηνύκε καζαίλνληαο θαλόλεο 

πγηεηλήο, όπσο ην θαιό πιύζηκν ρεξηώλ, ε πγηεηλή δηαηξνθή, ε γπκλαζηηθή 

κέζα ζην ζπίηη, νη βηηακίλεο θαη όια απηά πνπ ρξόληα ιέκε ζηα παηδηά καο θαη 

είλαη επθαηξία ηώξα λα ηα πηνζεηήζνπλ σο ηξόπν δσήο. Αλ δπζθνιεύνληαη λα 
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δερηνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θάληε ην σο παηρλίδη. Πξαγνπδήζηε ηελ ώξα 

πνπ πιέλνπλ ηα ρέξηα, θηηάμηε θνιάδ κε εηθόλεο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο, 

γπκλαζηείηε κε κνπζηθή κέζα ζην ζπίηη. 

 Αο εθπαηδεύζνπκε ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηηο ηαθηηθέο πξνζηαζίαο πνπ 

πξνηείλεη ν Γζληθόο Μξγαληζκόο Δεκόζηαο Ργείαο . Αλ εκείο δελ 

ζπκκνξθσζνύκε θαη βγαίλνπκε βόιηεο παξά ηηο ζπζηάζεηο, ηα παηδηά καο 

καζαίλνπλ λα αςεθνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπκε ζην ζπίηη ή ηνπο θαλόλεο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη αξγόηεξα ηνπο θαλόλεο ηεο θνηλσλίαο.  

 Αο ζπδεηήζνπκε κε ηα παηδηά κε ςπρξαηκία, εηιηθξίλεηα θαη αλάινγα ηελ ειηθία 

ηνπο ηη είλαη ν ηόο θαη πσο απνθαζίδνπκε σο νηθνγέλεηα λα πξνζηαηεπηνύκε. 

 Αο δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ ηξόπνπο πσο κπνξνύκε λα πεξλάκε 

ην ρξόλν καο κέζα ζην ζπίηη. Ε ηειεόξαζε θαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο είλαη 

θαιό λα απνθεύγνληαη. Ρπάξρεη πεξίπησζε λα ρξεηαζηεί κεγάιν δηάζηεκα 

πξνθύιαμεο εληόο ζπηηηνύ θαη θαηά ζπλέπεηα θίλδπλνο λα εμαξηεζνύλ από ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Γίλαη επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

δελ έρνπλ ην ρξόλν λα ην θάλνπλ θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν. 

 Αο εθπαηδεύζνπκε ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο ζπδεηώληαο καδί ηνπο 

όηη ν ηόο απηόο επεξεάδεη ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο θη επεηδή αγαπάκε ηνπο 

ειηθησκέλνπο είλαη ζεκαληηθό λα παξακείλνπκε πγηείο γηα λα κελ κεηαθέξνπκε 

ηνλ ηό ζε θάπνηνλ ειηθησκέλν. 

 Ηιείζηε ηελ ηειεόξαζε από εηδήζεηο πνπ κπνξεί λα ηξνκνθξαηήζνπλ είηε εζάο 

είηε ηα παηδηά. Γλεκεξσζείηε όηαλ ηα παηδηά θνηκνύληαη από αμηόπηζηεο πεγέο 

όπσο ηνλ Γζληθό Μξγαληζκό Δεκόζηαο Ργείαο (ΓΜΔΡ). 

 Απνθύγεηε ηνλ Ναληθό. Ιηιήζηε κε ζεηηθέο θξάζεηο ζηα παηδηά (πρ αληί λα 

θσλάδεηε «κε βάδεηο ηα ρέξηα ζην ζηόκα» πείηε «είλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε ηα 

ρέξηα καο θαζαξά»). 

 Γπαηλέζηε ηα παηδηά γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Νείηε κπξάβν όηαλ θξνληίδνπλ 

λα έρνπλ θαζαξά ρέξηα, όηαλ παίδνπλ δεκηνπξγηθά, όηαλ πξνζπαζνύλ θαη 

κέλνπλ κέζα ζην ζπίηη. 

 Πεξήζηε έλα πξόγξακκα. Πα παηδηά (εηδηθά ηα κηθξόηεξεο ειηθίαο) ληώζνπλ 

αζθάιεηα όηαλ έρνπλ έλα ζηαζεξό πξόγξακκα. Κα έρεηε έλα ζηαζεξό 

πξόγξακκα ύπλνπ, θαγεηνύ, κπάληνπ θαη παηρληδηνύ. 
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 Φξνληίζηε ηνλ εαπηό ζαο. Γηα λα κπνξέζεηε λα θξνληίζεηε ηα παηδηά ζαο 

πξέπεη πξώηα λα θξνληίδεηε ηνλ εαπηό ζαο. Θίγνο πξνζσπηθόο ρξόλνο, έλα 

δεζηό κπάλην, ε αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ, κνπζηθή θαη ρνξόο, ηειεθσληθή ή 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε θίινπο, ζπγγελείο θαη νπνηνδήπνηε άηνκν κπνξεί 

λα ζαο ραιαξώζεη είλαη θάπνηνη ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα ζαο δώζνπλ δύλακε 

λα ζπλερίζεηε λα εθπαηδεύεηε ηα παηδηά ζαο.  

Αλ νη γνλείο παξακείλνπλ ςύρξαηκνη, δηαπαηδαγσγήζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε εξεκία 

θαη απνιαύζνπλ ηηο ζηηγκέο κέζα ζην ζπίηη , ηνπο δίλνπλ κηα επθαηξία λα κάζνπλ 

λα αληηκεησπίδνπλ κε ςπρξαηκία δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζίγνπξα ζα βηώζνπλ 

θαζώο κεγαιώζνπλ. Ηξίζε ινηπόλ ή επθαηξία; 
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ΓΤΡΓΣΗΡΙΟ ΤΝΣΟΜΧΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΧΝ  

ΣΧΝ ΤΓΓΡΑΦΓΧΝ ΣΟΤ ΣΓΤΥΟΤ #10 

 

Δαζθαιάθε Βαζηιηθή 

Δαζθαιάθε Βαζηιηθή, ΣΡΜΘΜΓΜΟ *ΝΑΚΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ, Msc 

Neuropsycology Kings College University of London Dpsy Clinical 

Αηθαηεξίλε Λαπάηε  

Ε Θαπαηή Αηθαηεξίλε είλαη επαγγεικαηίαο κειεηεηήο ζηνλ ηνκέα ηεο Νξνζσπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη κνηξάδεη ηνλ ρξόλν ηεο κεηαμύ ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, θαηάξηηζεο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο, θαζώο θαη ζπγγξαθήο θαη έξεπλαο.  

Έρεη απνθηήζεη εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε ζην Life Coaching από ην Γζληθό θαη 

Ηαπνδηζηξηαθό Ναλεπηζηήκην Αζελώλ κε ηελ επνπηεία ηνπ Association for 

Coaching. Γπίζεο έρεη πηζηνπνηεκέλε γλώζε ζηελ Θεηηθή Φπρνινγία από ην 

Ναλεπηζηήκην ηεο Νελζπιβάληα (Ε.Ν.Α.) θαη ην Ναλεπηζηήκην ηεο Β. Ηαξνιίλαο 

(Ε.Ν.Α.). Ναξαθνινύζεζε καζήκαηα Νεπξνγισζζηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (NLP) 

θαη Γλσζηαθήο Οπκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο. 

Ναξαθνινύζεζε κεηαπηπρηαθό ζηελ Σξαπεδηθή από ην Γιιεληθό Αλνηθηό 

Ναλεπηζηήκην θαη έρεη πηπρίν Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο από Α.Γ.Ζ. 

θαζώο θαη Αλψηεξα Θεσξεηηθά από ην Ιαθεδνληθό Τδείν. 

Γίλαη απόθνηηνο ηεο Μεζφδνπ Silva, ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη πην δηαδεδνκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηνλ θόζκν κε ηελ νλνκαζία Silva Life 

System θαη Silva Intuition System. Οπκκεηείρε ζε μελόγισζζα ζεκηλάξηα ζρεηηθά 

κε ηνλ Νφκν ηεο Έιμεο θαη απέθηεζε πηζηνπνηεηηθά ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ. 

Νξαγκαηνπνηεί αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεδξίεο, δηα δώζεο θαη δηαδηθηπαθά 

ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζπληάζζεη εγρεηξίδηα 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη απηνβειηίσζεο. 
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ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

fb - Instagram - linkedin :Aikaterini Lapati 

Πει: 6947150175 

Αλαζηαζία Νηθνιίηζα 

Ε Αλαζηαζία ΚΖθνιίηζα, κεηά ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ Αλώηεξε Γπαγγεικαηηθή Ορνιή 

νξνύ ηεο Άλλαο Νέηξνβα, απέθηεζε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηελ νξνζεξαπεία (PgD 

& M.A. in Dance Movement Psychotherapy) ζην Laban Center / City University ηνπ 

Θνλδίλνπ. Από ην 2010 – 16 παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πάλσ ζηελ 

Αλάιπζε αξαθηήξα θαη Γπνπηεία Κεπξνθπηνζεξαπείαο ζην Ηέληξν 

Σπρνζεξαπείαο & Οπκβνπιεπηηθήο «Βίιρεικ Ξάηρ», ζηελ Αζήλα. Πν 2018 

εθπαηδεύηεθε ηδησηηθά ζηελ Αζήλα κε ελήιηθεο κε ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, 

απηνάλνζα, δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο θαη ζύλζεην ηξαύκα. Έρεη δηδάμεη 

Αλάιπζε Ηίλεζεο ηνπ Laban (LMA) ζην Laban Centre θαη ζην Metropolitan 

University ηνπ Θνλδίλνπ. Πν 2018, εθδόζεθαλ δύν βηβιία ηεο. «Ε δύλακε ηνπ 

αλππεξάζπηζηνύ παηδηνύ» θαη «νξνζεξαπεία: ηζηνξία, ζεσξία, κεζνδνινγία, 

εξγαιεία» από ηηο εθδόζεηο Αγγειάθε.  

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

E-mail: sofosoma@outlook.com.gr 

Ισάλλα Κνπηίβα  

Ε Ζσάλλα Ηνπηίβα, γελλήζεθε ζηελ Γιιάδα θαη έρεη δήζεη ζηελ Απζηξαιία θαη ζηε 

Γεξκαλία. Οπνύδαζε Γεξκαληθή Φηινινγία ζηελ Αζήλα θαη ζηε Γεξκαλία. Δίδαμε 

ζην Ναλεπηζηήκην Αζελώλ, ζην Πκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο. Έρεη 

νινθιεξώζεη ηνλ ηξηεηή θύθιν εθπαίδεπζεο νξνζεξαπείαο πνπ νξγαλώλεη ε 

Έλσζε νξνζεξαπεπηώλ Γιιάδαο. Ναξαθνινύζεζε ην πεληαεηέο πξόγξακκα ηεο 

Γιιεληθήο Γηαηξείαο Αλαιπηηθήο Μκαδηθήο θαη Μηθνγελεηαθήο Σπρνζεξαπείαο. Έρεη 

δηνξγαλώζεη παξνπζηάζεηο ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα θαη έρεη δώζεη ζπλεληεύμεηο 

ζηελ ηειεόξαζε κε ζέκα ηελ ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο νξνζεξαπείαο. Έρεη 

δνπιέςεη κε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε δηαηξνθηθέο 

δηαηαξαρέο θαη θαξθηλνπαζή άηνκα. Γπίζεο εξγάζηεθε ζηνλ 

mailto:sofosoma@outlook.com.gr
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ρώξν ησλ ηνμηθνεμαξηήζεσλ. Δηεηέιεζε κέινο ηεο Γθπαηδεπηηθήο Γπηηξνπήο. Γίλαη 

Αληηπξόεδξνο ηεο Έλσζεο νξνζεξαπεπηώλ Γιιάδαο θαη κέινο ηεο Γπηζηεκνληθήο 

Γπηηξνπήο ηνπ Γθπαηδεπηηθνύ Νξνγξάκκαηνο νξνζεξαπείαο ηεο Έλσζεο 

νξνζεξαπεπηώλ Γιιάδαο. Γίλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ Ηέληξνπ νξνζεξαπείαο ΟΡΚ 

ΗΖΚΜΡΙΑΖ ζηνλ νιαξγό Αηηηθήο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε, πξνβνιή θαη δηάδνζε 

ηεο νξνζεξαπείαο, ηελ πξνεηνηκαζία, δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, 

εξγαζηεξίσλ θαη δηαιέμεσλ νξνζεξαπείαο, ηελ πξνζθνξά αηνκηθώλ θαη 

νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ.  

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

Δηεύζπλζε: Ηέληξν νξνζεξαπείαο ΟΡΚ ΗΖΚΜΡΙΑΖ, Βνπηζηλά 59, 155 61 νιαξγόο 

E-mail: ioannakoutiva@gmail.com 

Website: www.synkinoumai.gr 

Fb: https://www.facebook.com/koutiva 

Νίθε Μαξθνγηάλλε 

Γελλήζεθα ζηε Αζήλα. Αζρνιήζεθα κε ηνλ εζεινληηζκό από παηδί όηαλ ν 

Ισξαΐηεο ζην ζρνιείν καο επαηζζεηνπνίεζε θαη αξρίζακε λα βνεζάκε ην έξγν ηνπ 

παηέξα Νεξνπλάθε: «ραξνύκελα παηδηά, ραξνύκελα ληάηα». 

Πειείσζα ηελ Ζαηξηθή ζρνιή Γηδηθεύηεθα ζηελ Κεπξνινγία Σπρηαηξηθή κέζα από 

ηελ αλάγθε κνπ λα βξσ απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο βνήζεηαο ηνπ αλζξώπνπ. 

Γθπαηδεύηεθα ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία όπσο απηή δηδάζθνληαλ ζην Palo Alto 

από ηνλ Βαηδιαβηθ θαη ζηελ Άξληθα, εξεπλεηηθό θέληξν γηα ηηο ςπρνζσκαηηθέο 

λόζνπο ζηελ Ονπεδία.  

Ε ζρέζε κνπ από πνιύ λεαξή ειηθία κα ηα άινγα κε επαηζζεηνπνίεζε ζηε 

ηδηαίηεξε δπλαηόηεηα ηνπο λα θαηαλννύλ θαη επηδξνύλ επεξγεηηθά επάλσ καο, έηζη 

όηαλ ηδξύζεθε ην EAGALA, μεθίλεζα από ηελ αξρή ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηά ην 

advance level έγηλα international mentor ηεο κεζόδνπ.  

Ζδξύζακε ηελ Ζππνιπζε πξηλ 10 ρξόληα ζηεγάδνληαο ηα ηππνεηδή πνπ είρακε ήδε 

ζώζεη κέρξη ηόηε θαη αξρίζακε λα ηα εθπαηδεύνπκε γηα λα γίλνπλ δάζθαινη 

απηνγλσζίαο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη ζεξαπεπηέο ησλ αλζξώπσλ. 

mailto:ioannakoutiva@gmail.com
http://www.synkinoumai.gr/
https://www.facebook.com/koutiva/?fref=ts
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ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ:  

Website: www.hippolysis.gr 

Ισάλλα Βειεκβαζάθε 

Ε εθπαηδεπηηθή κνπ δηαδξνκή ζηνλ ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο μεθηλά από ην 

Πξφγξακκα Φπρνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο ηνπ Γζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

ζπλερίδεηαη κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Brunel ζην Λνλδίλν. Ηαηέρσ Νηζηνπνίεζε Γμεηδηθεπκέλεο 

Γπηκόξθσζεο ζηελ Ναηδνςπρηαηξηθή από ην ΗΟΓ ηνπ Γζληθνύ Ηαπνδηζηξηαθνύ 

Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Πηζηνπνίεζε πληνλίζηξηαο ρνιψλ Γνλέσλ απφ 

ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν ρνιψλ Γνλέσλ.  

Αθνινπζώληαο ηελ πεπνίζεζε πσο ε κάζεζε δελ ζηακαηάεη πνηέ, ζπλέρηζα ηελ 

εθπαίδεπζή κνπ ζην Πξφγξακκα Γηδίθεπζεο ζηε πζηεκηθή Οηθνγελεηαθή 

Θεξαπεία, ζην Γξγαζηήξην Δηεξεχλεζεο Αλζξψπηλσλ ρέζεσλ γηα ηελ 

απόθηεζε εηδίθεπζεο ζηελ Φπρνζεξαπεία θαη ηελ Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία. Οην 

ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο δξαζηεξηνπνηνύκαη σο ςπρνιφγνο από ην 2000. 

Δνπιεύσ αηνκηθά θαη νκαδηθά κε ελήιηθεο, εθήβνπο, δεπγάξηα θαη νηθνγέλεηεο.  

Γίκαη θάηνρνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ, ηαθηηθό κέινο ηνπ 

πιιφγνπ Γιιήλσλ Φπρνιφγσλ, Γπηζηεκνληθή Τπεχζπλνο ηνπ Κέληξνπ 

Φπρνινγηθήο θαη Γθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο Παηδηψλ - Γθήβσλ - Γλειίθσλ, 

ζπλεξγάηεο ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ ρνιψλ Γνλέσλ θαη πηζηνπνηεκέλε 

Γθπαηδεχηξηα Μλήκεο Γξγαζίαο από ηελ Cogmed Working Memory Training.  

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

E-mail: ivelimvasaki@gmail.com  

Website: ivelimvasaki.gr 
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Γεσξγία Μπίληνπ 

Έρεη νινθιεξώζεη ηηο βαζηθέο ηεο ζπνπδέο ζην ηκήκα Σπρνινγίαο ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ Ηξήηεο θαη έθαλε ηελ εηδίθεπζή ηεο ζηελ Ηιηληθή Κεπξνςπρνινγία 

ζηελ Ζαηξηθή Ορνιή ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην University of 

Texas ηεο Ακεξηθήο. 

Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ Δηάγλσζε θαη Θεξαπεπηηθή Απνθαηάζηαζε ηνπ Φάζκαηνο 

ηνπ Απηηζκνύ κέζσ ηεο Γθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο Οπκπεξηθνξάο, ζηε 

Οπζηεκηθή Οπκβνπιεπηηθή, ζηε Γλσζηαθή Οπκπεξηθνξηθή, ζην Marte Meo Practioner, 

ζηελ Αμηνιόγεζε ηεο Κνεκνζύλεο Ναηδηώλ θαη Γθήβσλ, ζηελ αμηνιόγεζε παηδηώλ 

κε απηηζκό, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηάζπαζε πξνζνρήο θαζώο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  

Οηελ Αζήλα εξγάζηεθε ζην Ηέληξν Αλάπηπμεο θαη Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναηδηνύ, 

εθπαηδεύνληαο παηδηά κε ην ζύλδξνκν ηνπ απηηζκνύ κέζσ ςπρνπαηδαγσγηθώλ 

πξνγξακκάησλ. Οηελ Ακεξηθή, εξγάζηεθε κε ππνηξνθία ζην Texas Children 

Hospital (Houston) ζηε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε δηαηαξαρώλ ηεο παηδηθήο θαη 

εθεβηθήο ειηθίαο. Οηε Θήβα εξγάζηεθε ζην ΗΓΗΡΗΑΙΓΑ Κ.Βνησηίαο (Ηέληξν 

Γθπαίδεπζεο, Ρπνζηήξημεο θαη Ηαηάξηηζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο), παξέρνληαο 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε άηνκα κε αλαπεξία. Από ην 2008 δηαηεξεί γξαθείν 

ςπρνιόγνπ ζηε Θήβα. Οπλεξγάδεηαη κε Δεκνηηθά Ορνιεία, δηεμάγεη νκηιίεο θαη 

ζπληνλίδεη Μκάδεο Γνλέσλ θαζώο θαη Γθπαηδεπηηθά Οεκηλάξηα. 

Πειεπηαία αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή, έρεη γξάςεη άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη έρεη 

γξάςεη ην βηβιίν «θνβάκαη λα πάσ ζρνιείν». 

ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: 

Δηεύζπλζε: Ο. Ηαξακαγθηόιε 7 – Θήβα, 32200 Greece 

Πει: 6936828968 

E-mail: gbiniou@yahoo.gr 

mailto:gbiniou@yahoo.gr

