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Η Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δραματοθεραπευτών & 
Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την υποστήριξή 
τους προς:

Το Υπουργείο Υγείας
Το Υπουργείο Παιδείας, Έ ρευνας και Θρησκευμάτων
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δραματοθεραπείας 

Ευχαριστούμε θερμά τους Εκδοτικούς Οίκους που με τη συμμετοχή τους εμπλούτισαν την 
Έ κθεση Βιβλίου:

Αλφάβητο Ζωής
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Θυμάρι
Κοντύλι 
Κριτική
Παρισιάνου
University Studio Press

Ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης:

Στην ομάδα θεάτρου ‘Playback-Ψ’ και τους συντελεστές της παράστασης
Στο Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας
Στην Εταιρεία Δραματικής Έ κφρασης & Θεραπείας ‘Παλμός’
Στην ομάδα «Πλεύσις» 
Στη Σχολή Χορού danceWay 
Στην Ελπίδα Σκούφαλου για την παραχώρηση της ταινίας της «Άκουσα τον Θεό να 
κλαίει»

Καθώς και στους χορηγούς επικοινωνίας:
Exis It
Όμορφη Ζωή
Ψυχογραφήματα

Ευχαριστίες
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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου και της Έ νωσης Δραματοθεραπευτών 
& Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας σας καλωσορίζουμε θερμά στο 4o διεθνές συνέδριο «Έ ρως 
και Ψυχή - Από τον Μύθο στην Προοπτική».

Το θέμα του συνεδρίου είναι εμπνευσμένο από τον ομώνυμο αρχαίο ελληνικό μύθο,  πλούσιο 
σε αρχετυπικές ιδέες για την περιπέτεια της ζωής.

Σκοπός μας είναι ο μύθος ν’ αποτελέσει αντικείμενο και πλαίσιο θεωρητικής και κλινικής 
έρευνας πάνω στα επίκαιρα ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν την θεραπευτική 
κοινότητα αλλά και την  κοινωνία εν γένει.

Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται επιχειρούν να προσεγγίσουν από πολλές 
οπτικές την απώλεια, την ασθένεια, την κρίση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και μέσα 
από την αντιμετώπισή τους να αναδείξουν τις δυνατότητες του ψυχοθεραπευτικού έργου. 
Ιδιαίτερα δε, μέσω της συμβολικής και δραματικής  διάστασης της θεραπείας, με την έννοια 
του πράττειν και του παιχνιδιού που εμπεριέχουν την επιθυμία, την δημιουργική ορμή του 
έρωτα και την μεταμορφωτική δύναμη της αλλαγής.

Όλες οι εργασίες του συνεδρίου, βιωματικές και προφορικές, performances, στρογγυλές 
τράπεζες και  master classes, δημιουργούν μια βάση για δημιουργικό διάλογο και συνεργασία. 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και εμπλούτισαν 
με τις εργασίες τους το υλικό του συνεδρίου, όλους όσοι συνέβαλλαν στην πραγματοποίησή 
του και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Ευγενία Παλαβού
Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Δ.Π.Ε.

Χαιρετισμός
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Έ νωση Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών

Ελλάδας (Ε.Δ.Π.Ε.)

Η Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος (ΕΔΠΕ) είναι ένα αναγνω-
ρισμένο επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί 
την μετεξέλιξη του Συλλόγου Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας «Θέατρο και Θε-
ραπεία» που ιδρύθηκε το 1989.

Από το 2001 είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.), 
η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for 
Psychotherapy). Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος (2013) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δρα-
ματοθεραπείας (European Federation of Dramatherapy). 

Τα μέλη της ΕΔΠΕ είναι ειδικευμένα στην Δραματοθεραπεία ή Παιγνιοθεραπεία και εργά-
ζονται σε όλα τα επίπεδα  από την πρόληψη έως την αποκατάσταση, στον χώρο της 
ψυχικής υγείας.

Η ΕΔΠΕ δραστηριοποιείται με συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, θεατρικές πα-
ραστάσεις, οργάνωση εποπτείας, έκδοση εντύπων, και λοιπές δράσεις που συνάδουν με 
τους στόχους και σκοπούς της.

ΕΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ & 
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ
EΛΛΑΔΑΣ
www.edpe.gr
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παλαβού Ευγενία, Πρόεδρος
Κρασανάκης Στέλιος, Αντιπρόεδρος
Μαλαθράκη Ξένια, Γεν. Γραμματέας
Καλός Σταύρος, Ταμίας
Αγγέλης Γιάννης
Απτσόγλου Δάνης
Βουνάτσου Γιασμίνα
Κατσιλέρου Αθηνά
Παπαθέου Ρούλα
Παπάλη Βάσω
Σούμπερτ Μαρία
Σταύρου Δήμητρα
Τζώρτζη Λίλα
Φιλιππίδου Ροζελίνα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ένωση Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας – Ε.Δ.Π.Ε.
Δανάης 5, 116 31 Αθήνα.
Τηλ. 210 7523 682
e-mail: edpe_d5@yahoo.gr
www.edpe.gr

Σε συνεργασία με το:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.hua.gr/

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
MM Event Management
Μαρία Μαργέτη
Μαρκοπούλου 475
Τ.Θ. 1046 – Αγ. Παρασκευή, 19003 Πόρτο Ράφτη
Τηλ.: 22990 84570
e-mail: margetima@gmail.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τριγάζη Φώφη, Πρόεδρος
Κατσιλέρου Αθηνά, Αντιπρόεδρος
Απτσόγλου Δάνης
Βουνάτσου Γιασμίνα
Γιώτης Λάμπρος
Δεδέσκη Δώρα
Εικοσιπεντάρχου Κωνσταντίνα
Ζαφειροπούλου Εβίτα
Καλός Σταύρος
Κοντογιάννη Άλκηστις
Κρασανάκης Στέλιος
Λεπατατζή Αγγελική
Παλαβού Ευγενία
Παπαθέου Ρούλα
Παπάλη Βάσω
Μαλαθράκη Ξένια
Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη
Σούμπερτ Μαρία
Σταύρου Δήμητρα
Τζώρτζη Λίλα
Φιλιππίδου Ροζελίνα
Φωτεινού Αγγελική

Οργάνωση - Επιτροπές
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Θέμα συνεδρίου: Έρως & Ψυχή - Από τον Μύθο στην Προοπτική

Ημερομηνίες: Παρασκευή 2 έως Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Χώρος διεξαγωγής εργασιών: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα 176 76  http://www.hua.gr

Γλώσσες συνεδρίου: Ελληνικά και Αγγλικά
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στο Αμφιθέατρο Α. Οι σύνεδροι μπορούν να παρα-
λαμβάνουν ακουστικά από τη Γραμματεία Δεκτών που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα, 
αφήνοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Συμμετοχή στα εργαστήρια: Ο αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε εργαστήριο καθορίζεται 
από τον συντονιστή του. Οι σύνεδροι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή δύο εργαστήρια 
την ημέρα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η Γραμματεία Εργαστηρίων θα δέχεται εγγραφές 
για τα εργαστήρια ως εξής:

Παρασκευή: 10:00 – 15:30 για τα εργαστήρια της Παρασκευής
και του Σαββάτου έως τις 14:00  (αρ. συνεδρίας 6-27)
Σαββάτο: 10:30 – 16:00 για τα υπόλοιπα εργαστήρια του Σαββάτου
και για τα Εργαστήρια της Κυριακής (από 30 μέχρι τέλος)
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα προβάλλονται το Σάββατο 
και την Κυριακή στην Αίθουσα Β2.

Ονομαστικές κονκάρδες: Οι σύνεδροι παρακαλούνται να φορούν την κονκάρδα με το 
όνομά τους σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες συ-
νεδριάσεων και η παραμονή στο χώρο του συνεδρίου χωρίς την ονομαστική κονκάρδα. 
Απώλεια της κονκάρδας έχει κόστος 5 Ευρώ για την επανέκδοσή της από τη Γραμματεία.

Βεβαίωση Συμμετοχής - Certificate of Attendance: Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να 
επιστρέψουν συμπληρωμένο το «Δελτίο Αξιολόγησης» (που παρέλαβαν μαζί με το υλικό 
του συνεδρίου) στη Γραμματεία, όταν θα παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής τους, μετά 
το τέλος του Συνεδρίου, την Κυριακή.

Γραμματεία: Η Γραμματεία του Συνεδρίου λειτουργεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε όλη 
τη διάρκεια των εργασιών.  

Χρήσιμες Πληροφορίες
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[ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ ]

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Εικαστικό έργο (γλυπτική σύνθεση) που σχεδίασαν και κατασκεύασαν σπουδαστές του 
Κέντρου Τέχνης & Ψυχοθεαραπείας με αφορμή το θέμα «Έρως & Ψυχή» του συνεδρίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί Έ κθεση Βιβλίου.

ΕΚΘΕΣΗ    [BIBΛΙΟΘΗΚΗ]
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Συντονίστρια: Παπάλη Β. (περίληψη 156 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)
Αντικείμενα-κατασκευές από συμμετέχουσες στα σεμινάρια γυναικών με αυτό το θέμα.

[ ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ ]

INSTALLATION    [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5]
EROS DATA BANK
Συντονίστρια: Σταύρου Δ. (περίληψη 155 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)
Η Eros Data Bank στοχεύει στην δημιουργία μίας κοινής συλλογικής κληρονομιάς μέσα από 
την ανταλλαγή. Καλεί τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στην κατασκευή μίας τράπεζας 
δεδομένων συμβολικού υλικού που αφορά τον έρωτα και στην οποία θα έχουν πρόσβαση 
όλοι όσοι προσφέρουν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον χώρο της εργασίας από δρα-
ματοθεραπευτές & παιγνιοθεραπευτές, επιμορφωτές, ψυχοθεραπευτές κλπ.

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΣΩΝΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΕ ΔΡΑ-
ΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Παπάλη Β. (περίληψη 159 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)

VIDEO
ΜΙΚΡΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ   [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5] 
Τριγάζη Φ. (περίληψη 157 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)

ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔI   [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5]
Τριγάζη Φ., Χρηστέα Μ. (περίληψη 158 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΣΩΝΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΕ ΔΡΑ-
ΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5]
Παπάλη Β.  (περίληψη 159 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)

ΝΕΕΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Κρασανάκης Σ.

Παράλληλες  Εκδηλώσεις
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ΤΑΙΝΙΑ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ   [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5]
1959 | Α/Μ | Διάρκεια: 91’
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Αλέν Ρενέ με τους: Εμανουέλ Ριβά, Έιτζι Οκάντα.

VIDEO INSTALLATIONS

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ... ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ   [ΑΙΘΟΥΣΑ Α5]
Εικοσιπεντάρχου Κ., Σκουρλέτης Π., Αποστολοπούλου Α.

WIR? NOCHMAL, 2016   [ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ]      
Βουνάτσου Μ., Ντεξής Σ. (Visual Artists, MFA In Digital Arts), Π. Τριανταφυλλίδης (Animator)
Διαδραστική Βιντεο-ηχητική Εγκατάσταση, μεταβλητών διαστάσεων. Παρουσιάζεται και 
ως μέρος της τρίτης φάσης του δραματοθεραπευτικού, βιωματικού εργαστήριου “Έρως & 
Ψυχή: Μυητικοί Ψίθυροι“ (περίληψη 161 στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»)

[ ΚΥΡΙΑΚΗ ]

PERFORMANCE
ΑΝ ΟΛΟΙ ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Θ Α ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
Η περφόρμανς ως το επόμενο στάδιο του εργαστηρίου 31, είναι ένα οδοιπορικό στην πόλη.
Σημείο έναρξης: έξω από την Παλαιά Βουλή
Χρόνος: Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016,  9.00 μμ.
Διάρκεια 45 λεπτά.
Ο καιρός προβλέπεται αίθριος!  Περισσότερες πληροφορίες από το πρόγραμμα του
event που θα δοθεί στο συνέδριο.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΕΤΙΔΕΣ
του Αισχύλου από τον «Παλμό»
Θέατρο «Αγγέλων Βήμα», 21-25 Σεπτεμβρίου
Στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η παράσταση των «Ικέτιδων» του Αι-
σχύλου από την  Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός» σε μετάφραση 
Κ.Χ. Μύρη, σκηνοθεσία Λάμπρου Γιώτη, μουσική Σαβίνας Γιαννάτου (περίληψη 164 στο κε-
φάλαιο «Περιλήψεις»).

INTIMATE
από την Ομάδα «Πλεύσις»
Χώρος Τέχνης «14η Μέρα», 26 Νοεμβρίου
Η Ένωση Δραματοθεραπευτων και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος και η ομάδα «Πλεύσις» 
συνδιοργάνωσαν προσυνεδριακή εκδήλωση με την παράσταση «Intimate» (περίληψη 165 
στο κεφάλαιο «Περιλήψεις»).

Προσυνεδριακές  Εκδηλώσεις
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Συνοπτικό Πρόγραμμα
Π

Α
Ρ
Α

Σ
Κ
Ε
Υ

Η
 2

 Δ
Ε
Κ
Ε
Μ

Β
Ρ
ΙΟ

Υ

10:00
12:00

17:45
19:15

19:15
19:45

19:45
20:30

20:30
21:00

16:00
17:30

15:30
16:00

15:00
15:30

12:00
14:30

9:00 -10:00

ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α

Προσέλευση - Εγγραφές

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β ΑΙΘΟΥΣΑ Α2

1 ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΜΥΘΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΞΗ  
Ομάδα διεργασίας της ΕΔΠΕ  
A. Κομποχόλη  Α. Ταγαρά                
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

2 MASTER CLASS ΨΥΧΗ ΚΑΙ 
ΕΡΩΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΜΥΘΟΥ A.Kelly

3 ΔΙΑΛEΞH ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ. ΚΑΡΜΕΝ, ΜΥΘΙΣΤΟ-
ΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡ.
ΜΕΡΙΜΕ, ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΕ
Β. Παπάλη

4 ΔΙΑΛΕΞΗ Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΤΙΜΩΡΕΙ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ
Δ. Καραγιάννης

5 MASTER CLASS ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΟY 
ΜΥΘΟΥ ΣΤΟ ΔΡΩΝΤΑ ΛΟΓΟ 
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ
K.Εικοσιπεντάρχου

9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΕΣ 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ & ΤΗ 
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συντονισμός: Μ.Οικονόμου,
Ρ. Παπαθέου

14 ΔΙΑΛEΞH Ο ΜΥΘΟΣ 
«ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ»: ΨΥΧΑΝΑ-
ΛΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Δ.Κυριαζής

15 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑ - ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
R.Landy, B.Meldrum
Συντονισμός: Σ.Κρασανάκης

16 ΔΙΑΛΕΞΗ TIKKUΝ OLAM:
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ R.Landy

18:00-20:00
10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΨΥΧΗ Ρ. Δημητρίου

16:00 - 18:00
6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΨΥΧΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ. 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ
ΜΥΘΟΥ
Δ. Παπαϊωάννου

18:00-20:00
11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΕΡΩΤΑ
Γ.Δεστούνης

Δεξίωση υποδοχής

ΑΙΘΟΥΣΑ Α1

Διάλειμμα

Διάλειμμα

21:00



13

ΑΙΘΟΥΣΑ Α5ΑΙΘΟΥΣΑ Α4 ΑΙΘΟΥΣΑ Α6ΑΙΘΟΥΣΑ Α3 Β5

18:00-20:00
12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΑ-
ΠΕΣ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
A.Αρσενοπούλου, 
K.Βόμβολος

18:00-20:00
13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ
Ι.Αγγέλης, Ε.Ζεγγίνη

16:00 - 18:00
7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
H. Lovendal-Duffell

16:00 - 18:00
8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΣΤΟ
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΓΩ
Ε.Καβαλάρη
Α. Νικολακάκη

Ε 
Κ 
Θ
 
Ε 
Σ 
Η 
 
 
Β 
Ι 
Β 
Λ 
Ι 
Ο
 
Υ

ΒΙΒΛ/ΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΡΧΕΤΥΠΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ
ΘΕΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ
Β.Παπάλη 

VIDEO
INSTALLATION
WIR?
NOCHMAL, 
2016
Μ.Βουνάτσου,
Σ. Ντέξης,
Π.Τριανταφυλ-
λίδης
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Σ
Α

Β
Β
Α

ΤΟ
 3

 Δ
Ε
Κ
Ε
Μ

Β
Ρ
ΙΟ

Υ

9:00
10:30

16:00
16:30

16:30
18:00

18:00
18:30

19:00
20:30

14:00
15:30

12:30
14:00

11:00
12:30

10:30
11:00

8:45 - 9:00

ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α

Προσέλευση 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β ΑΙΘΟΥΣΑ Α1 ΑΙΘΟΥΣΑ Α2

20 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Α.Κεμερλίογλου, 
Α.Παπαδοπούλου,
Κ.Ρόμπερτσον-Κουρούκλη, 
Δ.Σαλεσιώτη

22 ΔΙΑΛEΞH ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: 
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡ-
ΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ 
S.Jennings

09:30 - 11:00
21 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΦΗΒΕΙΑ, ΔΡΑΜΑ & ΔΡΩΜΕ-
ΝΟ Συντονισμός: Α.Αρσενο-
πούλου, Ε.Ζαφειροπούλου

23 MASTER CLASS ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ «ΤΟ ΣΦΙ-
ΧΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» 
Φ.Τριγάζη, T.Μπάμπαλης

15:00 - 17:00
30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ:
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ
S.Jennings

17:00 - 19:00
39 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
LARP GAME
E.Τιμπλαλέξη

45 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ ΩΣ
ΤΑΒΟΟ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ
Φ.Καγγελάρης

29 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ…
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΖΩΗΣ
Συντονισμός: Β.Ζέρβα

17:00 - 19:00
38 ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ &
ΔΡΑΜ/ΠΕΙΑΣ
Τ.Σουμάκη

28 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Συντονισμός: Ε.Γύρα,
Α.Φωτεινού

35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΔΡΩΜΕΝΟ
Α.Κατσιλέρου

36 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΘΕΣ, 
ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
Συντονισμός: Α.Κατσιλέρου

44 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΣ. ΜΥΘΟΣ - ΑΦΗΓΗΣΗ 
- ΔΡΑΜΑ - ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
Σ.Κρασανάκης

46 ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΚΟΥΣΑ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ
Ταινία της E.Σκούφαλου
Προλογίζει: Κ.Εικοσιπεντάρχου

12:00 - 15:00 
26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

09:00 - 11:00
17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: ΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Α.Φωτεινού
Α.Κασταμονίτου

15:00 - 17:00
31 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
PERFORMANCE ΑΝ
ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
Δ.Σταύρου

24 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΡΟΛΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Συντονισμός: Σ.Καλός,
Δ.Ρωσσίδης

25 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονισμός: Ρ.Οικονόμου

37 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Συντονισμός: Λ.Τζώρτζη

Διάλειμμα

Διάλειμμα
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09:00 - 11:00
18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ΟΝΤΩΣ ΕΡΩΣ
Ν.Κυριάκου

09:00 - 11:00
19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 
ΛΩΤ - ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ 
ΠΙΣΩ;
H.Ackerman, 
I.Ostfeld

13:00 - 15:00
27 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΤΥΦΛΟΣ;
Ξ.Μαλαθράκη
Ε.Παλαβού

VIDEO
ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔI
Φ.Τριγάζη,
Μ.Χρηστέα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Φ.Τριγάζη

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ
Β.Παπάλη

ΝΕΕΣ ΜΥΘΟΛΟ-
ΓΙΕΣ
Σ.Κρασανάκης

INSTALLATIONS
EROS DATA
BANK
Δ.Σταύρου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ…
Κ.Εικοσιπεντάρχου,
Π.Σκουρλέτης,
Α.Αποστολοπούλου

ΤΑΙΝΙΑ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ 
ΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΡΧΕΤΥΠΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ
ΘΕΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ
Β.Παπάλη 

VIDEO
INSTALLATION
WIR?
NOCHMAL, 
2016
Μ.Βουνάτσου,
Σ. Ντέξης,
Π.Τριανταφυλ-
λίδης15:00 - 17:00

33 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ 21
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
Α.Κυβέλου
Β.Αναγνώστου

15:00 - 17:00
34 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ;
Δ.Καράγιωργας
Α.Λιοδάκης

17:30-20:30
43 ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΟ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΗ:
ΜΥΗΤΙΚΟΙ
ΨΙΘΥΡΟΙ
ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 9

ΔΥΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
EPR-DRI
Σ.Κρασανάκης, Μ.Σούμπερτ, Ε.Κρασανάκη, 
Ε.Καβαλάρη, Α.Νικολακάκη, Θ.Τσιώλης

17:00 - 19:00
40 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ… 
ΒΓΑΙΝΩ
Γ.Γκιούρκα
Σ.Καραβασίλη

15:00 - 17:00
32 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ
Α.Φουτρή
Ν.Λιώτας

17:00 - 19:00
41 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
GUIDED IMAGERY
& MUSIC
Μ.Σμυρνιώτη

17:00 - 19:00
42 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
Ν.Duffell

Α 
Ν 
Α 
Ρ 
Τ 
Η 
Μ
 
Ε 
Ν 
Ε 
Σ  
Α 
Ν 
Α 
Κ 
Ο
 Ι 
Ν 
Ω
 
Σ 
Ε Ι 
Σ  

ΑΙΘΟΥΣΑ Α4ΑΙΘΟΥΣΑ Α3 ΒΙΒΛ/ΚΗ Β5
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Κ 

Θ
 
Ε 
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Η 
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Ι 
Β 
Λ 
Ι 

Ο
 
Υ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α5ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
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10:00
11:00

16:30
18:00

18:30
19:00

19:00
20:00

21:00

14:30
15:30

15:30
16:30

13:00
14:00

12:30
13:00

11:00
12:30

8:45 - 10:00

ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α

Προσέλευση 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β

47 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
Συντονισμός: Κ.Γεμενετζής
Ρ.Δημητρίου

55 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΡΑ-
ΜΑΤΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Δ.Σταύρου, Φ.Τριγάζη

56 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΡΙΚΥΜΙΑ» ΤΟΥ
SHAKESPEARE
Λ.Γιώτης, Μ.Καλλιβωκά,
Ι.Βλάχου

62 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Συντονισμός: Α.Φραγκούλη 
Α.Φωτεινού

14:30 - 16:00
63 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΕΧΝΕΣ –
ΠΕΝΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Συντονισμός:
Σ.Κρασανάκης

71 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΨΥΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΩΤΑ
Συντονισμός: Τ.Ρόμπερτσον

70 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΥΘΟΙ – ΕΡΩΤΑΣ -
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Συντονισμός: Γ.Πόλος, 
Σ.Καλός

77 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ PLAYBACK
από την ομάδα
«PLAYBACK Ψ»

PERFORMANCE. ΑΝ ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ.                          

54 MASTER CLASS
Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΕΡΑΣ B.Meldrum

48 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ
ΔΡΑΜΑΤΟΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ
(SESAME)
Συντονισμός: Ρ.Φιλιππίδου

09:00 - 11:00
50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΛΙΑ ΧΑΜΕΝΑ. . .
ΝΕΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ
Β.Θεοφίλου
Ε.Κούκια

14:30 - 16:30
65 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ρ.Φιλιππίδου 
Μ. Σκόρδου

16:30 - 18:30
73 ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ
ΜΟΥ
Θ.Δεδέσκη,
Κ.Εικοσιπεντάρχου, 
Ι.Αυγερινού

09:00 - 11:00
49 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Σ.Καλός

12:30 - 14:30
58 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
HAPPY END
Α.Χλωροκώστα

12:30 - 14:30
57 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ
Μ.Wentworth

16:30 - 18:30
72 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΓΩ, ΕΣΥ & Η ΜΕΤΑ-
ΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ: ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ;
Δ.Χορομίδου

61 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗ & TOY
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Συντονισμός: Ε.Παλαβού

69 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΝΟΥ, ΣΤΟ 
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ & ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συντονισμός: Λ.Γιώτης

76 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α2ΑΙΘΟΥΣΑ Α1

Διάλειμμα

Διάλειμμα
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09:00 - 11:00
52 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕ-
ΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Χ.Φραγκιαδάκη
Ι.Αυγερινού

14:30 - 16:30
67 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΚΡΥΦΟ & ΤΟ
ΦΑΝΕΡΟ. ΤΟ
ΟΡΑΤΟ & ΤΟ
ΑΟΡΑΤΟ
Α.Κατσιλέρου

14:30 - 16:30
66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΡΙΖΕΣ
Β.Βάββα

12:30 - 14:30
59 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
Τ.Μπάμπαλης

12:30 - 14:30
60 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΑΝ Ο ΗΡΩΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΙΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΟ «ΧΟΡΟ»
Μ.Δρακοπούλου

16:30 - 18:30
75 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ
ΖΩΗ… ΦΟΒΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ
Β.Ζέρβα
Π.Βαγιακάκος
Γ.Αντωνοπούλου

16:30 - 18:30
74 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ ΧΟΡΟ-
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΕΡΩΤΑ
Μ.Καραπαναγιώτη

09:00 - 11:00
51 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ
ΟΜΟΡΦΙΑ &
ΑΣΧΗΜΙΑ
S.Pendzik, E.Leshem

09:00 - 11:00
53 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΛΟ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΣ
ΝΑ ΣΕ ΑΦΗΣΩ
Ε.Ψύλλα
Κ.Φιλιανού

14:30 - 16:30
68 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
« ..ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝ-
ΤΡΕΥΤΕΙ ΤΕΡΑΣ
ΦΤΕΡΩΤΟ …»
Ε.Ζαφειροπούλου
Ρ.Παπαθέου

ΒΙΒΛ/ΚΗΑΙΘΟΥΣΑ Α5ΑΙΘΟΥΣΑ Α6

Οδοιπορικό στην πόλη ως συνέχεια του Εργαστηρίου 31. Συνάντηση έξω από την Παλαιά Βουλή.

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΡΧΕΤΥΠΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ
ΘΕΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ
Β.Παπάλη 

VIDEO
INSTALLATION
WIR?
NOCHMAL, 
2016
Μ.Βουνάτσου,
Σ. Ντέξης,
Π.Τριανταφυλ-
λίδης
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Ημερήσιο Πρόγραμμα
10:00 - 12:00     ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ
Ομάδα διεργασίας της ΕΔΠΕ
Δεδέσκη Δ., Κατσιλέρου Α., Μαλαθράκη Ξ., Παλαβού Ε., Τζώρτζη Λ., Τριγάζη Φ.
με τη συνεργασία του Δ. Απτσόγλου

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ                                                                                                                                       
Ταγαρά Α.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
Κομποχόλη Α.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ    
Προεδρείο: Γ. Βουνάτσου, Α. Κατσιλέρου, Σ. Κρασανάκης, Ε. Παλαβού, Φ. Τριγάζη 

Ε. Παλαβού, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια, Πρόεδρος της Ένωσης Δραματοθεραπευ-
τών & Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος
Φ. Τριγάζη, Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια, Πρόεδρος 
της Επιστημονικής Επιτροπής
Σ. Κρασανάκης, Ψυχίατρος, διδάσκων στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, μέλος 
του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δραματοθεραπείας (EFD), Πρόεδρος του Κλάδου 
Τέχνη & Ψυχιατρική της ΕΨΕ
Α. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο
Α. Κοντογιάννη, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών, Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Α. Ταμπάκη, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 
Χ. Παπαγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ – Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ
Κ.Ρ. Σολδάτος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για την 
Προαγωγή της Ψυχιατρικής & των Συναφών Επιστημών 
Δ. Μοσχονάς, Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος 
Δ. Πλουμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας  
Μ. Νικολαΐδη, Πρύτανις Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
Κ. Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Α. Ξανθός, Υπουργός Υγείας 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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12:00 - 14:30     ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2        ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
MASTER CLASS
Συντονισμός: Τριγάζη Φ.
ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΤΗ ΦΩΝΗ, 
ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Kelly, A., H.B.

15:00 - 15:30       ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ   
Συντονισμός: Βουνάτσου Γ.
ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ. ΚΑΡΜΕΝ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ, ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΕ
Παπάλη Β.

15:30 - 16:00       ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός: Λεπατατζή Α.
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ
Καραγιάννης Δ.

16:00 - 17:30ΡΙΑ 5       ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5   ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
MASTER CLASS
Συντονισμός: Δεδέσκη Δ.
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ 
ΛΟΓΟ ΤΟY ΜΥΘΟΥ ΣΤΟ ΔΡΩΝΤΑ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ          
Εικοσιπεντάρχου Κ. με σύμπραξη φίλων και συνεργατών

16:00 - 18:00      ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«ΨΥΧΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ». ΜΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Παπαϊωάννου Δ.

16:00 - 18:00      ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7      ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ- ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lovendal-Duffell, H., H.B.

16:00 - 18:00      ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΓΩ... ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ
Καβαλάρη Ε., Νικολακάκη Α.

17:45 - 19:15              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9    ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ & ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συντονισμός: Οικονόμου Μαρίνα, Παπαθέου Ρ.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Οικονόμου M., Διέτη Ε.

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΤΥΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Θεοδωρόπουλος Γ., Η.Β.

O ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ‘‘Metamyth’’© ΣΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Βαλέτα Θ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Akerman H., Ostfeld I., Ισραήλ

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Duffell, N., Η.Β.

18:00 - 20:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10     ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ - ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΔΡΑΜΑΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
Δημητρίου Ρ., Ελλάδα

18:00 - 20:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11    ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Δεστούνης Γ.

18:00 - 20:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12    ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
(από τον «Αβελάρδο και Ελοϊζα» του Γιάννη Καλαβριανού)
Αρσενοπούλου A., Βόμβολος K.

18:00 - 20:00                     ΣΥΝΕΔΡΙΑ 13                    ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΟΣ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αγγέλης Ι., Ζεγγίνη Ε.

19:15 - 19:45            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 14     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός:  Τριγάζη Φ.
Ο ΜΥΘΟΣ «ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ» ΤΟΥ ΑΠΟΥΛΗΪΟΥ: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ
Κυριαζής Δ.
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19:45 - 20:30              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Συντονισμός: Κρασανάκης Σ., Ελλάδα 
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ. ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ; 
ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Landy R., ΗΠΑ, Meldrum B., ΜΒ 

20:30 - 21:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός: Κρασανάκης Σ., Ελλάδα 
TIKKUN OLAM:  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Landy R., ΗΠΑ
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09:00 - 11:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17       ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ, Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Φωτεινού Α., Κασταμονίτου Α.

09:00 - 11:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18   ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ΟΝΤΩΣ ΕΡΩΣ
Κυριάκου Ν.

09:00 - 11:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΩΤ- ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΠΙΣΩ; ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΝΑΝ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΥΘΟ
Ackerman H., Ostfeld I., Ισραήλ

09:00 - 10:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Ρόμπερτσον-Κουρούκλη Κ., Παπαδοπούλου Α., Κεμερλίογλου Α., Σαλεσιώτη Δ.

09:30 - 11:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΦΗΒΕΙΑ, ΔΡΑΜΑ & ΔΡΩΜΕΝΟ
Συντονισμός: Αρσενοπούλου Α., Ζαφειροπούλου Ε.

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ, ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μπουκουβάλα Κ.

ΠΩΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ; ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Αρσενοπούλου Α., Ζηλίκης Ν., Αναγνωστόπουλος Θ.

«ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ!»: ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩ-
ΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πετρίτης Σ.

ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΜΙΛΑΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ
Οικονόμου Ρ.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ
Σούμπερτ Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗ
Γκενέ Δ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016
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10:30 - 11:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 22      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός: Μαλαθράκη Ξ.
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ
Jennings S., UK

11:00 - 12:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 23      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
MASTER CLASS
Συντονισμός: Γιώτης Λ.
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ «ΤΟ ΣΦΙΧΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»
Τριγάζη Φ., Μπάμπαλης T.

12:30 - 14:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 24      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡΟΛΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Συντονισμός: Καλός Σ., Ρωσσίδης Δ. 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ
S. Walker, UK

ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Λυμπεροπούλου Χ., Καρακωνσταντάκη Μ.

FILIAL THERAPY: ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ρωσσίδης Δ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;
Lovendal-Duffell, H., Η.Β.

Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ 1ΗΣ ΔΥΠΕ ΣΕ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Λεπατατζή Α., Μωραϊτάκη Α.

OPTIONS – PERFORMANCE- Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Ζέρη Ε., Στουπάκη Ε., Μάζης Τ.

12:30 - 14:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 25     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονισμός: Οικονόμου Ρ. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΕΚΑΧΡΟΝΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Μπαούρδα Β., Μπουκουβάλα Κ.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΚΑ-
ΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ. ΜΙΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μπραϊόττα Γ.- Μ., Μακρής Γ.

ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝH ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣH ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οικονόμου Ρ.

12:00 - 15:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 26     ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α2-Α3-Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΥΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EPR-DRI                                                                                                                           
Κρασανάκης Σ., Σούμπερτ Μ.,  Κρασανάκη Ε., Καβαλάρη Ε., Νικολακάκη Α., Τσιώλης Θ.

13:00 - 15:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 27      ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΦΛΟΣ;
Μαλαθράκη Ξ., Παλαβού Ε.

14:00 - 15:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 28     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Συντονισμός: Γύρα Ε., Φωτεινού Α. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΕΝΟΣ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Φωτεινού Α., Τσιαξίρη Α., Μουζακίτου Ό., Δουδουλακάκη Κ., Παπαγιαννόπουλος Σ.

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ: ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ, ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ– 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Παπαϊωάννου Δ.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (PICTURE DRAMA): ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΞΕΙΔΙ
Γύρα Ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ “ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ”ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΘΕΑΤΡΙ-
ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (Ν.Η.) ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μοσχοπούλου Μ.

«ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ» -  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Δοξαστάκη Α.
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14:00 - 15:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 29      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ... ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΖΩΗΣ
Συντονισμός: Ζέρβα-Σπανού Β. 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!... ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ...
Αντωνοπούλου Γ.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                                                              
Μαργέλη Ζ.

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΑΛΛΑ-ΖΩ…ΤΡΟΜΑ-ΖΩ                                                                                                                                      
Ζέρβα Β.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ                                                                                                                                          
Δημοπούλου Ο.

Η  ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΕΣΗ: ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                                   
Βαγιακάκος Π.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ... ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΛΙΨΗ... ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                    
Σταθοπούλου Π.

15:00 - 17:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30      ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Jennings S., Η.Β.

15:00 - 17:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 31      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - PERFORMANCE
ΑΝ ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
Σταύρου Δ.

15:00 - 17:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 32      ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ
Φουτρή Α., Λιώτας Ν.

15:00 - 17:00              ΣΥΝΕΔΡΙΑ 33      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ 21 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
Κυβέλου Α.
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15:00 - 17:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 34     ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ; (ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΡΑΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ)
Καράγιωργας Δ.  Λιοδάκης Α.

16:00 - 16:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 35     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΡΩΜΕΝΟ
Προλογίζει: Δεδέσκη Δ.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ- ΔΡΩΜΕΝΟ. ΑΠΩΛΕΙΑ - ΕΡΩΤΑΣ- ΨΥΧΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   
Κατσιλέρου Α.

16:30 - 18:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 36      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ. ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
Συντονισμός: Κατσιλέρου Α. 

ΤΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΑΕΝΑΟΣ ΕΡΩΣ
Κατσιλέρου A.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εύλο Σ.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Μισαηλίδη Σ.

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ  ΠΡΟΩΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ                                                                                                                                         
Λεπατατζή Α.

16:30 - 18:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 37      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Συντονισμός: Τζώρτζη Λ.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γιαννακούρα Α.

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΚΟΡΗ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΠΕΡ-
ΣΕΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
Πουλοπούλου Έ ., Κυριαζοπούλου Έ .

Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ                                                                                                    
Μίχα Α.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Παλαβού Ε.
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17:00 - 19:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 38    ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                                                                
Σουμάκη Τ.

17:00 - 19:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 39      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
LARP (LIVE ACTION ROLE PLAYING GAME)                                                                                                                                           
Τιμπλαλέξη Έ .

17:00 - 19:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 40      ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ… ΒΓΑΙΝΩ»
Γκιούρκα Γ., Καραβασίλη Σ., Κύπρος

17:00 - 19:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 41      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
GUIDED IMAGERY & MUSIC: MIA ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Σμυρνιώτη Μ.

17:00 - 19:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 42      ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Duffell, N., Η.Β.

17:30 - 20:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 43      ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΜΥΗΤΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ. ΤΡΙΩΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ WORKSHOP ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ «ΕΝΝΕΑ»
Προύζου Μ., Ζαγανιάρης Π., Μίχας Β., Μασουρίδη Ε., Μπούτου Ν., Κασταμονίτου Α.,
Βουνάτσου Γ., Παπάλη Β., Λαζάρου Σ.

18:00 - 18:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 44      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός:  Φιλιππίδου Ρ. - Ε.
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ. ΜΥΘΟΣ – ΑΦΗΓΗΣΗ – ΔΡΑΜΑ – ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ 
Κρασανάκης Σ.

18:00 - 18:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 45      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός:  Τζώρτζη Λ.
Η ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ ΩΣ ΤΑΒΟΟ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Καγγελάρης Φ.

19:00 - 20:30                     ΣΥΝΕΔΡΙΑ 46     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Προλογίζει: Εικοσιπεντάρχου Κ.
ΑΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ.
Ντοκυμαντέρ της Ελπίδας Σκούφαλη
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10:00 - 11:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 47     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
Συντονισμός: Γεμενετζής Κ., Δημητρίου Ρ.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ
Γεμενετζής Κ.

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ – ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Δάλλη Α.,  Φλέβα Α.

ΟΙ ΣΠΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δημητρίου Ρ.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΙΑ 
ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
Δρακοπούλου Μ.

10:00 - 11:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 48      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (SESAME)
Συντονισμός:  Φιλιππίδου Ρ.-Ε.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (SESAME)
Φιλιππίδου Ρ.-Ε., Πορτοκάλογλου Θ., Μανιατοπούλου Κ.

09:00 - 11:00                      ΣΥΝΕΔΡΙΑ 49      ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Καλός Σ.

09:00 - 11:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 50      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΛΙΑ ΧΑΜΕΝΑ... ΝΕΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ
Θεοφίλου Β., Κούκια Ε.

09:00 - 11:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 51      ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΙΑ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ:
ΕΝΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Pendzik, S., Leshem, E., Ισραήλ

09:00 - 11:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 52      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ»: ΑΠΟ THN ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φραγκιαδάκη Χ., Αυγερινού Ι.
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09:00 - 11:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 53    ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΛΟ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΑΦΗΣΩ 
Ψύλλα Ε., Φιλιανού Κ.

11:00 - 12:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 54      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
MASTER CLASS
Συντονισμός:  Λεπατατζή Α.
Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ. «Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ»
Meldrum B.

12:30 - 13:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 55      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός: Παλαβού Ε.
ΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Τριγάζη Φ., Σταύρου Δ.

12:30 - 13:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 56      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΔΙΑΛΕΞΗ
Συντονισμός:  Ζαφειροπούλου Ε.
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ» 
ΤΟΥ SHAKESPEARE  
Γιώτης Λ., Καλλιβωκά Μ., Βλάχου Ι.

12:30 - 14:30           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 57      ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Wentworth M., UK

12:30 - 14:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 58    ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
HAPPY END
Χλωροκώστα Κ.

12:30 - 14:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 59    ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
Μπάμπαλης Τ.

12:30 - 14:30           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 60     ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΑΝ Ο ΗΡΩΑΣ ΣΥΝΑΝΤΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ «ΧΟΡΟ»: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                   
Δρακοπούλου Μ.
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13:00 - 14:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 61      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑ-
ΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ & ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Συντονισμός: Παλαβού Ε.

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ.
Εικοσιπεντάρχου Κ.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Ρόμπερτσον - Κουρούκλη Κ.

ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Ζέρβα - Σπανού Β.

14:30 - 15:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 62      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συντονισμός:  Φραγκούλη Α., Φωτεινού Α.

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  ΔΡΑ-
ΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                
Φραγκούλη Α., Βουνάτσου Γ., Κασταμονίτου Α., Φωτεινού Α.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Χαραλαμπίδης Σ.

14:30 - 16:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 63     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΠΕΝΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Συντονισμός:  Κρασανάκης Σ.

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΝΑΣ «ΤΟΠΟΣ» ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Δεδέσκη Θ.

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ψαλτοπούλου - Καμίνη Ν.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Βαρσαμοπούλου Α.

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Καραπαναγιώτη M.

ΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ, Η ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΙ Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΩΝΗ, ΣΩΜΑ, ΟΜΙΛΙΑ: 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (INTERMODAL EXPRESSIVE THERAPY).
Κουρλέση Ε., Goren-Bar A.
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14:30 - 16:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 65      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Φιλιππίδου Ρ.-Ε., Σκόρδου Μ.

14:30 - 16:30             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 66     ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
Βάββα Β.

14:30 - 16:30           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 67      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΕΡΟ. ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ
Κατσιλέρου Α.

14:30 - 16:30           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 68      ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«...ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΤΕΡΑΣ ΦΤΕΡΩΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑ ΜΕ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑ-
ΝΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΔΗ, ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...» ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ζαφειροπούλου Ε., Παπαθέου Ρ.

15:30 - 16:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 69      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ: ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΝΟΥ, ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ & ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συντονισμός: Γιώτης Λ.

Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Δικαίος Δ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Παπακωνσταντίνου Κ.

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ. ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Θεοχαρόπουλος Χ.

16:30 - 18:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 70      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΥΘΟΙ – ΕΡΩΤΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Συντονισμός: Πόλος Γ., Καλός Σ.

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ, ΜΙΑΣ ΓΕΝΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ανδρεοπούλη Κ. - Λ.

ΕΡΩΣ ΧΑΡΙΣ
Καλός Σ.
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Παπάλη Β.

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Προύζου Α.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΗ
Πόλος Γ.

ΟΦΗΛΙΑΣ ΕΚΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Παπαγεωργίου Ά.

16:30 - 18:00            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 71      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Συντονισμός: Ρόμπερτσον Τ.

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Παπαδογεωργοπούλου Α.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ρόμπερτσον - Κουρούκλη Κ.

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ «ΣΕΝΑ» ΒΡΗΚΑ «ΕΜΕΝΑ» ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ «ΕΜΑΣ»
Μπενετή B.

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΡΩΤΑ
Ρόμπερτσον Τ.

16:30 - 18:30           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 72      ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«ΕΓΩ, ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ;» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΡΟΛΩΝ ΣΤΗ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χορομίδου Δ.

16:30 - 18:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 73      ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Δεδέσκη Θ., Εικοσιπεντάρχου Κ., Αυγερινού Ι.

16:30 - 18:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 74      ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ  
Καραπαναγιώτη Μ.
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16:30 - 18:30            ΣΥΝΕΔΡΙΑ 75      ΑΙΘΟΥΣΑ Α4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ… Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ                                                                                                                                         
Ζέρβα Β., Αντωνοπούλου Γ., Βαγιακάκος Π.

18:30 - 19:00             ΣΥΝΕΔΡΙΑ 76      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Προεδρείο: Γ. Βουνάτσου, Α. Κατσιλέρου, Σ. Κρασανάκης, R. Landy, Ε. Παλαβού, Φ. Τριγάζη

19:00 - 20:00           ΣΥΝΕΔΡΙΑ 77      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ PLAYBACK
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ PLAYBACK
Ομάδα «PLAYBACK Ψ»
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                                                                                                                                    
Αγγέλης Ι., Ζαργκλής Ε., Κριτσωτάκης Ε.

ΠΑΙΔΙ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αγγέλης Ι., Ζαργκλής Ε., Κριτσωτάκης Ε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΔΗ ΕΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ)
Καπή Φ.

ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΤΟΥΣ                                                                                                 
Κομποχόλη Α.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Λιώτας Ν., Παπαδοπούλου Α.

ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Λυμπεροπούλου Χ., Καρακωνσταντάκη Μ.

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΥΣΚΟ-
ΛΙΕΣ
Κουλουμπή-Πάλμου Β., Συνοδινού Κ., Δροσινού Μ.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ                                                                                                                                         
Παναγιώτου Ε.

ΧΟΝΤΡΕΛΕΣ: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πετρίτης Σ.
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(Τα κείμενα των περιλήψεων διατηρούν το περιεχόμενο και τη σύνταξη των συγγραφέων τους)

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Ταγαρά Α., Δραματοθεραπεύτρια, Ελλάδα

Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής, όπως καταγράφηκε από τον Απουλήιο κυρίως με παραμυθική 
μορφή, αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα  μιας μακράς διεργασίας μεταμορφώσεων, επιρροών και αφο-
μοίωσης παλαιότερων μυθολογικών προτύπων τα οποία σχηματοποιήθηκαν και παραδόθηκαν σε 
εμάς με την μορφή αυτή.
Από την κοσμογονία του Ησιόδου, την ορφική και πυθαγόρεια αντίληψη της δημιουργίας  έως την 
βαβυλωνιακή και αιγυπτιακή μυθολογία θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την προέλευση αυτού 
του παγκόσμιου μύθου εξετάζοντας παράλληλα την σύνδεσή του με την λατρεία της Μεγάλης Θε-
άς,την μετάβαση από την Μητριαρχία στην Πατριαρχία, το ταξίδι του Ήρωα και άλλα στοιχεία που 
συναντάμε στην εξερεύνηση αυτή.
Σκοπός της παρουσίασης είναι να φανεί η διαχρονικότητα και ο πλούτος του μύθου ο οποίος με 
διάφορες μορφές έχει επηρεάσει και συνεχίζει να επηρεάζει έως και σήμερα τον πολιτισμό μας, τις 
αντιλήψεις μας για την συνάντηση της  θηλυκής και αρσενικής αρχής  και τον τρόπο που προσλαμ-
βάνουμε τόσο ατομικά όσο  και συλλογικά τις αρχετυπικές μορφές του Έρωτα και της Ψυχής και της 
γοητευτικής περιπέτειας  που αποτελεί η ένωση τους.
Η παρουσίαση θα βασιστεί σε βιβλιογραφική έρευνα της συντάκτριας.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
Κομποχόλη Α., Φιλόλογος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

O Σωκράτης είχε πει «ότι υπάρχει κάτι μέσα μας που μπορεί να κατακτήσει τη σοφία, ότι το ίδιο 
πράγμα μπορεί να κατακτήσει την αρετή και την ηθικότητα και αυτό ονομάζεται ψυχή». Σε ανώτερο 
επίπεδο ομορφιά, αρετή και αλήθεια, η Ιθάκη της πνευματικής εξέλιξης, ταυτίζονται, και η δύναμη που 
οδηγεί την ανθρώπινη ψυχή στην ολοκληρωμένη θέασή τους είναι ο έρωτας. Μια ικανοποιητική φιλο-
σοφία ζωής πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν της το συναίσθημα και τη λογική, αναπόσπαστα τμήματα 
της ανθρώπινης φύσης. Στη διαδικασία αυτή οι ερωτικές παρορμήσεις έχουν πρωτεύουσα θέση, γιατί 
μέσω αυτών έλκεται η ψυχή προς το Ωραίο και το Υψηλό. Είναι λοιπόν ο έρωτας το νόημα της μύησης 
της ψυχής σε μία ζωή που για να οριστεί πραγματική πρέπει να είναι μεγαλειώδης στους σκοπούς και 
τα οράματά της.
H προσέγγιση θα γίνει κυρίως μέσα από την ετυμολογική ανάλυση των λέξεων. Οι λέξεις, φορείς σκέψε-
ως, αποκαλύπτουν το βαθύτερο νόημα των εννοιών και επιτρέπουν την ουσιαστική διερεύνησή τους. 
Αυτή η φιλοσοφική γλωσσική μέθοδος (αντικείμενο ερεύνης της Γλωσσοφιλοσοφίας, κλάδου της επι-
στήμης της Γλωσσολογίας) μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ατόφιους τους πνευματικούς 
θησαυρούς που κρύβει η γλώσσα μας και ρέουν άφθονοι από την αρχαιότητα. «Αρχή παιδείας η των 
ονομάτων επίσκεψις» (αρχή και προϋπόθεση της παιδείας η εξέταση και η ανάλυση των ονομάτων)
είπε ο φιλόσοφος Αντισθένης και πάνω σε αυτήν την μεθολογική ατραπό θα βασίσουμε την εξέταση 
των εννοιών του έρωτα και της ψυχής, έννοιες- τελικά αλληλένδετες- οι οποίες επηρέασαν καθοριστικά 
την παγκόσμια σκέψη.

Περιλήψεις
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ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΤΗ ΦΩΝΗ, ΤΟΝ ΗΧΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Kelly A., Δραματοθεραπεύτρια στο Willow, υπηρεσία πένθους για παιδιά στο πλαίσιο του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας του ΗΒ, στο Λονδίνο, Συντονίστρια του CAST, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εποπτεί-
ας Εικαστικών Τεχνών, στο Λονδίνο, Εκπαιδεύτρια στη Βασιλική Κεντρική Σχολή Λόγου και Θεάτρου, 
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία, Δραματοθεραπεύτρια και Επόπτρια (ιδιωτικό 
γραφείο), στο Λονδίνο, Δραματοθεραπεύτρια Εγγεγραμμένη στο HCPC, Συμβούλιο Επαγγελμάτων 
Υγείας και Φροντίδας

Η αναπαράσταση του μύθου προσφέρει την ευκαιρία να εργαστεί κανείς βιωματικά με την ιστορία ως 
μέρος ομάδας. Τα μέλη της ομάδας θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τις φωνές και τα σώματά τους 
για να κινηθούν, να αυτοσχεδιάσουν, να δημιουργήσουν ήχους με κρουστά όργανα καθώς και με τα 
σώματά τους προκειμένου να διερευνήσουν ρόλους και θέματα της ιστορίας. Θα υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος αυτή την πραγματικά έντονη μέθοδο ως παρατηρητής. Η 
αναπαράσταση μύθων αποτελεί θεμέλιο λίθο της προσέγγισης Sesame και παρέχει την ευκαιρία να 
κατανοήσει κανείς βιωματικά τον μύθο και την προσωπική του σχέση με αυτόν. Τα μέλη της ομάδας θα 
εργαστούν με την ιστορία για δύο ώρες σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και οριοθετημένο περιβάλλον 
και στη συνέχεια μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει χρόνος για σκέψεις και ερωτήσεις. 

ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ. ΚΑΡΜΕΝ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ, ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΕ 
Παπάλη Β., Δραματοθεραπεύτρια

Δύο γυναικείες περσόνες της δραματουργίας- δύο αρχέτυπα Έρωτα, Ελευθερίας και αυτοπροσδιο-
ρισμού με τίμημα τον Θάνατο. Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου με τίτλο το Μύθο του Έρωτα και 
της Ψυχής, ουσιαστικά δηλαδή τον ίδιο το θεό Έρωτα, θα προσπαθήσουμε (μέσα από την τεράστια 
θεατρική περσόνα της Μήδειας, αλλά και της Κάρμεν μιας ηρωίδας-μύθου, του 19ου αιώνα που επι-
βλήθηκε και έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο), ν’ αγγίξουμε το θέμα της απώλειας στον Έρωτα, 
το τραύμα που προκαλείται, και την εκδίκηση σε μορφή καταστροφής αλλά κ αυτοκαταστροφής...
Η τραγωδία της Μήδειας, το πιο ερωτικό έργο που γράφτηκε ποτέ... γράφει στον πρόλογο του ο 
Γιώργος Χειμωνάς στην μετάφρασή του, της τραγωδίας του Ευριπίδη. Για να συνεχίσει, πως η κατα-
γωγή του Έρωτα είναι βάρβαρη, γιατί ο σκοπός του Έρωτα είναι η οπωσδήποτε ένωση, και η βαρβα-
ρότητα του η οποιαδήποτε πράξη για να την κατορθώσει.
Βαρβαρότητα η θυσία του εαυτού? Βαρβαρότητα ή ευγένεια η παράδοση στον θάνατο προκειμένου 
για την Ένωση? (Ρωμαίος και Ιουλιέττα). Ίσως ο διακεκριμένος μεταφραστής, λογοτέχνης, ψυχίατρος, 
μέσα στον όρο βαρβαρότητα όπως τον χρησιμοποιεί στη σχέση του με τον Έρωτα, να αναφέρεται 
σ’ αυτό το στοιχείο της Απολυτότητάς του, το στοιχείο του Αναπόδραστου, το στοιχείο της Ειμαρ-
μένης των Αρχαίων Ελλήνων. 
Και από την άλλη η Κάρμεν στο ομώνυμο δοκίμιο του Κώστα Βαλέτα, σύμβολο γυναικείας χειραφέτη-
σης και ελευθερίας. Η Κάρμεν που μοιάζει θηλυκός Δόν Ζουάν, αλλά με μία σημαντική διαφορά όπως 
λέει ο Βαλέτας: Η Κάρμεν δεν ενδιαφέρεται για κατακτήσεις, δεν είναι μανιακή του έρωτα, δεν ενδιαφέ-
ρεται για τον μεγάλο αριθμό των εραστών της, όπως κάνουν οι αρσενικοί ομόλογοι της. Ακόμα περισ-
σότερο δεν νοιάζεται για την κοινωνική θέση των ανδρών. Την συγκινεί μονάχα η ομορφιά, το κάλλος, η 
νιότη, η γενναιότητα των ανδρών, η αξία τους. Είναι πάνω απ’ όλα ο τύπος της γυναίκας, ανυπότακτης, 
φιλελεύθερης, το αντίθετο της οδαλίσκης, το αντίμαχο της γυναίκας του σπιτιού, υποταγμένης στον 
άντρα, της γυναίκας σκεύους και ηδονής Δυο γυναίκες, δυο σύμβολα Ελευθερίας, Έρωτα κ Θανάτου. 

3

4

5

6

8



37

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ
Δρ. Καραγιάννης Δ., Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Αντίστιξη», Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιει-
νής ΠΕΔΥ, Frederick University Κύπρου

Πότε η ψυχή ανοίγεται στον έρωτα; Πότε ο έρωτας συνεπαίρνει τη ψυχή; Χρειάζεται να έχει ένα νό-
μισμα για να μετριέται η ζωή κι αυτό το νόμισμα ας είναι ο έρωτας. Η εργασία με τους ανθρώπους 
που ανοίγουν την ψυχή τους, απαιτεί δόσιμο ψυχής. Τα εργασιακά εμπόδια, οι οικονομικές δυσκολίες, 
τα συγκρουσιακά πλαίσια θέτουν φραγμούς που αν εδραιωθούν δημιουργούν τοξικά μικροκλίματα, 
όπου δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο έρωτας. Ο έρωτας που δεν είναι συναίσθημα, αλλά απόφαση ζωής. 
Ο έρωτας που δεν ορίζεται από το αντικείμενο, αλλά από το υποκείμενό του. 
Οι ειδικοί των ανθρωπίνων σχέσεων καλούνται να λειτουργήσουν ως θεραπευτές της ψυχής. Η εργα-
σία προκαλεί και απαιτεί από τους ειδικούς να είναι μόνιμα ερωτικοί. Δεν γίνεται να αγγίξει ο θεραπευ-
τής τη ψυχή, χωρίς να ελευθερώσει τη δύναμή της να στέκεται ερωτικά στη ζωή.
Όταν οι ειδικοί παύουν να εμπνέουν και να εμπνέονται, όταν λιγοψυχούν, όταν γίνονται διαχειριστές 
δυσλειτουργιών και όχι εμπνευστές ζωής, τότε ο έρωτας τους εκδικείται στην προσωπική τους ζωή. 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΟY 
ΜΥΘΟΥ ΣΤΟ ΔΡΩΝΤΑ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ
Εικοσιπεντάρχου Κ., Κοινωνική Λειτουργός, Δραματοθεραπεύτρια, Σκηνοθέτις, Μονάδα Εφήβων & Γρα-
φείο Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. 
Σύμπραξη φίλων και συνεργατών

«Όταν κάθε τι ωραίο, σαν την παιδική μας ηλικία τελειώνει… Αναζητούμε τον έρωτα, την ομορφιά, την 
βύθιση στην αιώνια αγκαλιά, την χάρη της ψυχής! Αναπολούμε χρόνια μετά, στα σκοτάδια της ψυχής 
αυτό που χάσαμε στο φως του έρωτα, που έκαψε τα μάτια μας και το κορμί μας. Εκτεθειμένοι στα 
φαντάσματα χωρίς καπέλο και γυαλιά, γυρεύουμε ακάλυπτοι μια στέγη, πώς να νοιώσουμε ελεύθεροι, 
τόσα χρόνια μακριά από τη φύση μας. Διψασμένοι και πεινασμένοι αργοπεθαίνουμε ως Εραστές του 
ονείρου μας γιατί από όνειρα ήμαστε καμωμένοι..»[1]

Από αιώνες πριν, ο μύθος ήταν μια κάποια λύση. Μια διέξοδος στο αίνιγμα της ψυχής και του έρωτα. 
Τώρα σε ποιο σημείο του μύθου βρισκόμαστε;
Τι υπάρχει και συμβαίνει έξω-πέρα από το μύθο;
Ένα μοντέλο Δραματοθεραπευτικής επεξεργασίας στο υλικό Του έρωτα και της ψυχής, ή πως η δρα-
ματοθεραπεία είναι εργαλείο, τεχνική και τέχνη για αφήγηση- παρουσίαση όσων απασχολούν σήμερα 
έναν δημιουργό / θεραπευτή. 
Μια παρέα καλεσμένων και συνέδρων, γνωριμίες και συνεργασίες από τα 25 χρόνια πορείας, θα μας 
κάνει την τιμή να μας επισκεφτεί για να μας πει η καθεμία και ο καθένας την περιπέτεια του στην θε-
ραπεία μέσω τέχνης με ρότα το μύθο μας και μαζί θα επεξεργαστούμε τον υπότιτλο, από το μύθο 
στην προοπτική. 
[1] Από το σενάριο της Κ. Εικοσιπεντάρχου, Αγαπημένε μου άνδρα χαίρε!, 1991

«ΨΥΧΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ». ΜΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΑ
Διοργανώτριες: Παπαϊωάννου Δ., Εικαστική Θεραπεύτρια, Ψυχολόγος,
Φωτεινού Α., Δραματοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός
Συντονίστρια – Παρουσιάστρια: Παπαϊωάννου Δ. 

Σαν γεννήθηκε, μοίρες την μοίραναν, να γενεί γαλανή σαν την καλοκαιρινή θάλασσα, πεντάμορφη σαν 

5

6

8



38

το καλοκαιρινό πεφταστέρι, ονειροδοξασμένη στα άσματα των φλεγομένων ψυχών για το ασύλληπτο, 
το «ονειρεμένο διπλό», το θεϊκό τους ταίρι. Εκείνο το κρυμμένο στη σκιά, το «μαγευτικά ονειρεμένο» 
που χάθηκε στο πρώτο φως της αυγής, κι άφησε πίσω του το κάλεσμα της αναζήτησης, μιας ανα-
ζήτησης για ένα ταξίδι αποκάθαρσης, ένα ταξίδι της Ψυχής για τον Έρωτα, τον Πάναγνο τοξοβόλο 
από της Ψυχής τα πάθη. 
Πέρασαν χρόνοι και καιροί, η μικρή Ψυχή, η κόρη η πεντάμορφη και βαριοπληγωμένη ζει πλια και βασι-
λεύει, βασίλισσα κυρά και πολυτιμημένη αφέντρα, στο υψηλό στερέωμα, ζευγαρωμένη με τον αγαπημέ-
νο και θαυμαστό νάμα της ζωής και του θανάτου, τον Έρωτα, τον δισυπόστατο και τοξοβόλο της 
ασίγαστης πεθυμίας πνεύμα. Σε όλες τις ιστορίες του κόσμου τούτο το πάθος της ψυχής, για τον 
έρωτα των πραγμάτων, οδηγεί από γενιά σε γενιά όλα τα ζωντανά πλάσματα, σαν ένα χιλιοτραγου-
δισμένο τραγούδι, το χορό της ζωής ίσαμε να γενούν τα δυό τους ταίρι. Σαν το φως με το σκοτάδι, 
σαν το αξεδιάλυτο ζευγάρωμα της ψυχής με το έτερο και διπλό της θεϊκό έρωτα κι έτσι αντάμα 
«ανδρόγυνο» να αναγεννήσουν ξανά και ξανά την νέα ζωή. 
Η μυητική περιπέτεια της παθιασμένης Ψυχής στο μύθο που διασώθηκε στις ιστορίες Απουλήιου είναι 
δυνατόν να μας οδηγήσει σε μια προσωπική αλλά και ομαδική διερεύνηση της απεραντοσύνης ατόφι-
ου του μύθου, μέσω της εικαστικής και δραματοθεραπευτικής αναπαράστασης. 
Ίσως όμως να μας ώθηση σε ένα ταξίδι επαναανακάλυψης, ωσάν μια υπενθύμιση, των μυστηρίων της 
μετάλλαξης των παθών της ψυχής προς τον έρωτα. Ίσως πάλι η ψυχή μέσα μας να θυμηθεί και να 
οδηγήσει σε ένα χώρο παλιό, σαν εκείνον που είναι παλιός και συνάμα και νέος, κι εκεί αντάμα με το 
χρόνο μιας ξεχασμένης, και λησμονημένης εποχής, εκεί που όλα γύρω και μέσα τους, πάλλονται από 
την ιερότητα της ζωής. 
Μήπως άραγε, σκέφτομαι, ήτανε τότε που θεοί και ημίθεοι ήρωες και από κοντά τους οι άνθρωποί 
οδηγούσαν και κοσμούσαν με την τέχνης της αγάπης, την ισορροπία των παθών, την ανάταση της 
ψυχής, το κόσμημα για την ιστορία του κόσμου τους. Πιο να το ξέρει τάχατες αν δεν το δει και δεν 
το ζήσει;;;

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ- ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lovendal-Duffell H., Κέντρο Ψυχολογίας των Φύλων και Δημιουργικής Εργασίας για Ζεύγη, Λονδίνο, ΗΒ 

Η πηγή της γέννησης όλων μας είναι το αρσενικό και το θηλυκό και ξεκινούμε τη ζωή μας ανήκοντας 
στο ένα ή στο άλλο φύλο. Το πώς εσωτερικεύουμε, προσαρμοζόμαστε και μαθαίνουμε να εκφράζουμε 
«αρσενικές» ή «θηλυκές» ποιότητες και χαρακτηριστικά, είναι κάτι που μαθαίνουμε μέσα στην κουλ-
τούρα έχουμε βρεθεί. 
Οι θεραπευτές γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο για τα παιδιά να καθρεφτίζονται σωστά από τους 
φροντιστές τους προκειμένου να εσωτερικεύσουν υγιείς αντιλήψεις εαυτού. Ωστόσο, οι πολιτισμικές 
διαφορές ως προς το σώμα και το φύλο έχουν ως αποτέλεσμα να αγνοείται το Φυλετικό Καθρέφτι-
σμα και έτσι να δημιουργείται κενό στην ανάπτυξή μας ως ολοκληρωμένων ατόμων. Η κοινωνία γενι-
κότερα επιδεινώνει το πρόβλημα καθώς έχει την τάση να υπερτονίζει τους τρόπους με τους οποίους 
προσλαμβάνεται η έννοια του φύλου και του κοινωνικού φύλου. Έτσι όλοι είμαστε ευάλωτοι στην 
εκμετάλλευση, την ντροπή και σε πολλές άλλες πιθανές μορφές υποβόσκουσας ή προφανούς κατά-
χρησης της έννοιας του φύλου. Αντί να καλλιεργείται η βιωμένη εμπειρία του εαυτού μας, υιοθετούμε 
μια νοητική - συναισθηματική υπερδιέγερση, την οποία προάγει ο καταναλωτισμός που ποτέ δεν 
μπορεί να μας ικανοποιήσει ή να μας επιτρέψει να έχουμε πραγματική σύνδεση με την πραγματικότητα. 
Ωστόσο, είμαστε φύσει σεξουαλικά όντα και σε όλη μας τη ζωή διαρκώς αναπτύσσουμε την κοινωνικά 
προσδιορισμένη σεξουαλικότητά μας σε συγκεκριμένες φάσεις. Αν δεν καθρεφτιστεί η σεξουαλική μας 
φύση, ανάλογα με την ηλικία και την αναπτυξιακή μας φάση, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην εμπειρία 
του εαυτού μας. Γίνεται ένα «πρόσθετο εξάρτημα» και δημιουργεί εσωτερικούς διχασμούς ανάμεσα 
στο πώς βιώνω τον εαυτό μου και στο πώς με βλέπουν οι άλλοι, και μπορεί να εκθρέψει την τάση να 
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λειτουργούμε μέσω της εκδραμάτισης σεξουαλικά ως ενήλικες, είτε καταπιέζοντας τις φυσικές σεξου-
αλικές ορμές είτε διεγείροντάς τις υπερβολικά. Μην έχοντας επίγνωση αυτής της ουσιώδους ανάγκης 
για φυλετικό καθρέφτισμα, προσπαθούμε να αποκτήσουμε πραγματιστικές ταυτότητες φύλου που 
μας ικανοποιούν, ενώ οι σχέσεις που μας γεμίζουν και είναι βασισμένες στην αγάπη μπορεί να μας 
φαίνονται άπιαστες.
Πώς μπορούν οι θεραπευτές και οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν αυτό που χρειάζεται στους πελάτες 
ή τους μαθητές τους; Παρουσιάζουμε έναν νέο τρόπο να βλέπουμε αυτά τα ζητήματα και τις κλινικές 
συνέπειες, στηριζόμενοι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της γνώ-
σης στην πράξη, προσωπικά και επαγγελματικά.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΓΩ… ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ
Καβαλάρη Ειρήνη, «Ταξίδι στην Ανάπτυξη», «Ευρυμάθεια», Νικολακάκη Ανδρονίκη, Πρόγραμμα Απεξάρ-
τησης ΘΗΣΕΑΣ του Δήμου Καλλιθέας, ΜΚΟ Μετάδραση, Ελλάδα

Ένα αόρατο νήμα συνδέει τους δύο συντρόφους σε ένα ζευγάρι. Από το νήμα αυτό καθορίζεται η 
μεταξύ τους απόσταση, οι τρόποι επικοινωνίας, οι ρόλοι τους, ο κοινός και ο προσωπικός χώρος του 
καθενός. Με αφετηρία το μυθολογικό ζευγάρι του Έρωτα και της Ψυχής, θα «ξετυλίξουμε» μορφές 
κρίσης στα σύγχρονα ζευγάρια. Κρίση απομόνωσης ή κρίση εξάρτησης… 
Πώς μπορούμε να υπάρχουμε σε μια σχέση χωρίς να υπάρχουμε μόνο για τον άλλο ή μόνο για εμάς; 
Μπορούμε να συν-υπάρχουμε αναγνωρίζοντας τα προσωπικά όρια του εαυτού μας και του άλλου; 
Μέσω της αισθητικής απόστασης και της μεταφοράς, θα διερευνήσουμε τους οικογενειακούς και 
κοινωνικούς ρόλους που κουβαλάμε και τα μοτίβα που αναπαράγουμε μέσα στην σχέση. Θα ανακα-
λύψουμε καινούργιους κώδικες επικοινωνίας και τρόπους να κατανοήσει ο ένας τη θέση του άλλου.
Θα αναζητήσουμε ένα σημείο ισορροπίας. Ένα σημείο όπου δύο άνθρωποι μπορούν να συμπορευ-
τούν χωρίς να νιώθουν ούτε μόνοι ούτε απορροφημένοι από τον άλλο.
Να τραγουδάτε και να χορεύετε μαζί […],  αλλά αφήστε ο ένας τον άλλο να είναι και μόνος,
Όπως και οι χορδές του λαγούτου είναι μόνες, παρόλο που πάλλονται με την ίδια μουσική.
Χαλίλ Γκιμπράν, Ο Κήπος του Προφήτη.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Οικονόμου M. 1,2, Διέτη E. 2, 1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, 2 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται και συζητούνται οι αντιλήψεις περί ψυχής και περί της σχέσης 
της με το σώμα όπως αυτές επικράτησαν στις πρωτόγονες κοινωνίες, τους αρχαίους πολιτισμούς, τα 
ομηρικά έπη, την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, την Αρχαία Ιατρική, αλλά και τον Μεσαίωνα, την Αναγέν-
νηση και τη νεότερη Φιλοσοφία. Αναφορά, επίσης, γίνεται στην περίοδο από τον 17ο αιώνα και μετά, 
ο οποίος αποτελεί αφετηρία σημαντικών ανατομικών και νευροφυσιολογικών ανακαλύψεων σχετικά με 
τη μορφολογία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. Στην πορεία αυτή των αιώνων εκφρά-
στηκαν θεωρίες λιγότερο ή περισσότερο δυϊστικές ή μονιστικές και αναζητήθηκε η φύση, το περιεχό-
μενο, η έδρα, αλλά και το πεπρωμένο της ψυχής. Στην αναδρομή αυτή εντοπίζονται οι απαρχές των 
σύγχρονων νευροεπιστημών, της νευροβιολογίας και της νευροψυχανάλυσης, αλλά και της σημερινής 
ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας όπως αυτές εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. 
Λέξεις κλειδιά: Ψυχή, ψυχή και σώμα, φιλοσοφία, εντοπιστικές θεωρίες, νευροεπιστήμες, ψυχιατρική

10

11



40

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΤΥΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Θεοδωρόπουλος Γ., ΜΑ, Senior Creative Arts Therapist, NHS, UK

Πριν από λίγα χρόνια, ξεκίνησα να δουλεύω σε κάποιες ιδέες επηρεασμένος από το μύθο της Ψυχής 
και του Έρωτα . Η Ψυχή χρειάζεται δύο νομίσματα για να ταξιδέψει στον κάτω κόσμο, την άγνωστη 
πλευρά της ζωής, το ασυνείδητο. Φαντάστηκα τα νομίσματα σαν ένα συμβολισμό του «πού εστι-
άζουμε την προσοχή μας» και αναρωτήθηκα για τους διάφορους δραματοθεραπευτικούς τρόπους 
που χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε το ασυνείδητο. Τη συγκεκριμένη περίοδο είχα κατενθουσι-
αστεί διαβάζοντας τη δουλειά του μυθολόγου Michael Meade. Ο Meade στα άρθρα του σχετικά με 
τον Έρωτα και το Ταλέντο αναμειγνύει περίτεχνα Ετυμολογία και Μυθολογία, σε μια τεχνική που ονό-
μασε Ετυμυθολογία. Το πάντρεμα μύθου και ετυμολογίας μας προσφέρει μια προοπτική διαφορετική 
εμπλουτισμένη με τη γλώσσα και σοφία των αρχαίων πολιτισμών. Άρχισα να σκέφτομαι πώς θα ήταν 
η ενοποίηση Ετυμολογίας, Μυθολογίας και σώματος στο γενικότερο πλαίσιο της δραματοθεραπείας. 
Αργότερα αυτές οι σκέψεις οδήγησαν στην οργανική δημιουργία μιας δραματοθεραπευτικής μεθόδου 
που ονόμασα Σωματική Ετυμυθολογία. Η μέθοδος παρουσιάστηκε σε ένα εμπειρικό σεμινάριο στο 
13ο συνέδριο του ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) και αργότερα σε ένα 
άλλο σεμινάριο κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου του ESREA (European Society for Research on 
the Education of Adults).
Το πρώτο σκέλος της παρουσίασης μου θα εξερευνήσει τη θεωρία και τη διαδικασία της δημιουργίας 
της Σωματικής Ετυμυθολογίας διαμέσου γλωσσολογίας, προσωπικών συμβολικών αναλύσεων και της 
Ψυχολογίας του ασυνείδητου.
Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης θα εξερευνήσει και εμβαθύνει σε αποσπάσματα από τα σεμινάρια 
στα συνέδρια ECArTE και ESREΑ αντίστοιχα. Στόχος της παρουσίασης είναι να γνωρίσει στους ακρο-
ατές τη Σωματική Ετυμυθολογία και να ενθαρρύνει το συλλογισμό ποικίλων προοπτικών που μπορεί 
κάποιος να ενοποιήσει τη συμβολική (μύθος) με καθημερινή (λόγος) ζωή.

O ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «Metamyth»© ΣΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Βαλέτα Θ., BA MA HPC reg . Eπιστημονική Συνεργάτης στην Α’ Νευρολογική και Ψυχιατρικη Κλινική Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Honorary Lecturer, Department of Epilepsies, St. Thomas’ Hospital London

Ο Μύθος της Επιληψίας ακολουθεί την ιστορία της ανθρωπότητας και συνοδεύει τον άνθρωπο 
στην εξέλιξη του μέχρι σήμερα. Ο μύθος μιλάει για ανθρώπους που απομονώθηκαν από την ιατρική, 
την θρησκεία και τις καθεκάστοτε κοινωνίες, κυρίως λόγω της δραματικός έκφρασης των επιληπτικών 
κρίσεων. Ανθρώπων που εκδιώχτηκαν, αδικήθηκαν σαν κτυπημένοι από την μαγεία, δαίμονες και υπερ-
φυσικές δυνάμεις. Σημαντική πρόοδο στο να καταλάβουμε την επιληψία ήταν η συμβολή του Ιπποκράτη 
(460-370BC) στην Αρχαία Ελλάδα που με την μελέτη του «Ιερά Νόσος» ξεκαθάρισε, πως η επιληψία 
είναι μια νόσος του εγκέφαλου και όχι ιερά.
Ο Μύθος συνεχίζει δείχνοντας πως η μελέτη του Ιπποκράτη και άλλες επιστημονικές απόψεις που ακο-
λούθησαν αγνοήθηκαν για πολλά χρόνια, και οι άνθρωποι εξακολούθησαν να ερμηνεύουν την επιληψία 
περισσότερο από κάθε άλλη νόσο, πότε σαν οργανική διαταραχή, και πότε σαν αποτέλεσμα άγνω-
στων επιρροών, με συνέπεια οι ασθενείς και οι οικογένειες τους, να υποφέρουν από κοινωνική στίγμα.
Ο Μύθος προσαρμόζεται στις ανακαλύψεις γύρω από το θέμα της επιληψίας και αναδεικνύει τις 
βελτιώσεις που οφείλονται σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Έτσι φτάνει στην ‘’Metamyth’’ ©. Η 
‘’Metamyth’© σημαίνει μαζί με τον μύθο και μετά τον μύθο, στην ελληνική γλώσσα. Είναι μια μοναδική 
σύνθεση της μυθολογίας και της δραματοθεραπείας. Είναι επίσης μια ψυχολογική τεχνική που προωθεί 
το πράττειν και το ποιείν και συνδέει τις ιαματικές ιδιότητες της τέχνης με την θεραπεία.
Η ‘’Metamyth’ ©’είναι μια ολιστική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει το σώμα, τον νου, την ψυχή και το 
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πολιτιστικό περιεχόμενο που φέρνει ο ασθενής στην θεραπεία. (Valeta 2009)
Δημιούργησα την «Metamyth»© για την θεραπεία των ανθρώπων που έχουν επιληψία μελετώντας τις 
ψυχολογικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Εξερεύνησα τα αρχέτυπα του ψυχισμού τους και εφαρμό-
ζοντας τις διαδικασίες της δραματοθεραπείας, στοχεύω να απαλύνω τις ψυχολογικές δυσκολίες και 
να διευκολύνω τις κοινωνικές εμπλοκές που τους θίγουν με τον σκοπώ να βελτιώσουν την ποιότητα 
της ζωής τους και την συχνότητα των κρίσεων (Valeta 2009).
Η «Metamyth»© Δραματοθεραπεία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σαν ψυχολογική θεραπεία σε οποια-
δήποτε ομάδα ασθενών και σε κύαθε ηλικία η στάδιο της ανάπτυξης τους. Valeta T.(2009) The Potential 
of Dramatherapy in the Treatment of the people who have Epilepsy MA Thesis, University of Derby, UK. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1Akerman H., 2Ostfeld I., Δραματοθεραπευτές, 1 Ισραηλινή Ένωση Δημιουργικών και Εκφραστικών Μορ-
φών Θεραπείας, 1,2 Πανεπιστήμιο Χάιφα, 1,2 Oranim Academic College

Στην ομιλία μας θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα μοντέλο πάνω στο οποίο δουλεύουμε εδώ και πολλά 
χρόνια, και το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία δόμησης και εννοιολογήσεων: το Μοντέ-
λο Πολιτιστικής Δραματοθεραπείας.
Όλοι μας βρισκόμαστε σε έναν διαρκή διάλογο με την κουλτούρα μέσα στην οποία γεννιόμαστε και 
με τον μυθικό της κόσμο. Ενεργούμε σύμφωνα με τον κύκλο του έτους μας και τις γιορτές μας, παρα-
τηρούμε την αλλαγή των εποχών, θεωρούμε τα σημαντικά τελετουργικά της ζωής και τις μεταβάσεις 
ως ουσιαστική σήμανση στον δρόμο του ταξιδιού της ζωής μας. Η γλώσσα, τα αρχέτυπα οι μύθοι 
που μας συνθέτουν έχουν γίνει βασικά μοτίβα που χρησιμοποιούμε όταν σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, 
φοβόμαστε, πληγωνόμαστε, πονάμε, ονειρευόμαστε... Η πολιτιστική μας βιογραφία προσδιορίζει τις 
συνάφειες που έχουμε με ευρείες πτυχές της ταυτότητάς μας. Συχνά διαμορφώνει σημαντικές εμπειρίες 
στη ζωή μας: ανήκειν και αποξένωση, συσχέτιση με μία διαγενεακή γραμμή (παρελθόν - παρόν - μέλλον) 
και ζητήματα που αφορούν τη μετακίνηση ανάμεσα στη μοίρα και την ελεύθερη επιλογή.
Η Πολιτιστική Δραματοθεραπεία μας καλεί να φέρουμε τον πολιτιστικό-μυθικό χώρο στην καρδιά της 
δραματοθεραπείας, ατομικής ή ομαδικής. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην πολιτιστική δραματο-
θεραπεία συνδυάζει τη διπλή κίνηση από τη δραματική απόσταση στον αρχαίο Εβραϊκό μυθικό κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης ποίησης και πρόζας, με τον ιδιωτικό ατομικό ή ομαδικό χώρο. Ο 
συνδυασμός του παλιού με το καινούριο, η πρόσκληση να δημιουργηθεί «Μιδρασισμός»*, η θεατρική 
πρακτική και η γραφή, όλα μαζί δημιουργούν μια θεραπευτική διαδικασία.
*Μιδράς είναι η Εβραϊκή πολιτιστική δημιουργία στη διάρκεια της ιστορίας, βάσει της Βίβλου και αρ-
γότερα της λογοτεχνίας που συνομιλεί με αυτή. Η δημιουργία μιας Μιδράς αφορά την ερμηνεία του 
θρησκευτικού κειμένου, με την μυθική του ποιότητα, ενώ παράλληλα το άτομο ερευνά, χάνεται και 
δημιουργεί ελεύθερα. Όταν χρησιμοποιείται η Μιδράς στον θεραπευτικό χώρο, ο ασθενής ιδιοποιεί-
ται αυτά τα υλικά προκειμένου να διευρύνει, να εννοιολογήσει, να προσπαθήσει να δει άλλες απόψεις 
και γενικότερα να κατακτήσει μια αίσθηση ελέγχου της εμπειρίας. Αυτό γίνεται παράλληλα με τη θε-
ραπευτική διαδικασία: μας καλεί να συναντήσουμε αρχέγονες, πρώιμες εμπειρίες που αναδομούνται 
ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της ζωής μας, ενώ ερμηνεύουμε διαφορετικά την ιστορία, γεμίζοντας 
τα ανύπαρκτα κενά και δημιουργώντας μια νέα αφήγηση, η οποία μένει επίσης να ερμηνευτεί. Και όλα 
αυτά σε έναν ασφαλή χώρο, που μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα προκειμένου 
να υφάνουμε τα νήματα ανάμεσα στις διάφορες -κάποιες φορές αλληλοσυγκρουόμενες- πτυχές της 
ψυχής μας για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Αυτή η διαδικασία είναι θεραπευτική.
Το μοντέλο προσφέρει τέσσερις κύριες μεθόδους για να φέρει κανείς τον πολιτισμικό χώρο στο θε-
ραπευτικό πλαίσιο:
1) Προσέχουμε και παρατηρούμε τους κύκλους του χρόνου κατά τη διάρκεια της δραματοθεραπευ-
τικής παρέμβασης (κύκλος του χρόνου και κύκλος της ζωής, μεταβάσεις, εποχές) – τους φέρνουμε από 
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τον έξω κόσμο στο θεραπευτικό δωμάτιο, συσχετίζοντάς τους θεματικά και μεταφορικά.
2) Δουλεύουμε με τον μύθο σε όλη την παρέμβαση – σε σχέση με τα θέματα που φέρνει ο ασθενής.
3) Ο θεραπευτής ως διερμηνέας (Darshan), ο ασθενής ως διερμηνέας – η ίδια η θεραπεία ως ερμηνεία 
(Μιδράς), η Μιδράς ως κύριο εργαλείο εργασίας για τον πολιτισμικό θεραπευτή.
4) Δημιουργία μιας νέας αφήγησης - η ασθενής δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στον μύθο και την 
προσωπική της ιστορία. Δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους στην εσωτερική της 
πραγματικότητα, ενδυναμώνοντας την ένταξη διαφόρων διηρημένων πτυχών της ψυχής. 
Στη διάλεξη θα γίνει παρουσίαση και επίδειξη της εργασίας με το Μοντέλο Πολιτισμικής Δραματοθε-
ραπείας.

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Duffell N., Κέντρο Ψυχολογίας των Φύλων, Λονδίνο, ΗΒ

Αυτή η ομιλία υποστηρίζει ότι ενώ τα συμβατικά ΜΜΕ δεν σκέφτονται ψυχολογικά και η παγκοσμι-
οποίηση υπονομεύει την οικονομία, η συμβατική πολιτική είναι όμηρος του φόβου και των επικρίσεων 
και οι νέοι πλέον δεν μπαίνουν στην διαδικασία να ψηφίσουν. Καθώς έχουν εγκαταληφθεί οι αξίες της 
δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης, ο νεο-φιλελευθερισμός είναι πλέον χωρίς αξίες. Οι «Πληγωμέ-
νοι Ηγέτες» μας, όντας υπερβολικά εκπαιδευμένοι στον ορθολογισμό με ανεπαρκώς ανεπτυγμένα τα 
δεξιά ημισφαίρια των εγκεφάλων τους, δεν τα έχουν καταφέρει καλά στη λήψη αποφάσεων. Έχει έρθει 
η ώρα για μια Νέα Πολιτική με περισσότερη σοφία, ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα, με περισσότερη 
καρδιά, θα έλεγε κανείς. 
Η «ευφυΐα» της καρδιάς δεν είναι απλώς μεταφορική. Η φυσική λειτουργία της, με ρίζες στη σχέση, 
τη σύνδεση, τον πραγματισμό και ιδίως την αυτο - ρύθμιση, αποτελεί ιδανικό μοντέλο για να αντι-
καταστήσει την πολωμένη μας πολιτική. Σε αυτή την ομιλία θα δείξουμε πώς η καρδιά αντιτίθεται 
στη δαιμονοποίηση, οι αξίες της εξαρτώνται από το πλαίσιο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα 
αισθήματα. Αποτελεί μια συμβουλευτική πηγή ενσυναίσθησης και γνωρίζει τη σύνδεση και τη θλίψη. Η 
Kübler-Ross εδώ και χρόνια έδειξε ότι το πένθος έχει αποτελεσματικό μεταμορφωτικό δυναμικό για 
την αντιμετώπιση των αμυντικών συναισθημάτων του θυμού, της άρνησης και της διαπραγμάτευσης 
με τις δύσκολες πραγματικότητες. 
Αν οι θεραπευτές βγούμε από το συμβουλευτικό δωμάτιο, μπορούμε να γίνουμε σημαντικοί διευκο-
λυντές αυτής της διαδικασίας. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση αξιών, να επηρεάσουμε 
τις μορφές διαλόγου και να εκπαιδεύσουμε τους δημοσιογράφους να εντοπίζουν τη διάσχιση και την 
προβολή. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πολίτες να κατευθυνθούν προς πολιτικές αντί για κόμ-
ματα, οδηγώντας τις κυβερνήσεις στην υλοποίηση, εντός των υπαρχουσών δομών. Αν απαλλαγούμε 
από τις δικές μας πολώσεις, όπως λένε ορισμένοι νέοι στοχαστές, μπορούμε ακόμη και να βοηθήσουμε 
στην εκπαίδευση και εποπτεία πολιτικών και να βοηθήσουμε τους εκπροσώπους μας να παίξουν. 
Η ώρα για την αλλαγή έχει έρθει, ναι, πρώτα εσωτερική και μετά εξωτερική... αλλά ας μην καθυστερούμε!

ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ- ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΔΡΑΜΑΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
Δημητρίου Ρ., Ελλάδα

Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής είναι ένας βασικός μύθος απ’ όπου προέρχονται πολλά άλλα πα-
ραμύθια. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα αρχετυπικό σχέδιο για το εσωτερικό ταξίδι για την επί-
τευξη της σύνδεσης και συμφιλίωσης μεταξύ των διχασμένων κομματιών του εαυτού μας, οδηγώντας 
μας προς την ψυχολογική και πνευματική ολοκλήρωση. Ως θεραπευτές, πολύ συχνά είμαστε μάρτυρες 
στην παρουσία αυτού του μύθου στις ομάδες και συνεδρίες. Σ’ αυτό το εργαστήρι, η τελετουργική 
εκδραμάτιση αναφέρεται στην συνειδητή εργασία σε ένα πιο βαθύ επίπεδο χρησιμοποιώντας το 
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σώμα, την αναπνοή, την φαντασία και την δημιουργική ενίσχυση (amplification κατά Γιουνγκ) πηγαίνο-
ντας έτσι πέρα από την απλή αναπαρά-σταση ενός μύθου. Εδώ γίνεται μια πιο βαθιά βουτιά προς 
το εσωτερικό του εαυτού μας όπου περνώντας το κατώφλι εισερχόμαστε σ’ αυτό τον «άλλό χώρο». 
Εκεί οι αρχετυπικές ενέργειες του Έρωτα και της Ψυχής μπορούν να καθοδηγήσουν το ξετύλιγμα του 
ασυνείδητου υλικού το οποίο είναι έτοιμο να βγει στο φως και να δουλευτεί.
Η έμφαση θα δοθεί στην ιδέα του να φροντίσουμε (being with) το συμβολικό υλικό και να αφήσουμε 
χώρο για το φυσικό ξετύλιγμα των πραγμάτων. Ο μύθος είναι μεγάλος για να δουλευτεί στην ολότητα 
του στο χρόνο που δίνεται, όποτε θα εστιαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια όπως π.χ οι δοκι-
μασίες της Ψυχής, το λάβωμα του Έρωτα κλπ. αλλά η τελική επιλογή για το μέρος του μύθου θα ανα-
δυθεί και θα συμφωνηθεί από την ομάδα. Η πρακτική βασίζεται στη μεθοδολογία του Sesame, στην 
αναλυτική ψυχολογία (Γιουνγκ) και στην μυθολογική προσέγγιση των J. Campbell και M.L. von Franz. 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Δεστούνης Γ., Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών Ψ.Ν.Α.-18Άνω

Το Βιωματικό εργαστήριο «Ψάχνοντας τον Έρωτα» είναι εμπνευσμένο από τον ομώνυμο μύθο, έναν 
από τους ωραιότερους που μας έχει κληροδοτήσει η αρχαιότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα μέσα από παιχνίδι ρόλων (του Έρωτα και της Ψυχής) να πάρουν μέρος σε ένα «κυ-
νήγι θησαυρού», που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά το κυνήγι της ουσιαστικής συνάντησης. 
“Πρωταγωνιστές” σε αυτό το παιχνίδι θα είναι το σώμα και οι αισθήσεις. Οι μισοί συμμετέχοντες με 
κλειστά τα μάτια (ρόλος Ψυχής) θα προσπαθούν να ανακαλύψουν το ταίρι τους (ρόλος Έρωτα) με 
τη βοήθεια των άλλων αισθήσεων τους. Όταν τα καταφέρουν, η απόλαυση θα μετατραπεί σε μέσο 
δημιουργίας και ανάπλασης του μύθου.
Ανατροπές και διαλεκτική μεταξύ του σώματος και του πνεύματος, του ιδανικού και του κυνισμού 
συνθέτουν το παζλ της δράσης.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενεργοποίηση του σώματος και πιο συγκεκριμένα η ενθύμηση της 
σχεδόν ξεχασμένης γλώσσας των αισθήσεων, η παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα, η συνειδητοποίηση μέσα 
από την αυτοπαρατήρηση με αφορμή αυτό το ερωτικό γαϊτανάκι, των αναπόδραστων ρόλων της 
επιθυμίας, της σαγήνης, της αναζήτησης, της ανατροπής και της αποδοχής. Η επαφή με το μύθο πραγ-
ματοποιείται με έναν άλλο τρόπο προσέγγισης, σε συνδυασμό με ένα μονόλογο από το θεατρικό 
κείμενο του Felicien Marceau «Το Αυγό». 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
(από τον «Αβελάρδο και Ελοϊζα» του Γιάννη Καλαβριανού)
Αρσενοπούλου A., Δραματοθεραπεύτρια, Βόμβολος K., Συνθέτης

Το να ερωτεύεσαι είναι πάντα μια υπενθύμιση του ανέφικτου (Φρόιντ). Το αίσθημα της έλλειψης και της 
απουσίας μας οδηγεί στην αναζήτηση του Άλλου και τότε φέρνουμε επί σκηνής έναν Μύθο.
Σ’ αυτό το εργαστήριο, βασιζόμενοι στην ιστορία του Αβελάρδου και της Ελοϊζας, όπως την ξανάγρα-
ψε ο Γιάννης Καλαβριανός και με τη συμπαράσταση της μουσικής θα σκηνοθετήσουμε τον προσωπικό 
μας μύθο για τον έρωτα και τη χαμένη ολότητα. Θα αναρωτηθούμε γιατί ο χρόνος και ο έρωτας θα-
μπώνουν τα πάντα. Τέλος θα θυμηθούμε πώς ερωτευόμαστε, πώς ξαναβρίσκουμε τις χαμένες εκδοχές 
του εαυτού μας ώστε να πλησιάσουμε σε ένα είδος «ουτοπικής επάρκειας».
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ΡΟΛΟΣ– ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ– ΣΧΕΣΗ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αγγέλης Ι., Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Δραματοθεραπευτής, Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο,
Ζεγγίνη Ε., Νοσηλεύτρια,  Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο

Μέσα από ένα γνωστό παραμύθι (Κοκκινοσκουφίτσα) διερευνάται η θεραπευτική δύναμη του πα-
ραμυθιού και η χρήση του ρόλου τόσο στη δόμηση της ταυτότητας και στην κατανόησή του πως 
σχετίζομαι όσο και στο πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω στην πρόληψη – προαγωγή 
υγείας και θεραπεία.

Ο ΜΥΘΟΣ «ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ» ΤΟΥ ΑΠΟΥΛΗΪΟΥ: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ
Κυριαζής Δ., MD, PhD

Ο έρωτας για την Ελληνική σκέψη αναφερόταν πάντοτε στο πόθο, στο πάθος, στο σεξ και στις σχέ-
σεις (ενδοψυχικές και διαπροσωπικές) του υποκειμένου, της ψυχής δηλαδή, και του ερωτικού της αντι-
κειμένου. Η ψυχή στα χεριά του έρωτά της (του πόθου της και του εραστή της) μοιάζει να είναι ή και 
είναι ένα θύμα που ακολουθεί την μοίρα του. Στην μυθική αφήγηση του Απουλήϊου παρακολουθούμε 
μια εκδοχή, ισχυρή και για σήμερα, η οποία καταγράφει, πλην άλλων την διαδικασία των κινήσεων της 
γυναικείας ψυχής και του προοδευτικού μετασχηματισμού της, καθώς αποσπάται από την πατρική 
της εστία μέχρι τότε που καθίσταται δυνατόν να αγαπήσει το πραγματικό πρόσωπο εραστή της, 
του αντικειμένου του πόθου της μέχρι τότε που κατακτά τον θηλυκό εαυτό της. Η κινητήρια δύναμη 
γι’ αυτό είναι ο έρωτας της γυναικείας ομορφιάς, της ομορφιάς του σώματος, της μορφής, αλλά και 
η αγάπη του ερωτικού συντρόφου της∙ ένας άνδρας πρέπει να είναι θεός, τρόπος του λέγειν, όπως 
συμβαίνει με τον θεό Έρωτα για να κατορθώσει στο τέλος να οδηγήσει την ερωτική σχέση του ζεύ-
γους «Έρωτα και Ψυχής» και κάθε ανάλογου ζεύγους, σε μια ευτυχισμένη έκβαση. Αυτή η έκβαση μπο-
ρεί να προκύψει μέσα από την αγάπη που υπερβαίνει τον φθόνο, το μίσος και την απληστία. Η σχέση 
του ερωτικού ζεύγους, όπως διαγράφεται στο μύθο διατρέχει μια εξέλιξη, τόσο αληθινή και τόσο 
αναγκαία για τα σημερινά ζευγάρια, καθώς δίνει έμφαση στον προοδευτικό εξελικτικό μετασχηματισμό 
του γάμου από «γάμο (έρωτα) του θανάτου» σε «γάμο (έρωτα) της ζωής και της αγάπης». Έμφαση 
σε αυτή την παρουσίαση δίδεται στη μετεξέλιξη του ερωτικού δεσμού του ζεύγους
Σε διάκριση από άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, στην παρούσα εργασία καταβάλλεται η προσπά-
θεια να αναγνωσθεί ο μύθος κάτω από μια σύγχρονη πρωτίστως κλινική ψυχαναλυτική ματιά, να φω-
τισθεί δηλ. ο μύθος από την σκοπιά ιδεών που βασίζονται και εμπνέονται από τις ιδέες του Winnicott, 
του Bion,, αλλά και ιδέες που έρχονται από τα ξύδωρα νάματα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, τον 
Πλάτωνα πχ που συνιστά και το υπόβαθρο της έμπνευσης του Απουλήϊου. 
Εκτιμάται ότι η αφήγηση του Ρωμαίου συγγραφέα διασώζει πτυχές από ανθρωπολογικές και εθνολο-
γικές φλέβες που υφίστανται και σήμερα και ανιχνεύονται στο κοινωνικό ασυνείδητο της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής κοινωνικής μήτρας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την πάροδο των δυο και χιλιετιών από 
τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτή η αφήγηση. Το ταξίδι της γυναικείας ψυχής προς και δια 
του έρωτα να συναντήσει τον άνδρα και να αναλάβει την θηλυκότητα της προσομοιάζει εν πολλοίς 
με το ανάλογο «ταξίδι θεραπείας της ψυχής», όταν η γυναίκα εισέρχεται στο δρόμο της ψυχανάλυσης 
και της ψυχοθεραπείας. Η παρουσίαση υποστηρίζεται από κατάλληλο κλινικό υλικό. 
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TIKKUN OLAM: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Landy R., New York University, ΗΠΑ

Σε αυτή τη διάλεξη/επίδειξη, ο Robert Landy θα εφαρμόσει τον μύθο του Έρωτα και της Ψυχής με 
σκοπό την κατανόηση του βαθέως διχασμού στην ψυχή και το σώμα της πολιτικής που επηρεάζει την 
Ελλάδα και ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Επιπλέον, θα οδηγήσει την ομάδα να σκεφτεί τρόπους 
με τους οποίους ο μύθος μπορεί να περιέξει να να μετατρέψει τον διχασμό δημιουργώντας μια μετα-
φορική εικόνα που εμπεριέχει την ένωση της αγάπης και του νου.

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ  ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ, Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΡΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Φωτεινού Α., Δραματοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Κασταμονίτου Α., Δρα-
ματοθεραπεύτρια, Παιγνιοθεραπεύτρια

Ανάμεσα στις σπείρες του ιερού Λαβυρίνθου, το νήμα της ιέρειας Αριάδνης, σημείο του έρωτα της 
ζωής, οδηγεί βήμα το βήμα, τη ψυχή του Θησέα, στη κατάβαση και βίωση της ουσία της ύπαρξης, που 
έχει χίλιες δυο μορφές, έως ότου αντιμετωπίσει το παγωμένο δράκο χρόνο, στο πρόσωπο του Μινώ-
ταυρου, τον ιερέα του κέντρου, στο ρόλο του θύματος και θύτη, μυηθεί και αναγεννηθεί, μέσα από μια 
ταύτιση, που τον ωθεί σε αποφάσεις για τη συνέχιση της ζωής του. Από καταβολής κόσμου, το αρχε-
τυπικό σύμβολο του Λαβύρινθου αξιοποιήθηκε σε τελετουργίες μετάβασης, καθώς περικλείει και σχη-
ματοποιεί το επικίνδυνο ταξίδι της ψυχής του ήρωα, ανάμεσα στις ιερές σπείρες του χώρο - χρόνου, 
προς το ιερό κέντρο του ορατού και αόρατου κόσμου, στο τόπο της θυσίας, στη καρδιά της ζώσης 
ουσίας, προκειμένου να πάρει απαντήσεις στις άχρονες αναζητήσεις του έρωτα των πραγμάτων, του 
καλού και αγαθού. Σαν καταφέρει να φθάσει εκεί που του έμελε, στο επέκεινα του χώρου και χρόνου, 
θα αντικρύσει στο πρόσωπο του δισυπόστατου δίδυμου αδελφού και ιερέα του κέντρου, την ουσία 
της ετερότητας του Θεϊκού Έρωτα Φάνη, του δότη και λύτη της ζωής, που είναι σύμφυτη με τη ζωή, το 
θάνατο και επαναγέννηση του πεφωτισμένου λόγου. Την υπέρτατη μύηση της αρχέγονης κληρονομίας 
της σύζευξης των αντιθέτων, των αρσενικών και θηλυκών και αναγεννησιακών δυνάμεων, της άνιμα και 
του άνιμους φορέων της μεταμόρφωσης και αλλαγής της ουσίας και της μορφής. Η επιστροφή και η 
αναζήτηση του δρόμου της σύνθεσης δια της αγάπης θα τον ορίσει ήρωα, νικητή και νικημένο, για να 
επανακαθορίσει το νόημα - νήμα στο κόσμο του, για μια ασφαλή επικοινωνία και συνδιαλλαγή με το 
επέκεινα, το έτερο, το ιερό, το απόκρυφο, το μαγικό, το αποτρεπτικό και δυσανάλογο της καθημερινής 
πραγματικότητας, μέρος της ύπαρξης. 

Ο ΟΝΤΩΣ ΕΡΩΣ
Κυριάκου Ν., Ελλάδα

Σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές θεωρίες και πρακτικές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη φύση και ενέργεια 
του Έρωτα όπως αυτή εκδηλώνεται σε ένα οριζόντιο επίπεδο ζωής και ύπαρξης, και κυρίως στις 
σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο επίπεδο, το κάθετο, το οποίο σημα-
τοδοτεί την ερωτική σχέση του ανθρώπου με το μέσα του Πνευματικό στοιχείο, με τον Πυρήνα της 
Ύπαρξης του. Ο Πυρήνας αυτός συχνά δεν λαμβάνει την δέουσα προσοχή, αν και είναι η πηγή κι ο 
οδοδείκτης για την πορεία της Εξατομίκευσης όπως την είχε ονομάσει ο C.G. Jung αναφερόμενος στο 
βασικότερο των Αρχετύπων, αυτό του Εαυτού (Self). Ο R. Assagioli χαρακτήριζε τον Πυρήνα αυτόν 
σαν το «Υπερσυνείδητο», ο E. Newman σαν το «Βαθύ Κέντρο» ενώ ο J. Hillman σαν το «βελανίδι». 
Διάφορες πνευματικές παραδόσεις και πρακτικές ανά τον κόσμο αναφέρονται στο Πνευματικό αυτό 
στοιχείο σαν τον «θείο σπινθήρα» μέσα στον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο εξαιρετικά ζωτικής 
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σημασίας τόσο για την ψυχική ισορροπία όσο και για την νοηματοδότηση της ύπαρξης του κάθε 
ανθρώπου. Πολλές δε ψυχικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες οφείλουν τη ρίζα τους στην απουσία της 
ερωτικής ροής του ανθρώπου με την βάση αυτή του Είναι του.
Την βαθιά ερωτική ενέργεια αυτού του Πυρήνα, αν και σπάνια, όλοι μας την έχουμε αισθανθεί, άλλοτε 
σαν ιδιαίτερες στιγμές πνευματικής ευδαιμονίας, διαύγειας, ανεμελιάς, ζώντας ολοκληρωτικά το Τώρα, 
άλλοτε σαν μια εντελώς διαφορετικής τάξης Προσοχή ή Παρουσίας κι άλλοτε σαν ένα ζωντανό κενό 
που συνοδεύει στιγμές απουσίας του «εγώ». Αισθήματα δέους και μιας άλλης, αρκετά ανοίκειας 
λεπτής χαράς και γαλήνης συνοδεύουν την ερωτική αυτή συνάντηση. Στο εργαστήρι αυτό θα απο-
πειραθούμε να ανιχνεύσουμε τα κελεύσματα αυτού του Πυρήνα, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
μπαίνουν στη σχέση, αλλά και τρόπους να είμαστε πιο ανοικτοί σε αυτόν επιτρέποντας την ερωτική 
ροή να κυλάει ανεμπόδιστα.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΩΤ - ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΠΙΣΩ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΥΘΟ
Ackerman H. & Ostfeld I., HaMidrasha στο Oranim, Oranim Ακαδημαϊκό Κολέγιο & Πανεπιστήμιο της 
Χάιφα, Ισραήλ

Περιγραφή εργαστηρίου: Σε αυτό το εργαστήριο δραματοθεραπείας, καλείστε να συναντηθείτε δη-
μιουργικά με την υπέροχη βιβλική ιστορία της γυναίκας του Λωτ. Η ιστορία περιγράφει τη διαδρομή 
μιας γυναίκας που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την κατεστραμμένη πατρίδα της, τα Σόδομα, μαζί με 
την οικογένειά της. Καλείστε να δείτε αυτή τη συνταρακτική εμπειρία, που βιώνει μια (ανώνυμη) γυναί-
κα, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα περίπλοκα επίπεδά της: το πλήγμα, την απώλεια, το τραύμα, τη 
μετανάστευση σε μια άγνωστη γη, αφήνοντας πίσω έναν χώρο ασφάλειας και γνώσης με τη μοίρα 
του πρόσφυγα, μια εμπειρίας με μεγάλη νοηματική βαρύτητα τόσο σε επίπεδο σωματικό όσο και σε 
επίπεδο ταυτότητας. 
Η ιστορία μας καλεί να αναστοχαστούμε τις συγκυρίες της ζωής, στο σταυροδρόμι ανάμεσα στη 
μοιρολατρία και στην επιλογή, και μας παρακινεί να δούμε τα διάφορα αντίο που επιλέγει να πει κάθε 
πρωταγωνιστής σε αυτή την κατάσταση. Η ιστορία μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε ανάμεσα στη 
βιβλική ιστορία και τη δική μας βιογραφική ιστορία, αντανακλώμενοι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
καθρέφτες, θέτοντας ερωτήματα για την παράλληλη διαδικασία που πραγματοποιείται στον θερα-
πευτικό χώρο.
Το εργαστήριο μας καλεί επίσης να παρατηρήσουμε πόσο σχετικός είναι ο μύθος με το τρέχον πολιτι-
κό περιβάλλον, πηγαίνοντας πέρα από την ιστορία και απαιτώντας από εμάς να είμαστε ανθρώπινοι, 
να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να λάβουμε θέση. Αυτό το εργαστήριο συνδυάζει δουλειά με 
κείμενο μαζί με τον μύθο, την ποίηση, το θέατρο και τη γραφή. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα 
κάνουμε επίδειξη του Μοντέλου Πολιτισμικής Δραματοθεραπείας, συνδυάζοντας δραματοθεραπευτι-
κή δουλειά σε σύνδεση με τις πολιτισμικές και πνευματικές μας ρίζες. Η συνάντηση με τον κόσμο του 
εβραϊκού μύθου, ενώ δημιουργούνται δεσμοί ανάμεσα στη θεραπευτική διαδικασία και τις πολιτισμικές 
άγκυρες που σχετίζονται με τον κύκλο του έτους, τον κύκλο της ζωής και τις πηγές του μύθου, δημι-
ουργεί έναν χώρο έμπνευσης και θεμελίωσης μιας εμπειρίας ανήκειν και θεραπείας. Το μοντέλο καλεί 
την συνένωση μεταξύ του θρησκευτικού κειμένου, της ποίησης και της πρόζας, περιλαμβάνοντας μια 
οικουμενική ανθρώπινη ουσία, και της προσωπικής ιστορίας, μεταξύ της συνάντησης με τον εαυτό μου 
και με τους άλλους μέσω του κειμένου και του θεάτρου.
Αυτή η συνένωση επιτρέπει στο άτομο να συναντηθεί με τον εαυτό του ενώπιον του καθρέφτη της 
αρχαίας ιστορίας, να συναντήσει διάφορους βαθύτερους καθρέφτες που αντανακλούν τα προσω-
πικά του μοτίβα και να αισθανθεί συντροφικότητα και ανακούφιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
της ζωής του. Το μοντέλο είναι ολιστικό, με θεραπευτική διάσταση χάρη στο γεγονός ότι αντανακλά 
διάφορες πτυχές: τη δραματοθεραπευτική γνώση και στάση, καθώς και τις δικές μας πολιτισμικές και 
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πνευματικές ρίζες.
Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου - Θα διερευνήσουμε την ιστορία της γυναίκας του Λωτ από 
απόσταση.
Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου - Θα συναντήσουμε την αντανάκλαση της ιστορίας στη δική 
μας προσωπική και επαγγελματική ζωή ως θεραπευτών.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Dr. Ρόμπερτσον Κ.. Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια, Παπαδοπούλου Α., Ψυχολόγος, Δρα-
ματοθεραπεύτρια, Κεμερλίογλου Α., Ψυχολόγος, Παιγνιοθεραπεύτρια, Σαλεσιώτη Δ., Ψυχολόγος, Εκπ. 
Δραματοθεραπεύτρια, Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθεραπευτών 
(ΠΕΕΔΠ)

Προσδοκία  ή  Ματαίωση;  Ικανοποίηση  ή  Απογοήτευση;  Έρωτας  ή  Φθορά; Παρουσία ή Απουσία; 
Σε αυτήν τη διαδραστική παρουσίαση θα διαπραγματευτούμε τα παραπάνω διλήμματα με συνοδοι-
πόρο την Πηνελόπη. Η προσμονή της για την επιστροφή του αγαπημένου της Οδυσσέα, η στιγμή της 
συνάντησης, οι επιλογές που τη διχάζουν είναι το έναυσμα για να επεξεργαστούμε τα συναισθήματα 
που αναδύονται και τα θέματα που μπορούν να δουλευτούν θεραπευτικά. 
Αξιοποιώντας ένα ποίημα ως θεραπευτικό εργαλείο θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να έχει ενεργό συμ-
μετοχή σε όλα τα στάδια αυτού του ταξιδιού και να απαντήσει ο καθένας στα δικά του διλήμματα 
όπως θα έχουν προκύψει από τη συνολική δράση. Με εφόδια επιλεγμένες τεχνικές Δραματοθεραπείας 
και Παιγνιοθεραπείας θα αποπειραθούμε να ξετυλίξουμε τους συμβολισμούς του ποιήματος και να 
βρούμε προσωπικό νόημα στο τέλος αυτής της διαδρομής.

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ, ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠO ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μπουκουβάλα Κ., Play Therapy Greece
 
Η εφηβεία, μια περίοδος πολλών ανακατατάξεων και τοποθετήσεων στην ζωή του ανθρώπου, παρα-
μένει συνήθως ένα μυστήριο για τους περισσότερους των ανθρώπων. Γονείς και παιδαγωγοί, γνωρί-
ζουν τα συμπτώματα, αλλά αγνοούν τις διαδικασίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Ανάμεσα σε όλα 
τα άλλα, ο έφηβος αφυπνίζεται ως σεξουαλικό ον, αναζητά την ταυτότητά του, πειραματίζεται, βιώνει 
βαθιά και έντονα συναισθήματα και προσπαθεί να βρει τον εαυτό του ισορροπώντας ανάμεσα στον 
κόσμο της παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων.
Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της νευροβιολογίας έχει κάνει μια έκρηξη όσον αφορά τα ευρήματα 
της από την σπουδή ζωντανών πλέον εγκεφάλων. Τα αποτελέσματα ερευνών έρχονται να φωτίσουν 
τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης.
Μέσα λοιπόν από τον φακό της επιστήμης της νευροβιολογίας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως 
στις διεργασίες της ψυχής γύρω από τον έρωτα, στα χρόνια της εφηβείας, σε μια προσπάθεια να 
γίνει πιο κατανοητή η ηλικία της εφηβείας σε γονείς, παιδαγωγούς και άλλους επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με εφήβους.
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ΠΩΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ; ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Αρσενοπούλου A., Δραματοθεραπεύτρια, Επιστημονική Συνεργάτης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ζηλίκης N., Καθη-
γητής Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, ΑΠΘ, Αναγνωστόπουλος Θ., Ειδικευόμενος Παιδοψυχίατρος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μια δραματοθεραπευτική ομάδα με μικτή σύνθεση στην οποία λαμβάνουν 
μέρος έφηβοι φιλοξενούμενοι και ενήλικες νοσηλευτές. Γνωρίζοντας το πλήθος δυσκολιών των εφήβων 
που απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και βίωσαν δυσβάσταχτες απώλειες 
καθώς και τη δυσκολία των νοσηλευτών να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των φιλοξενούμενων 
εφήβων έχουμε ως σκοπό να συμβάλλουμε στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης ώστε να είναι εφικτή η συ-
γκατοίκηση και η συνεργασία μεταξύ τους.
Με όχημα δραματοθεραπευτικές τεχνικές επεξεργαζόμαστε θέματα απώλειας, θυμού, διαφορετικότη-
τας, σεξουαλικότητας και ταυτότητας ώστε να γίνει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική η λειτουργία 
του ξενώνα της Μονάδας Εφήβων.

«ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ!»: ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πετρίτης Σπύρος, Θεατρολόγος, Υπ. Δρ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Η προτεινόμενη εργασία δεν αποτελεί παρουσίαση ενός ακόμη προγράμματος ή έστω δράσης/μαθή-
ματος που έχει ήδη εφαρμοστεί σε σχολείο. Αφορά μία παράσταση θεάτρου Forum που έχει ήδη γίνει 
σε δημόσιο χώρο και που θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα ευρύτερο πρόγραμμα 
«Σχολικών Δραστηριοτήτων» για τους μαθητές/τριες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
εφόσον πρόκειται για μια νεανική ακτιβιστική δράση που θα επιτελούσε παράλληλα μία λειτουργία ψυ-
χοπαιδαγωγικής προσέγγισης των ΛΟΑΤΚΙ εφήβων και νέων από τους ίδιους όμως τους ΛΟΑΤΚΙ νέους, 
μεταφερόμενη από τον δημόσιο χώρο στο σχολικό περιβάλλον. Το θέατρο Forum αποτελεί την πιο 
γνωστή και διαδεδομένη στη χώρα μας από τις μεθόδους που εισηγήθηκε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής 
Αουγκούστο Μποάλ τον 20ό αιώνα στο πλαίσιο μιάς προσπάθειας έμπρακτης αντίστασης κατά των 
καταπιεστικών καθεστώτων στη Λατινική Αμερική της εποχής του, αλλά και κοινωνικής ενδυνάμωσης 
των πλέον καταπιεσμένων ομάδων, μία από τις οποίες είναι διαχρονικά και η κατηγορία των ΛΟΑΤΚΙ 
εφήβων και νέων, που πολύ συχνά υφίστανται καταπίεση στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ ταυτό-
χρονα στο σχολείο πέφτουν εξίσου συχνά θύματα έμφυλης βίας, εάν δεν φροντίσουν να είναι «αόρα-
τοι». Κάτι τέτοιο όμως δεν βοηθά ούτε τους ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους να αναπτύξουν την 
ενσυναίσθηση και την ανοχή προς οποιονδήποτε «διαφορετικό» άνθρωπο, στον σεξουαλικό προσα-
νατολισμό και την ταυτότητα ή/και έκφραση φύλου, κατανοώντας παράλληλα την αναγκαιότητα των 
αγώνων για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ιδίως των μειονοτικών και μειονεκτούντων 
κοινωνικά πληθυσμών υπό ένα ευρύ αντιρατσιστικό πρίσμα. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και βάσει των 
αναλογιών που έχουν ήδη επισημανθεί μεταξύ του θεάτρου Forum και του ψυχοδράματος, κυρίως 
όμως του αξιώματος ότι σε μια διαφορετική κοινωνία, χωρίς έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις, 
η καταπιεσμένη αυτή ομάδα δεν θα βίωνε στον ίδιο βαθμό τον κοινωνικό στιγματισμό, την περιθωριο-
ποίηση και την ψυχική εξουθένωση, που αυτός επιφέρει, θεωρούμε πως η πρότασή μας για μια σχετική 
παρέμβαση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη.
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ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΜΙΛΑΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ. ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Οικονόμου Μαργαρίτα, Παιγνιοθεραπεύτρια-Παιδαγωγός, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,
Σύλλογος «Η Πίστη», Ζούρας Παντελής, Εκπαιδευτικός Συντονιστής Ομίλου Καινοτόμων Δράσεων 
Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Εισαγωγή - Σκοπός. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η Πί-
στη» συνεργάστηκε με τον Όμιλο Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου Ν.Σμύρνης με στόχο 
την  συνεύρεση και αλληλεπίδραση παιδιών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. Οι μικροί νοσηλευόμενοι 
ασθενείς των δυο Αιματολογικών – Ογκολογικών Μονάδων (Τ.Α.Ο) και (Κ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου Παί-
δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» καθώς και οι γονείς τους επικοινώνησαν εικαστικά με τους μαθητές - εθελοντές 
του Σχολείου.
Μεθοδολογία. Η ιδέα του σχεδίου δράσης «Τα πρόσωπα της Πίστης, της Ελπίδας και της Αγάπης» 
είναι η εξής: Η δημιουργία μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων βασισμένη σε πρόσωπα που θα επινοή-
σουν και θα ζωγραφίσουν τα παιδιά. Το κάθε πρόσωπο διηγείται τη δική του ιστορία. Μιλάει για τις 
σκέψεις και τις αγωνίες του. Ζητάει απαντήσεις σε τυχόν προβληματισμούς. Οι δημιουργοί μιλάνε και 
η φωνή τους  ηχογραφείται. Η μαγνητοφώνηση πραγματοποιείται στο εκάστοτε εικαστικό εργαστήρι 
(νοσοκομείο, σχολείο). Στη συνέχεια η ζωγραφιά των παιδιών «μεταμορφώνεται» με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας σε κινούμενη εικόνα με ενσωματωμένη τη φωνή συγχρονισμένη στις εκφράσεις του κάθε 
προσώπου. Όλες οι επιμέρους κινούμενες εικόνες «μοντάρονται» σε μια ενιαία ταινία. 
Το project (προετοιμασία, σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση) κράτησε όλο το σχολικό 
έτος 2013- 2014. Το βιωματικό όμως μέρος πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά. 
Ομάδες μαθητών και μαθητριών του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης υπό τη συνοδεία του κ. Παντελή 
Ζούρα επισκέπτονται το χώρο του Νοσοκομείου τα απογεύματα του Σαββάτου. Εκεί ζωγραφίζουν 
από κοινού τα πρόσωπα που εμπνέονται. Παράλληλα στο χώρο του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης 
καθώς και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου γίνεται αντίστοιχη δραστηριότητα. Κοινός τόπος 
όλων είναι η προσέγγιση του παιδικού καρκίνου και ότι αυτό συνεπάγεται. 
Συμπεράσματα. Τα οφέλη για τα παιδιά του Νοσοκομείου αλλά και των σχολείων που συμμετέχουν 
στο project είναι ποικίλα. Οι μικροί Νοσηλευόμενοι ασθενείς περιμένουν εναγωνίως την ημέρα της 
επίσκεψης των μαθητών, οι οποίοι τους φέρνουν τα νέα και τη δροσιά του σχολείου. Τους συνδέουν 
με το υγιές. Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρότατο κίνητρο για προσπάθεια και αγώνα και τους 
ισχυροποιεί την πεποίθηση ότι σύντομα και οι ίδιοι θα βρεθούν στα σχολικά θρανία, άρα στην καθη-
μερινότητα της ζωής. Αυτό για τα νοσηλευόμενα παιδιά αποτελεί μέγα ζητούμενο.
Οι μαθητές του Σχολείου βιώνουν τη χαρά της προσφοράς, απολαμβάνουν τις στιγμές επαφής με 
τους νοσηλευόμενους συνομηλίκους και επιστρέφουν στην καθημερινότητα γεμάτοι γνώση. Μια γνώση 
ζωής που κανένα σχολείο δεν μπορείνα τους προσφέρει. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο δράσης και η ταινία κινουμένων σχεδίων «Τα πρόσωπα της Πίστης, 
της Ελπίδας και της Αγάπης» που προέκυψε από αυτό απέσπασαν το 1ο Βραβείο στο διεθνή Δια-
γωνισμό Jean Baptiste Montagne ανάμεσα σε 23 συμμετοχές από την Γαλλία, Καταλονία, Ουγγαρία 
και Ελλάδα.
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σούμπερτ Μ., Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΘΗΣΕΑΣ του Δήμου Καλλιθέας, Ινστιτούτο Δραματοθεραπεί-
ας ΑΙΩΝ, Γερμανική Σχολή Αθηνών, Ελλάδα
           
H εκπαίδευση είναι πολλά περισσότερα από την συσσώρευση γνώσεων, παρ’ ότι η κρατική εκπαιδευτι-
κή πολιτική δεν επιθυμεί να προάγει τις πολλαπλές της λειτουργίες. Ξεκινώντας από το δεδομένο πως 
η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί την συγκεκριμένη πολιτισμική έκφραση μιας συγκεκριμένης κοι-
νωνίας και πως η τάξη αποτελεί από μόνη της μια μικρογραφία της κοινωνίας αυτής, βλέπουμε πως τα 
φαινόμενα που συναντάμε εντός και εκτός της τάξης είναι στην ουσία τα προβλήματα της σύγχρονης 
πραγματικότητας: bullying, δυναμική της ομάδας, άγχος εξετάσεων, προσδοκίες τρίτων, εφηβεία και 
φόβος, απώλεια, ρόλοι μέσα στην τάξη, συνεργασία. 
Μέσα στην καθ’ όλα οργανωμένη κοινωνικά και πολιτικά τάξη, οι μαθητές υπηρετούν ρόλους που 
άλλους τους έχουν επιλέξει και άλλοι τους έχουν επιβληθεί. Ρόλους που πιθανά να επαναλαμβάνουν 
στην οικογένειά τους, στο φιλικό τους περιβάλλον, αλλά και ρόλους που θα μεταφέρουν αργότερα 
και στην ενήλικη ζωή τους.
Την περίοδο 2015-2016 συνεργάστηκα με την Γερμανική Σχολή Αθηνών, πραγματοποιώντας δραμα-
τοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε τέσσερις τάξεις (2α Γυμνασίου, 3η Γυμνασίου και 2α Λυκείου). Με την 
παρούσα ομιλία στοχεύω να εκθέσω τις παρατηρήσεις και σκέψεις μου πάνω στην ανάγκη να εισαχθεί 
η δραματοθεραπεία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο κατά 
περίπτωση μεμονωμένους μαθητές, αλλά το σύνολο της τάξης, αλλά και στην ανάγκη οργάνωσης της 
δραματοθεραπευτικής παρέμβασης σε μια σταθερή βάση, ώστε να λειτουργήσει με στόχο την δημι-
ουργική ανάπτυξη και όχι να αποτελέσει τον διαμεσολαβητή της σχέσης ανάμεσα στους καθηγητές 
και μαθητές.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗ
Γκενέ Δ., Δημιουργικό εργαστήρι - Θεατρική ομάδα Lud project, Ελλάδα

Σε μια θεατρική ομάδα εφήβων συνήθως τα παιδιά έχουν να ασχοληθούν με το να αποστηθίσουν 
έναν ρόλο και με την καθοδήγηση του συντονιστή να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση. Αυτό από 
μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα για έναν έφηβο, που πρέπει όχι μόνο να προβάλει τον εαυτό του 
μπροστά σε ένα κοινό αλλά πρέπει να βάλει τον εαυτό του στην διαδικασία ένταξης σε μια ομάδα. 
Σίγουρα η συμμετοχή του έφηβου σε μια θεατρική ομάδα προσφέρει παρά πολλά στην διαμόρφωση 
του χαρακτήρα του, εξασκεί την φαντασία του και την δημιουργικότητα του, βρίσκει τα θετικά του 
στοιχεία, εντάσσει τον εαυτό του σε ένα σύνολο, αποκτά εμπειρίες μέσω των οποίων μαθαίνει να 
διαχειρίζεται εντάσεις.
Το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης όμως είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία. Διαδικαστικά 
όπως, ενδυματολογία, σκηνογραφία, μουσική επιμέλεια, δημιουργία αφίσας, επιμέλεια προγράμματος 
και προώθηση αποτελούν συνήθως αρμοδιότητες του συντονιστή. Πως μεταβάλλεται η όλη διαδικα-
σία όταν τα μέλη της ομάδας καλούνται να αναλάβουν αυτές τις αρμοδιότητες; Ποιες οι δυσκολίες 
της ανάληψης πολλαπλών ευθυνών; Ποιο είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και ποια είναι η εκπαιδευ-
τική αξία όλου αυτού του εγχειρήματος; 
Ύστερα από την προσπάθεια εφαρμογής αυτής της διαδικασίας στην ομάδας μας, το αποτέλεσμα 
ήταν θετικό τόσο στην εξέλιξη του χαρακτήρα των εφήβων όσο και στο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι 
έφηβοι όχι μόνο είδαν θετικά την ενασχόληση με τα ποιο πρακτικά μέρη της παράστασης αλλά η επα-
φή τους με αυτό το κομμάτι αύξησε το ενδιαφέρον τους καθώς και την δημιουργικότητα τους. Στο 
τέλος της διαδικασίας η ομάδα ήταν πιο δεμένη και οι αυτοπεποίθηση των μελών είχε αυξηθεί καθώς 
είχαν πιο ενεργητικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα.    
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ
Jennings S., Καθηγήτρια Παιχνιδιού, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δραματοθεραπείας, Επισκέπτης Καθηγη-
τής, University of Derby, ΗΒ

Στα τελετουργικά, τις τέχνες και το θέατρο πάντα είναι παρών ο σκιώδης ρόλος του τερατώδους. Η 
ανθρωπολογική βιβλιογραφία δείχνει πώς η επιτέλεση των τελετουργικών διασφαλίζει την αποτροπή 
του τερατώδους. Συχνά πολώνεται σε άλλους ανθρώπους και ζώα, οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να 
δαιμονοποιούνται προκειμένου να διατηρήσουμε εμείς της ομορφιά και την ακεραιότητά μας. Ο μύθος 
του Έρωτα και της Ψυχής παρέχει μια δημιουργική δομή για να εξερευνήσουμε τις προσωπικές μας 
αντιλήψεις: τόσο ως άτομα όσο και ως ομάδες. Μπορεί να οδηγήσει στο να γίνουμε κύριοι της δικής 
μας σκιάς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜASTER CLASS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
«ΤΟ ΣΦΙΧΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» 
Τριγάζη Φ., Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια ομάδας, ζεύγους, οικογένειας, 
Επόπτρια, «Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης μέσα από την Τέχνη», Μπάμπαλης Τ., Ψυχολόγος, Δραμα-
τοθεραπευτής

Σε αυτή τη διαδραστική παρουσίαση θα αναπτυχθεί η έννοια της δημιουργικότητας και θα αναζη-
τηθούν οι δίαυλοι διερεύνησης του θέματος των «σφικτών σχέσεων» όπως ήρθαν στο πεδίο της 
εποπτείας μέσα από την ιστορία μίας γυναίκας με αγχώδη διαταραχή. 
Πώς τα εποπτικά ερωτήματα συνηχούν με τα θεραπευτικά αιτήματα, πώς συμπληρώνονται οι πατρι-
κές και μητρικές φωνές στην αφήγηση της ιστορίας, πόσο η κατευθυντικότητα αναπαράγει το τραύμα 
και πώς η δημιουργική συγκατασκευή εξομαλύνει τις αντιθέσεις είναι οι βασικοί άξονες αυτής της 
διερεύνησης.
Η διαλογικότητα και η κιναισθητική εμπλοκή – κάτι πολύ φανερό σε όλη τη διάρκεια της παρουσία-
σης- ,διευρύνουν τις δυνατότητες μάθησης μέσα από την εμπειρία, έτσι ώστε το αρχικό ερώτημα του 
θεραπευτή να επαναπροσδιοριστεί, να επαναδιατυπωθεί, να συνδιαμορφωθεί, ώστε να επιστρέψει 
μικρό καθησυχαστικό λιθαράκι στη διαδρομή της τριάδας - θεραπευόμενη, θεραπευτής& εποπτευό-
μενος, επόπτρια – μία που όλοι είναι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. 
Ο μύθος είναι παρών και ζωντανός όχι μόνο σαν ερέθισμα για τη συγκεκριμένη παρουσίαση, αλλά και 
σαν παράδειγμα για τη θεραπεία και τη Ζωή την ίδια. 
Σε κάποιο σημείο θα ζητηθεί η συμμετοχή των συμμετεχόντων γιατί πάντα οι παρατηρητές επηρεά-
ζουν και εμπλουτίζουν το παρατηρούμενο.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ
S. Walker, Διεθνές Συμβούλιο Επαγγελματιών Θεραπευτών, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα παιδιά και οι νέοι έχουν την ικανότητα να επικαλούνται συναισθήματα πίστης και ελπίδας όταν 
βιώνουν συναισθηματική και ψυχολογική αγωνία. Παγκοσμίως μύθοι, θρύλοι και παραμύθια, ως μέρος 
των πρώιμων αναπτυξιακών εμπειριών του παιδιού αποτελούν πλούσια πηγή από την οποία μπορού-
με να αντλήσουμε υλικό και να το εντάξουμε στη θεραπευτική προσπάθεια με τους πρόσφυγες και 
τους αιτούντες άσυλο.
Τα παιδιά που επηρεάζονται από τον Κοινωνικό και Οικονομικό εκτοπισμό σαστίζουν και τρομάζουν 
από αλλαγές τις οποίες αντιλαμβάνονται ως εκτός του ελέγχου των ενηλίκων. Οι νεράιδες συχνά 
ενεργούν θεραπευτικά στην μυθολογία ή εμφανίζονται ως μεσάζοντες ανάμεσα στον κόσμο των 
ανθρώπων και τις αόρατες δυνάμεις της φύσης. Τα μυθικά πλάσματα, επίσης, έχουν τη δύναμη να 
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βοηθούν θνητούς να επιτύχουν υπεράνθρωπα κατορθώματα, ωστόσο μπορεί επίσης, όταν χρησιμο-
ποιούνται ως μεταφορά, να φοβίσουν τα παιδιά και ενδεχομένως να προκαλέσουν ψυχολογική βλάβη, 
να πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα ίδια προβλήματα και μερικές φορές να χρειαστούν τη βοήθεια 
ανθρώπων για να επιτύχουν. 
Αυτή η ομιλία προτείνει ότι οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, οι δραματοθεραπευτές, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί και οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατές αφηγήσεις για να 
τις χρησιμοποιήσουν θεραπευτικά, με έναν πνευματικά καινοτόμο τρόπο που να σέβεται την εκάστοτε 
κουλτούρα. Η αξιοποίηση της φαντασίας του παιδιού μπορεί να είναι ένα ισχυρό όχημα για μια μετα-
μορφωτική εμπειρία σε ψυχικό επίπεδο με παρεπόμενα οφέλη για την συναισθηματική ευημερία.

ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Λυμπεροπούλου Χ., Καρακωνσταντάκη Μ., Ελλάδα

Η ανακοίνωση παρουσιάζει το πρόγραμμα «Στήριξη των Αδερφών των Παιδιών με Δυσκολίες». Η 
ύπαρξη ενός παιδιού με δυσκολίες στην οικογένεια επηρεάζει συνολικά το οικογενειακό σύστημα. 
Οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή του παιδιού, γονείς και αδέρφια, καλούνται να επεξεργαστούν τη νέα 
πραγματικότητα της οικογένειας, να αποδεχθούν τις δυσκολίες του παιδιού και να το στηρίξουν στην 
πορεία του. Συχνά, λοιπόν, συνιστούν σημαντικό μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης, συνεισφέρο-
ντας με μοναδικό και καθοριστικό τρόπο. Οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα αδέρφια μεταξύ τους 
αποτελούν το πρώτο κοινωνικό τους δίκτυο και λειτουργούν ως βάση για την ανάπτυξη κοινωνικών 
σχέσεων με άτομα εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές τους 
στα πλαίσια της οικογένειας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους, καθώς και την κοινωνική και ψυχολογική τους προσαρμογή. Πώς 
βιώνει το τυπικό παιδί της οικογένειας την ύπαρξη ενός αδερφού με δυσκολίες; Πώς διαχειρίζεται την 
απώλεια ενός «τυπικού» αδερφού; Η ένταξη των τυπικών παιδιών της οικογένειας σε μια βιωματική 
ομάδα που τους προσφέρει την ευκαιρία να εκφράσουν, να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τον μη τυπικό αδερφό τους, ανακουφίζει τα παιδιά και δρα με 
θεραπευτικό τρόπο. Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της συμβολής του προγράμματος 
στη διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων που βιώνουν τα αδέρφια των παιδιών με δυσκολίες 
στο σχολείο και στην οικογένεια και πώς αυτή επιτυγχάνεται μέσα από βιωματικές ασκήσεις και θεα-
τρικό παιχνίδι.

FILIAL THERAPY: ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ρωσσίδης Δ., Ψυχολόγος, Παιγνιοθεραπευτής, ΜΑ. Ταξίδι στην Ανάπτυξη, Ελλάδα

Στην ανακοίνωση του Συνεδρίου γίνεται λόγος για την περίοδο στην οποία ζούμε, που είναι γεμάτη 
βίαιες αλλαγές, αβεβαιότητες και απώλειες. 
Αυτή ήταν και η καθημερινότητα της οικογένειας της οποίας η ιστορία θα ακουστεί στην παρουσίαση. 
Η ένταση, η ματαίωση, η αποξένωση ήταν κυρίαρχα στη ζωή τους. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν 
τον πόνο που συνοδεύει τέτοιες καταστάσεις, το αγόρι ξεκίνησε Παιγνιοθεραπεία. Όμως οι δικές του 
αλλαγές δεν ήταν αρκετές για να επιφέρει την ηρεμία μέσα στην οικογένεια. Και τότε δόθηκε στα μέλη 
της οικογένειας μία εναλλακτική πρόταση. Όμως υπήρχε μία προύπόθεση. Έπρεπε και οι τέσσερις να 
δεσμευτούν ότι θα κοιτάξουν τους φόβους τους κατάματα, θα βουτήξουν στην αβεβαιότητα και 
θα καλωσορίσουν τις όποιες αλλαγές προκύψουν. Όπως η Ψυχή έφτασε στο παλάτι της Αφροδίτης, 
γνωρίζοντας ότι την περιμένουν μεγάλες δυσκολίες, αλλά αυτή ήταν η μόνη της επιλογή εάν ήθελε να βρει 
τον Έρωτα. Και οι τέσσερις δέχτηκαν και με έναν συγκινητικό και αποφασιστικό τρόπο το έκαναν πράξη.
Κάποιες φορές ένα παιδί δεν αντέχει να σηκώσει το βάρος των δυσκολιών ολόκληρης της οικογένειας. 
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Τότε, η Παιγνιοθεραπεία ίσως να μην αρκεί πάντα. Μία εναλλακτική προσέγγιση, που έχει επίσης στον 
πυρήνα της το Παιχνίδι και τη θεραπευτική σχέση είναι το Filial Therapy (δεν υπάρχει ακόμα μία γενικά 
αποδεκτή μετάφραση του όρου). Το Filial Therapy αποτελεί μία σύνθεση της Παιγνιοθεραπείας με την 
Οικογενειακή Θεραπεία και κάποια κομμάτια του Συμπεριφορισμού, κατά την οποία οι γονείς εκπαι-
δεύονται να γίνουν οι ίδιοι θεραπευτές των παιδιών τους. 
Η παρουσίαση θα βασιστεί στην περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας του Filial Therapy, μέσα 
από την αφήγηση της ιστορίας του ταξιδιού της συγκεκριμένης οικογένειας. Με την ενεργή συμμετοχή 
τόσο των παιδιών όσο και των γονιών, κατάφερε η οικογένεια να ορίσει ξανά την ταυτότητά της, και 
βρίσκοντας ο καθένας την θέση που του αναλογούσε να συνδεθεί βαθύτερα και αυθεντικά.
Έχοντας ως μέσο το Filial Therapy, πιθανώς να ήταν το πρώτο τέτοιο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε 
στην Ελλάδα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;
Lovendal-Duffell H., Κέντρο Ψυχολογίας των Φύλων και Δημιουργικής Εργασίας για Ζεύγη, Λονδίνο, ΗΒ 

Είμαστε στο κατώφλι μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα στην οποία οι ρόλοι των κοινωνικών 
φύλων ορίζονται εκ νέου. Παραδοσιακά, οι άντρες και οι γυναίκες πολώνονταν συλλογικά σε σχέση 
με τις ποιότητές του: οι άντρες θεωρούνταν πιο ορθολογιστές, επιθετικοί, πολεμοχαρείς, οι γυναίκες 
συναισθηματικές, διαισθητικές, δεκτικές, φροντιστικές. Προσπαθήσαμε να ανταλλάξουμε ρόλους, με 
τις γυναίκες να γίνονται πιο αρσενικές από πολλούς άντρες και τους άντρες είτε να γίνονται «μα-
λακοί» - τόσο που οι γυναίκες τις οποίες θέλουν να ευχαριστήσουν δεν θέλουν να σχετιστούν μαζί 
τους- ή να επιλέξουν φαλλοκρατικές συμπεριφορές προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν τον 
έλεγχο της κατάστασης. Εκ των υστέρων, αυτή η ανταλλαγή ρόλων μπορεί να αποδειχθεί ένα υγιές 
και αναπόφευκτο βήμα για την απελευθέρωση από παρωχημένα φυλετικά στερεότυπα. Όμως, για να 
δημιουργήσουμε αυθεντική ισότητα ανάμεσα στα φύλα, πρέπει να τολμήσουμε να επιστρέψουμε στο 
«Έδαφος του δικού μας Φύλου» με περιέργεια και νέο σεβασμό. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι 
άντρες και οι γυναίκες σήμερα είναι να μάθουν να τιμούν τον εαυτό τους και τους άλλους, όχι παρά 
τις διαφορές βάσει φύλου, αλλά χάρη σε αυτές. 
Η πραγματική συντροφικότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες εξαρτάται από το αν θα μπο-
ρέσουν και τα δύο φύλα να ανθίσουν και να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Το αποτέλεσμα 
αυτό της εξελικτικής διαδικασίας παρουσιάζει μια νέα σημαντική ευκαιρία να ανακαλύψουμε πώς μπο-
ρεί να είναι μία σχέση και πώς μπορεί να τη βιώνουμε σε έναν «θαυμαστό, καινούργιο κόσμο», όταν 
μπορούμε πραγματικά να πούμε ο ένας στο άλλο, με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση: «Σε βλέπω 
και σε αγαπώ». Αποκαλούμε αυτή τη δυνατότητα Στενή Σχέση Υψηλού Δυναμικού. Δεν ισχυριζόμαστε 
ότι θα φτάσουμε σε αυτή μέσα σε ένα ή δύο σαββατοκύριακα, ούτε ότι θα φτάσουμε ποτέ στον 
τελικό προορισμό. Η εμπειρία διδάσκει ότι άπαξ και ανοίξεις πανιά για αυτή την περιπέτεια, ο τελικός 
προορισμός θα γίνει λιγότερο σημαντικός από το ίδιο το ταξίδι. Και μία μέρα ίσως ξυπνήσουμε και 
συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε το συλλογικό μας όνειρο όντες ξύπνιοι.   
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Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ 1ΗΣ ΔΥΠΕ ΣΕ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΕΣ 
Λεπατατζή Α., Παιγνιοθεραπεύτρια, Μωραϊτάκη Α., Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπεύτρια, ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ

Το ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ, ευαισθητοποιούμενο απέναντι στο γεγονός της υποδοχής χιλιάδων προσφύγων από 
τη χώρα μας στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αποφάσισε να δηλώσει ενεργά την παρουσία και 
τη διαθεσιμότητά του, για τη φροντίδα των παιδιών προσφύγων και των οικογενειών τους, που υφί-
στανται τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία ακολουθεί έναν πόλεμο. Η παρέμβαση του 
κέντρου μας πραγματοποιείται με παιγνιοθεραπευτικές μεθόδους δημιουργικού παιχνιδιού, με στόχο 
τη διαχείριση και επεξεργασία συναισθημάτων που απορρέουν από το μετατραυματικό στρες, την 
απώλεια και τις τρέχουσες, ασαφείς συνθήκες ζωής. 

OPTIONS – PERFORMANCE. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Ζέρη Ε., Ψυχολόγος, performer, Παιγνιοθεραπεύτρια, Στουπάκη Ε., Νηπιαγωγός, performer, σπουδά-
στρια θεατρικής αγωγής, Μάζης Τ., performer, σπουδαστής εικαστικών, Ομάδα Σωματικού Θεάτρου 
«Nο Static», Αθήνα

Είμαστε έτοιμοι να πεταχτούμε στην επιφάνεια, να τη διαπεράσουμε, βγαίνοντας στο φως του ήλιου; 
Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε βουτιά, να πάμε από κάτω και να εξερευνήσουμε τα βάθη; Τι απ’ τα δύο 
μας βλέπεις να κάνουμε εδώ ακριβώς, αυτή τη στιγμή; (Lamp, 1996). Οι σχέσεις είναι ζωντανοί οργανι-
σμοί. Κι όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι και οι συντροφικές σχέσεις περνούν από συνεχή κρίση. 
Κι εκεί έρχεται η διαπραγμάτευση, η επικοινωνία για νέους όρους συνύπαρξης. Το «εγώ» και το «εμείς» 
μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, η χαρά της κοινής απόλαυσης, η ματαίω-
ση ή και η μοναξιά του κάθε μέρους χωριστά είναι θέματα που αναδύονται για να αποκαλύψουν τη 
λειτουργικότητα ή τη μη –λειτουργικότητα ενός ζευγαριού. Ποια είναι όμως αυτή η λεπτή διαχωριστική 
γραμμή που θα κρατήσει το ζευγάρι μαζί, θα μετουσιώσει τις δυσκολίες σε δυνάμεις και θα οδηγήσει 
σε μια νέα κοινή πορεία; Τι γίνεται σ’ αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο που αντί να ενώνει τελικά χωρίζει; Κι 
ο ίδιος ο χωρισμός είναι αποτυχία ή ευκαιρία για ένα νέο άνοιγμα στον εαυτό μας; 
Η ομάδα Σωματικού Θεάτρου «No Static» προσεγγίζει τα παραπάνω θέματα με εργαλεία της τον 
αυτοσχεδιασμό, τον χειρισμό αντικειμένων, τη μιμική , το σύγχρονο χορό και το σωματικό θέατρο, 
σε ένα ντουέτο. Παρουσιάζει «εκδοχές» διαχείρισης της κρίσης σε μια συντροφική σχέση και τι αυτή 
μπορεί να αποκαλύψει για τον καθένα μας. Εξάλλου, η κατάσταση είναι αυτή που επιτρέπει στους 
ρόλους να αποκαλυφθούν... φέρνει στο φως τον κρυμμένο ρόλο μέσα σε κάθε ρόλο, αυτόν τον άλλον 
–τον αντίθετο- ο οποίος βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από μια διαμάχη ή μια ασυνήθιστη κατάσταση. 
(Λεκόκ, 2005)
Σημαντικό μέρος της performance συμμετείχε στο Φεστιβάλ «Σώματα και αντικείμενα σε Κίνηση» - 9η 
εκδοχή στο Θέατρο «Φούρνος» τον Μάιο του 2016, στα πλαίσια της performance «Αμφι-βαλλόμεθα».
Βιβλιογραφία. Lamp, W. (1998) Μια Ζωή Άνω Κάτω, Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. Λεκόκ, Ζ. (2005) Το Ποι-
ητικό Σώμα: Μια Διδασκαλία της Θεατρικής Πράξης, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΟΑΝ
H ομάδα no Static είναι απόρροια της ολοκλήρωσης του εργαστηρίου Σωματικού Θεάτρου «Πλεύσις» 
και απαρτίζεται από τους Ζέρη Ειρήνη (Ψυχολόγος, performer, Παιγνιοθεραπεύτρια), Στουπάκη Ελευ-
θερία (Νηπιαγωγός, performer, σπουδάστρια θεατρικής αγωγής) και Μάζη Τζάνο (performer, σπουδα-
στής εικαστικών)
Σύλληψη: Ζέρη Ειρήνη
Χορογραφία - Ερμηνεία: Ζέρη Ειρήνη, Μάζης Τζάνος
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κουτρουμπής Αντώνης. Διάρκεια: 15’
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΕΚΑΧΡΟΝΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Μπαούρδα Β., Μπουκουβάλα Κ., Play Therapy Greece, Ελλάδα

Ο δημιουργικός οραματισμός αποτελεί μια ισχυρή θεραπευτική τεχνική, καθώς συντελεί στην υπο-
στήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του πελάτη και στην επεξεργασία του προβλήματος που 
τον απασχολεί. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της παιγνιοθεραπείας με παιδιά, ο δημιουργικός οραματισμός 
βοηθάει το παιδί στην εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, στην επεξεργασία των σκέψεων και των συ-
ναισθημάτων και τελικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτο-διαχείρισης. Η παρούσα εργασία αφορά 
μία μελέτη περίπτωσης ενός δεκάχρονου αγοριού το οποίο αντιμετώπιζε σημαντικές συναισθηματικές 
δυσκολίες, οι οποίες δυσκόλευαν την σχολική του επίδοση και δημιουργούσαν εντάσεις στην οικογέ-
νειά του. Στη διάρκεια μίας συνεδρίας παιγνιοθεραπείας εφαρμόστηκε δημιουργικός οραματισμός, ο 
οποίος σχεδιάστηκε αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες του παιδιού με στόχο την απόκτηση μεγαλύτε-
ρης αυτοπεποίθησης και την καλύτερη αντιμετώπιση των συναισθηματικών του δυσκολίων. Κατά την 
παρουσίαση του περιστατικού θα συζητηθεί αναλυτικά η εφαρμογή του δημιουργικού οραματισμού, 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται πως βοήθησε το παιδί να έρθει σε επαφή με τη δυσκολία 
του στη συναισθηματική έκφραση, να επεξεργαστεί τη δυσκολία αυτή και να προσπαθήσει μέσα από 
το παιχνίδι στο δίσκο με άμμο να βρει μια επιβοηθητική λύση. 

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟ-
ΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ. ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ
Μπραϊόττα Γ.- Μ., Μακρής Γ., ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα 
Λογοθεραπείας

Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι πολυσήμαντος στον τομέα της λογοθεραπευτικής πρακτικής καθώς 
επιδρά και στην κοινωνική, γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη των παιδιών και επίσης στη χρήση της 
γλώσσας, τη δημιουργία ιστοριών και την ανάδυση του γραμματισμού. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τις στάσεις και τις απόψεις των φροντιστών και 
των γονέων απέναντι στα οφέλη του παιχνιδιού κατά τη λογοθεραπευτική πράξη. Στοχεύει να δια-
σαφηνίσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών όπως και να διερευνήσει τον διαφορετικό τρόπο με τον 
οποίο γίνονται αντιληπτά τα οφέλη. Η παρούσα έρευνα είναι διερευνητικής φύσεως και βασίζεται σε 
αυτοαναφορές ανεξάρτητων δειγμάτων (self report). Ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν το φύλο 
του γονέα, η εκπαίδευσή του και ο τόπος διαμονής, ενώ εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο τρόπος με 
τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα οφέλη του παιχνιδιού συνολικά, αλλά και στους παράγοντες: Επι-
κοινωνία/ Έκφραση, Κοινωνική Προσαρμογή και Γνωστική - Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. Το δείγμα 
αποτελείται από 60 φροντιστές παιδιών που λάμβαναν λογοθεραπεία. Ειδική κλίμακα κατασκευάστηκε 
σε σχέση με τα οφέλη του παιχνιδιού και κάλυψε ζητήματα όπως η ανάπτυξη του λόγου, η εκμάθηση 
ορίων, η συγκέντρωση, η ψυχαγωγία, η προαγωγή της ευφυίας, η ανάπτυξη λεξιλογίου, η εξωτερίκευση 
συναισθημάτων κ.α.
Τα ευρήματα συμφωνούν με τη βιβλιογραφία στο ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται το παιχνίδι ως μία 
διαδικασία η οποία μπορεί να έχει οφέλη για το παιδί. Από τη μία πλευρά, ο πατέρας βιώνει το παιχνίδι 
ως μία ενεργή διαδικασία η οποία θα βοηθήσει το παιδί να εξελίξει την ευφυΐα του, τη συγκέντρωσή 
του, την εστίαση της προσοχής, την επίλυση προβλημάτων και τη φαντασία του. Αντίθετα, η μητέρα 
αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ως ένα μέσο μέσα από το οποίο το παιδί θα μάθει να εκφράζεται και 
να επικοινωνεί καλύτερα, εξωτερικεύοντας τα συναισθήματά του και εκφράζοντας τις επιθυμίες του, 
όπως και εμπλουτίζοντας την έκφρασή του μέσω της επικοινωνίας και της χρήσης λεξιλογίου.
Το μορφωτικό επίπεδο των φροντιστών δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι γίνεται 
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αντιληπτό από εκείνους, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώνει την ενστικτώδη φύση του γονιού να 
παίζει με το παιδί, χωρίς αναγκαία να είναι επιμορφωμένος ως προς τα οφέλη που μπορεί να έχει το 
παιχνίδι.
Τέλος, φαίνεται πως οι γονείς που αντιλαμβάνονται περισσότερα οφέλη του παιχνιδιού στην επι-
κοινωνία και έκφραση, τείνουν να θεωρούν πως το παιχνίδι είναι πιο ωφέλιμο ως προς την κοινωνική 
προσαρμογή.

ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝH ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣH ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οικονόμου Μαργαρίτα, Παιγνιοθεραπεύτρια, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας,(Τ.Α.Ο.) Γ. 
Ν. Π. «Η Αγία Σοφία»- Σύλλογος «Η Πίστη», Αθήνα

Εισαγωγή. Η παιγνιοθεραπεία εφαρμόζεται καθημερινά από το 2002 έως και σήμερα στα παιδιά με 
κακοήθη νοσήματα του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που πετυχαίνει πρόσβαση στο ασυνεί-
δητο του παιδιού (Melanie Klein). Παίζοντας εκφράζονται συναισθήματα έντασης, άγχους, φόβου, θυ-
μού, ματαίωσης, ανασφάλειας, αμηχανίας, σύγχυσης. Με την είσοδο του παιδιού στην Παιδοογκολο-
γική Μονάδα τα συναισθήματα αυτά έρχονται στην επιφάνεια και συνοδεύονται από μια σειρά νέων 
που δημιουργεί το περιβάλλον του Νοσοκομείου. Στόχος είναι να διαχειριστεί το παιδί τα δύσκολα 
συναισθήματα για να γίνει η παραμονή του σε αυτό το χώρο λιγότερο επώδυνη. 
Μεθοδολογία. Η παιγνιοθεραπεία ξεκινάει με την είσοδο του παιδιού στην κλινική. Πραγματοποιείται 
στο δωμάτιο νοσηλείας, στον παιδότοπο,στον χώρο αλλαγής ιατρονοσηλευτικών πράξεων και στον 
χώρο αναμονής των εξωτερικών ιατρείων. Συμμετέχουν παιδιά όλων των ηλικιών ανεξαρτήτου φύλου 
και νόσου. Έχει διαπιστωθεί η άνεση που παρουσιάζουν να μιλήσουν  συμβολικά και να εκφράσουν 
αυτά που δεν μπορούν να ξεστομίσουν σε ευθύ λόγο, ιδιαίτερα όταν είναι καταπονημένα λόγω χημει-
οθεραπειών. Δηλαδή τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και του θανάτου με τα οποία έρχοναι καθημερινά 
αντιμέτωπα.  
Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ποικίλο.
Η «μασκώτ» της κλινικής είναι η ποντικίνα (muppet) Λουλού με την οποία τα παιδιά κάνουν προβλητική 
ταύτιση. Έχει την ίδια διάγνωση με τον κάθε ασθενή που υποστηρίζει. Τον διαβεβαιώνει ότι τον κατα-
λαβαίνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο,νιώθοντας ανάλογα συναισθήματα με αυτόν και ότι θα είναι 
κοντά του σε όλη τη διαδρομή την οποία θα κάνουν πιασμένοι χέρι - χέρι. Τα παιδιά προβάλλουν 
πάνω στην κούκλα όλα όσα συμβαίνουν στο δικό τους σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
συμμετοχή των γονέων σε αυτό το παιχνίδι, αντιλαμβανόμενοι τη δύναμη που ασκεί η «Λουλού» στην 
ψυχή των παιδιών τους.
Συμπέρασμα. Με οδηγό το παιχνίδι επιτυγχάνεται η άμεση, γνήσια, αληθινή επικοινωνία με τον μικρό 
ογκολογικό ασθενή. Δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης και το παιδί αισθάνεται ασφαλές να εκφράσει 
τα άγχη, τις αγωνίες, να τα επεξεργασθεί και να φθάσει στην αποδοχή, κατανόηση προσαρμογή και 
συμμετοχή. Τα παιδιά μας με τα μεγάλα ζωηρά μάτια, εκφράζουν μια «σοφή αθωότητα» ενός παιδιού 
που παραμένει παιδί και το παιχνίδι αποτελεί για αυτό το πλουσιότερο λεξιλόγιο.
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ΔΥΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EPR-DRI
Συντονιστές: Κρασανάκης Σ., Σούμπερτ Μ., Κρασανάκη Ε., Καβαλάρη Ε., Νικολακάκη Α., Τσιώλης Θ. 

Το εργαστήριο βασίζεται σε δύο διαφορετικές δραματοθεραπευτικές διαδικασίες. Το EPR (Ενσωμάτω-
ση - Προβολή - Ρόλος) της Sue Jennings και το DRI (Απόσταση - Ρόλος - Ολοκλήρωση) του Robert 
Landy.
Θα εξελίσσεται σε τρεις επάλληλες διαφορετικές αίθουσες.
Στο εργαστήριο θα επεξεργαστούμε το θέμα της πολικότητας των διαφορετικών και αντιθετικών 
δυνάμεων σε σωματικό, ψυχικό και διανοητικό επίπεδο μέσα από τον μύθο του Χείρωνα Κένταυρου 
και της Γοργόνας.
Οι συμμετέχοντες θα διέρχονται κάθε φορά από τρία διαφορετικά δωμάτια όπου θα επεξεργάζο-
νται την Ενσωμάτωση, την Προβολή και τον Ρόλο και θα επανέρχονται πάλι από την αρχή στα ίδια 
δωμάτια επεξεργαζόμενοι την Αισθητική Απόσταση, τον Ρόλο και την Ολοκλήρωση. 
Στο τέλος θα υπάρχει αναστοχασμός και συζήτηση πάνω στα δύο μοντέλα και την επίτευξη ενός 
στόχου μέσα από διαφορετικά μονοπάτια.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΦΛΟΣ;
Παλαβού Ε., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια, Μαλαθράκη Ξ., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια, 
Ηθοποιός

Προκαταλήψεις είναι η αρνητική στάση απέναντι σε ένα άτομα ή μια ομάδα που στηρίζεται σε στερε-
ότυπα. Οι κοινωνικές έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων δεν μοιάζει να συμβαδίζουν 
με το συναίσθημα του έρωτα. Η αφήγηση του τυφλού έρωτα που βάλει αδιακρίτως τα θύματα του 
αντίκειται στις διακρίσεις, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Την ίδια στιγμή, τα στερεότυπα πε-
ριγράφονται ως πολύ ανθεκτικά σχήματα τα οποία επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο. Οι 
κοινωνικές ιδέες που διαπερνούν τους μύθους, τα παραμύθια, και την λογοτεχνία μοιάζει να φέρουν 
και να διατηρούν πληθώρα στερεοτύπων ενισχύοντας την ανθεκτικότητα τους από γενιά σε γενιά.
Πόσο ανθεκτικοί είμαστε απέναντι των στερεοτύπων που αφορούν στα φύλα και στους ρόλους τους 
στον έρωτα. Στο εργαστήριο αυτό θα αναρωτηθούμε γύρω από την ελευθερία στον έρωτα, και θα 
διερευνήσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που φέρει ο καθένας μας σε αυτή την πορεία.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
«ΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Φωτεινού Α., Δραματοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Τσιαξίρη Α., Κοινωνική 
Φροντήστρια – Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας, Μουζακίτου Ό., Κοινωνική Φροντήστρια– Επαγγελμα-
τίας Ψυχικής Υγείας, Δουδουλακάκη Κ., Ειδική Παιδαγωγός, Παπαγιαννόπουλος Σ. Ψυχολόγος, Νοση-
λευτής, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.)

Στη διάρκεια της συστηματικής αξιοποίησης της δραματοθεραπείας σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α) δομής Αττικής της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.
Ψ.Υ) τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και ενισχυτικά στο σύνολο του προσφερόμενου θεραπευ-
τικού έργου, σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η μορφή και τα αποτελέσματα του παραθεατρικού 
μοντέλου αποτελεί μια από τις μορφές θεραπευτικής παρέμβασης μέσω της τέχνης που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια της αξιοποίησης της δραματοθεραπείας, σε ειδικούς πληθυσμούς που λαμβάνουν βο-
ήθεια για την θεραπεία και αποκατάστασης τους σε (Μ.Ψ.Α) της (Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ). Αποτελεί κατά αυτήν 
την έννοια, κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα κύκλος, «ένα ταξίδι δημιουργίας ενός αντιπροσωπευ-
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τικού έργου τέχνης», όπου άτομα και ομάδες δύναται καλλιεργήσουν και να διατηρήσουν δεξιότητες 
σημαντικές για την ψυχική τους υγεία - ευημερία και επιπλέον να διερευνήσουν, να πειραματιστούν, 
να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν, και να ενσωματώσουν αλλαγές αξιοσήμαντες για τον εαυτό, 
τους άλλους και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Το αρχικό «ποιητικό αίτιο» που αναδύθηκε, στήριξε, 
ενέπνευσε και συντρόφευσε διαχρονικά τη δραματοθεραπεύτρια, προκειμένου να δημιουργήσει και να 
δομήσει σταδιακά το θεραπευτικό λόγο μέσω της τέχνης, ήταν και παραμένει ζωντανός, ο μύθος «της 
ψυχής και του έρωτα». Το ταξίδι της ψυχής για την αναζήτηση του εκλιπόντος αγαπημένου σηματο-
δοτεί «εν αρχή» το μαγικό ταξίδι του Ήρωα που μάχεται να διαβεί περάσματα, έχοντας φυλακτό και 
επιθυμία, την αγάπη για τον έτερο, το διπλό κι αγαπημένο με τις χίλιες δυό μορφές του. Σύντροφος, 
πιστός και αναζωογονητικός η τέχνη του παραστέκεται, τον ωθεί ολοένα και πιο βαθιά, «στην αρχή 
των πάντων», προκειμένου να γευτεί το νάμα της ζωής, να ξεπλυθεί, να ξαποστάσει, να επιλέξει τη 
μορφή, το ρόλο και τους βοηθούς, έναντι στη μάχη, να διαβεί τα κρίσιμα περάσματα με τις αδηφάγες 
σκιές που επιβουλεύονται την υγεία και ευημερία του. Τελικός προορισμός η επιστροφή στα πάτρια 
εδάφη εκεί που ζει και βασιλεύει λαμπρό και φωτοβόλο «το βασίλειο της ψυχής και του έρωτα». 

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ: ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ, ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ–
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Παπαϊωάννου Δ., Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, 
Ελλάδα

Ο Αλέξης, ο Χρήστος, ο Ασημάκης, ο Αλέξης, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης, ο Ηλίας, ο Νίκος και ο Γιάννης 
είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μένουν στην Άμφισσα στα προστατευμένα διαμερίσματα 
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας. Ο καθένας έχει τις συνήθειές του, 
τα ενδιαφέροντά του, το πρόγραμμα εργασίας του. Όλοι συναντιούνται στη Λέσχη Ψυχαγωγίας 
Άμφισσας, έναν μεταβατικό χώρο από το σπίτι στην κοινότητα που προσφέρει θεραπεία μέσα από 
δημιουργικούς δρόμους, κυρίως μέσω της εικαστικής θεραπείας. 
Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της λέσχης επιλέγουν με τι θέμα θα ήθελαν να ασχοληθούν και πως 
θα μπορούσαν να το προσεγγίσουν. Διαχρονικά έχει διαφανεί ότι η ενασχόληση μέσω της εικαστικής 
θεραπείας έχει προσδώσει ανάμεσα στα άλλα, σημαντικά οφέλη για τα μέλη της Λέσχης ως προς τη 
σχέση με τον εαυτό και το καθημερινό περιβάλλον τους. Ενδεικτικά πρόκειται να μεταφέρουμε ως ένα 
επιτυχημένο παράδειγμα σύνδεσης της ζωής με την τέχνη την ενασχόληση της ομάδας με τον Βαν 
Γκογκ και το έργο του. Η εργασία τους  μέσω της ζωγραφικής και του λόγου της δημιουργικότητας 
ώθησε την επιθυμία και έγινε το έναυσμα να αναρωτηθούν, να παρατηρήσουν, να αλλάξουν ή να 
τροποποιήσουν τον χώρο της καθημερινής τους ζωής. Η όλη διαδικασία συνέβαλε ώστε τα προστα-
τευμένα διαμέρισμα στο οποία ζούσαν να επενδυθεί εσωτερικά και να αφυπνίζεται το ενδιαφέρον για 
την μετουσίωση τους  ως ένας «προσωπικός χώρος και ως το δικό τους σπίτι». 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (PICTURE DRAMA):
ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΞΕΙΔΙ
Γύρα E., Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Αντιμετώπισης

Θα αναλυθεί η χρήση του Picture Drama ως μια εξειδικευμένη σύζευξη Καλλιτεχνικών και Δημιουργικών 
Τεχνών στην ψυχοθεραπεία. Με αφετηρία την Εικαστική Απεικόνιση η οποία δημιουργείται και αποφα-
σίζεται αυθόρμητα στο ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ από το άτομο και το θεραπευτή ή από ολόκληρη την ομάδα, 
γίνεται η κατασκευή μιας ιστορίας ή ενός μύθου, γίνεται μουσική επιλογή ή χρήση απλών μουσικών 
αυτοσχεδιασμών και ολοκληρώνεται με τη θεατρική δραματοποίηση του. Επειδή η Εικαστική Απεικόνιση 
γίνεται σε φυσικό μέγεθος της ανθρώπινης φιγούρας, αναδύονται σημαντικές ασυνείδητες πτυχές του 
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εαυτού όπως και εσωτερικές συγκρούσεις, σκέψεις, αναμνήσεις και φαντασιώσεις. Η διεργασία της 
συμβολοποιήσης και αποσυμβολοποίησης μέσω της Εικαστικής Απεικόνισης και η αξιοποίηση της με την 
κατασκευή ιστορίας ή μύθου, μουσικοχορευτικής και θεατρικής έκφρασης δημιουργεί ένα ολιστικό θε-
ραπευτικό βίωμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στο χρόνο δυναμικά ως θεραπευτικό εργαλείο. 
Η Δραματοποίηση μέσω της Εικαστικής Απεικόνισης προτείνεται ως εξειδικευμένη ολιστική εφαρμογή 
για παρέμβαση στην κρίση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ‘ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ’ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (Ν.Η.) ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μοσχοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Απόφ. Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Κρατικού 
Θεάτρου Β. Ελλάδος, Ν.Η. Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ομάδα «Θεατρικό Εργαστήρι» γίνεται εδώ και πέντε χρόνια στο πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Η της 
Ψυχιατρικής Έφηβων και Νέων. Τα μέλη της ομάδας είναι κυρίως έφηβοι με ψυχωσικές διαταραχές. 
Αρχικά θα παρουσιάσουμε:
1. Τι είναι το «Θεατρικό Εργαστήρι» 
2. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε
3. Ποια είναι η δομή της 
4. Ποιοι είναι οι στόχοι της.      
Θα αναπτύξουμε μετά την ανάγκη να χρησιμοποιούμε την φαντασία στην ομάδα σε πιο δομημένα 
πλαίσια κι αυτό γιατί απευθυνόμαστε σε ψυχωσικούς κυρίως εφήβους. Έτσι χρησιμοποιούμε θεατρι-
κά κείμενα, βιογραφικό ρόλου, ιστορίες, μύθους, παραμύθια και κυρίως ιστορίες και παραμύθια που 
γράφουν ή αφηγούνται οι ίδιοι. Το υλικό αυτό γίνεται έμπνευση για δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμό, 
παίξιμο ρόλων. Θα εστιάσουμε και θα αναπτύξουμε κυρίως την τεχνική δημιουργίας του παραμυθιού 
της ομάδας και τους στόχους που εξυπηρετεί στις ιδιαιτερότητες της ομάδας αυτής, όπως αλλαγή 
της σύστασής της και της δυναμικής της (νέες εισαγωγές ή εξιτήρια) καθώς επίσης και της ανομοιο-
γένειας στο επίπεδο των δεξιοτήτων των μελών της (λόγω της βαρύτητας της νόσου σε κάποια από 
αυτά). Τέλος θα δούμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της τεχνικής στην επικοινωνία των μελών της 
καθώς και στην συνοχή της ομάδας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
α] Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία (Ρ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου) Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 
β] Δραματοθεραπεία και εφαρμογές. ΕΔΠΕ. Εκδόσεις Θυμάρι 
γ] Θεατροπαιχνίδια (Αννέτα Παπαθανασίου - Ολυμπία Μπασκλαβάνη) Εκδόσεις Κέδρος

«ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Δοξαστάκη Ά., M.A., M.A. Δραματοθεραπεύτρια, ACT-Art Can Talk Dramatherapy Centre, Ελλάδα

Εισαγωγή: Λένε πως το σπίτι μας είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά μας. Τι γίνεται όμως όταν δεν μπο-
ρούμε να πάμε πια εκεί; Όταν αυτός ο προορισμός δεν υπάρχει πια παρά μονάχα στην καρδιά μας; 
Τότε η καρδιά μας γίνεται το σπίτι μας.
Η προσφυγική κρίση θυμίζει σε όλους μας πως σπίτι δεν είναι τόσο τα υλικά αγαθά αλλά κυρίως 
ένα αίσθημα ασφάλειας, προστασίας και αποδοχής. Και μια αίσθηση ότι παρά τις δυσκολίες η ζωή 
συνεχίζεται όσο εμείς μπορούμε να αγαπάμε και να απολαμβάνουμε τις στιγμές που μοιραζόμαστε 
με όσους μας περιβάλλουν. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι ένας τρόπος συνέχειας της ζωής που έχουμε 
μάθει να θεωρούμε ως «φυσιολογική» όταν δεν παρατηρούνται θεωρητικά ανυπέρβλητες δυσκολίες. 
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Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1948), στο άρθρο 
27.1 λέει μεταξύ άλλων πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική 
ζωή της κοινότητας και να απολαμβάνει τις Καλές Τέχνες. Στο ίδιο πνεύμα, το Εγχειρίδιο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δίνει έμφαση στη σημασία που έχουν οι δημιουργικές δρα-
στηριότητες σε έναν ασφαλή χώρο με στόχο την ανακούφιση του ψυχικού άλγους που οφείλεται σε 
μετατραυματικό στρες. 
Μεθοδολογία : Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα καταγράφηκαν αυξημένες προσφυγικές ροές - κυρίως 
αν και όχι αποκλειστικά από τη Συρία - (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016) η Δραματοθεραπεύτρια Άννα 
Δοξαστάκη βρέθηκε στη Λέρο, όπου εργάστηκε με παιδιά και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια 
της ολιγοήμερης παραμονής τους στο νησί πριν τη συνέχιση του ταξιδιού τους για τις χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης. 
Στην ομιλία θα παρουσιαστεί συνοπτικά το θεραπευτικό πλαίσιο, οι δυσκολίες, οι περιορισμοί και η 
δραματοθεραπευτική διαδικασία της ψυχολογικής υποστήριξης. Θα αναφερθούν συγκεκριμένα παρα-
δείγματα και θα επιχειρηθεί μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε 
χώρους υποδοχής προσφύγων, ενώ θα παρουσιαστεί και οπτικό υλικό από τις δημιουργικές δραστη-
ριότητες που έλαβαν χώρα στο χώρο υποδοχής της Λέρου.
Συμπεράσματα: Η δημιουργική έκφραση και η καλλιτεχνική δράση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των προσφύγων, τόσο όσον αφορά την αντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων όσο και ως προς 
την επίτευξη και διευκόλυνση της επικοινωνίας, και να παρέχει σημαντικά εργαλεία για την εξεύρεση 
ολιστικών προσεγγίσεων στην προσφυγική κρίση. 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!...ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ...
Αντωνοπούλου Γ., Παιγνιοθεραπεύτρια Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας 
ΕΠΕ «ΑΘΥΡΜΑ» 

Επιθυμία για Ζωή, Φόβος για να πάω παρακάτω, αν προχωρήσω θ’ αλλάξω, θα χάσω κομμάτια μου, 
θα χάσω τους αγαπημένους γύρω μου... ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΖΗΣΩ!
Μου επιτρέπεται; ποιόν προδίδω; ποιόν έχασα; ποιόν πενθώ;
Tο μόνο πραγματικά δικό μου που έχω χάσει είναι η χαρά μου……
Στο διάβα της ζωής συναισθήματα, πεποιθήσεις, συμπεριφορές των «σημαντικών άλλων» έρχονται να 
καταλάβουν τον χώρο του ΕΙΝΑΙ. Ντυνόμαστε, υποδυόμαστε ρόλους που δεν είναι δικοί μας, αλλά 
καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι μας ανήκουν.
Η Παιγνιοθεραπεία μέσα από την ασφάλεια του συμβολισμού επιτρέπει την επαφή και εξερεύνηση των 
εγκλωβισμένων συναισθημάτων και δυναμικών, διευκολύνοντας το άτομο να συνδεθεί πάλι με τον 
Δημιουργικό Εαυτό, επιτρέποντας την Χαρά και την Απόλαυση στην Ζωή.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Μαργέλη Z., Ψυχολόγος, σπουδάστρια Παιγνιοθεραπείας 

Πολλές φορές οι μικροί φόβοι ανάγονται στον πρωταρχικό φόβο του θανάτου. Αλλά τι πραγματικά 
φοβάται κάποιος που φοβάται το θάνατο; Με αφορμή το φόβο θανάτου που μοιράζονται μία έφηβη 
κοπέλα και η μητέρα της αλλά κρυφά η μία από την άλλη, διαφαίνονται οι προβληματισμοί της εφηβείας.
Μεταβαίνοντας από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, ο έφηβος καλείται να αποχωριστεί και να πεν-
θήσει τους προηγούμενους ρόλους του και να αποδεχτεί τους καινούργιους. Οι αλλαγές στο σώμα, 
τη σκέψη και το συναίσθημα του εφήβου προξενούν αλλαγές στη λειτουργία της οικογένειας. Όταν 
όμως η μετάβαση αυτή συμπίπτει με μία ασθένεια στην οικογένεια, πώς θα μπορέσει ο έφηβος να 
εμπιστευτεί το αποτέλεσμα της αλλαγής; Πώς θα αντέξει τη δική του τρωτότητα;
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Ο ασφαλής χώρος της παιγνιοθεραπείας δίνει στον έφηβο τη δυνατότητα να εμπεριέξει το φόβο και 
να τον καταστήσει ελεγχόμενο. Ίσως χρειάζεται να θανατώσει τους παλιούς τρόπους σύνδεσης για 
να αφήσει χώρο για καινούργιους. Μέσα από μικρούς θανάτους σταδιακά θα οδηγηθεί στην αλλαγή 
δηλαδή στην αποδοχή του καινούργιου σώματος, στο καλωσόρισμα του καινούργιου ρόλου, τη δι-
αμόρφωση του καινούργιου εαυτού.

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΑΛΛΑ-ΖΩ…ΤΡΟΜΑ-ΖΩ 
Ζέρβα B., Παιγνιοθεραπεύτρια Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας ΕΠΕ 
«ΑΘΥΡΜΑ» 

Παρουσίαση παιγνιοθεραπευτικής τεχνικής που συμμαχεί και αξιοποιεί τους φόβους για αλλαγή, μία 
αρχέγονη μέθοδο στη διαδικασία της θεραπείας. Η τάση του να απωθούμε, να παλεύουμε, τους 
φόβους μας, μας στερεί τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους δαίμονες και να τους μετατρέψουμε σε 
συμμάχους.
Η εσωτερίκευση της προσωποποιημένης μορφής των φόβων - των δαιμόνων (δαήμων= αυτός που 
γνωρίζει σε βάθος και έχει πείρα) στο σώμα μας, η προβολή και η εκδραμάτιση του ρόλου τους, 
οδηγεί σταδιακά στη συμμαχία μαζί τους. Δίνοντας τροφή στους δαίμονες είναι μια μέθοδος που 
φέρνει τη «σκιά» από την απώθηση στη συνειδητότητα, για να μας αποκαλύψει την ενέργεια που έχει 
αποθηκεύσει.
Ψυχικά δυναμικά που στην παιδική ηλικία για να προστατευτούν από εξωτερικές και στη συνέχεια 
εσωτερικές απειλητικές φωνές παρέμεναν για χρόνια στο εσωτερικό σκοτάδι του εαυτού, εμφανίζο-
νται αργότερα με τη μορφή φόβων, δαιμόνων, τεράτων, πόνου, πανικού, κάθε φορά που χρειάζεται να 
αλλάξουμε θέση, να υιοθετήσουμε νέα δυναμικά, να δεχτούμε μια αλλαγή, να βιώσουμε μια απώλεια.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ 
Δημοπούλου O., Παιγνιοθεραπευτρια, Ψυχολόγος, Χώρος Ψυχοθεραπείας Μέσα Από Παιχνίδι & Πα-
ραμύθια «Ανέμη»,  Λάρισα
     
Είναι γνωστή πια η σημασία της καλής και φροντιστικής σχέσης για τη συναισθηματική ολοκλήρωση 
ενός ανθρώπου. Ένας «αρκετά καλός» γονέας διευκολύνει τη διαδικασία. Όταν όμως ο γονέας αδυ-
νατεί να λειτουργήσει φροντιστικά αλλά αντίθετα δρα παρορμητικά, άλλοτε θυμωμένα, άλλοτε τιμω-
ρητικά, άλλοτε σαγηνευτικά, άλλοτε δελεάζοντας με ανταλλάγματα και κάποιες φορές με αποπνικτική 
φροντίδα, η κατάληξη είναι διαφορετική για το νεαρό άτομο.
Σ’ αυτή την περίπτωση ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται από νωρίς να ανιχνεύει τη διάθεση του γονέα και 
να προσπαθεί να την κατευνάσει για να κερδίσει τη φροντίδα που έχει ανάγκη. Και επειδή η φροντίδα 
αυτή – όταν επιτυγχάνεται – είναι πάντα μετά από πολύ κόπο και δίνεται με φειδώ, η επιθυμία για 
φροντίδα και «σχέση» γίνεται αυτοσκοπός.
Η εμπειρία όμως διδάσκει το άτομο ότι η επιθυμία για σχέση κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει σε 
μια καταστροφή, και γι’ αυτό τα βήματα της επιθυμίας συντροφεύει ο φόβος. Μεγαλώνοντας, ο φόβος 
ακολουθεί ρυθμικά όλα τα βήματα της επιθυμίας, ακόμα κι όταν αυτή απευθύνεται σε νέους ανθρώ-
πους και καινούριες σχέσεις. Από ένα σημείο και μετά η πορεία τους γίνεται τόσο συντονισμένη, που 
μοιάζει σαν να εμπλέκονται σε ένα ρυθμικό χορό. Η επιθυμία χρειάζεται το φόβο να τη συντροφεύει, 
να την ακολουθεί, να την καθοδηγεί και φόβος να έχει ανάγκη από την επιθυμία για να υπάρχει…
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Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΕΣΗ: ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
Βαγιακάκος Π., Παιγνιοθεραπευτής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας ΕΠΕ 
«ΑΘΥΡΜΑ» 

Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν δύο διαφορετικά περιστατικά παιδιών με αντίθετες συμπερι-
φορές που έχουν κοινή αφετηρία και εξέλιξη. 
Η κοινή αφετηρία των παιδιών είναι η μεγάλη επιθυμία για σχέση με τους γονείς τους και η σημασία 
που δίνουν στην επαφή μαζί τους καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των γονέων στην εξέλιξη τους. Η 
ανάγκη των παιδιών είναι να πάρουν σημασία από τους γονείς, να εμπεριέξουν τις συμπεριφορές τους 
και να τα αποδεχτούν γι’ αυτό που είναι.
Από την κοινή αφετηρία και τη μεγάλη τους ανάγκη για τη σχέση οδηγούνται σε συγχωνευτικές σχέσεις 
με τους γονείς. Σε ταύτιση των επιθυμιών τους ή αντίθετα σε εναντιωματικές συμπεριφορές. «Εγώ 
θέλω ό,τι θέλουν οι γονείς μου» ή «εγώ δε θα γίνω ποτέ σαν αυτούς». Καταλήγει ο «άλλος» (ο γονέας 
δηλαδή) να είναι «κυρίαρχος», ό, τι και αν επιθυμούν τα παιδιά. Οδηγούνται στο να κατευθύνονται 
από τους γονείς στη συμπεριφορά τους και στα θέλω τους. 
Με τον τρόπο αυτό παύουν να έχουν δικές τους επιθυμίες, στόχους, σκοπούς, σχέσεις. Οδηγούνται 
στη λησμονιά των δικών τους θέλω, στη δραματοποίηση - υπερμεγέθυνση των καταστάσεων που 
βιώνουν με υπερβολικούς φόβους, αγωνίες, ακόμα και για την ίδια τους την ύπαρξη. Ένας θάνατος 
της ψυχής δηλαδή.
Η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει; Να ανατρέψει αυτή τη ροή; Προς ποια κατεύθυνση; Με ποιο 
τρόπο;

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ...ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΛΙΨΗ ...ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Σταθοπούλου Π., Παιγνιοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος
 
Η «Αγγελική» είναι μια έφηβη που μπήκε στον κόσμο της Παιγνιοθεραπείας σε μια στιγμή της ζωής της 
που υπήρχε περισσότερο σκοτάδι από ότι φως. Σκοτάδι που τη «συντρόφευε» από πολύ νωρίς στη 
παιδική της ηλικία και αφορούσε τόσο σε πραγματικές απώλειες (θάνατος μητέρας και στη συνέχεια 
του πατέρα), όσο και σε συμβολικές καθώς εξαναγκάστηκε να απαρνηθεί την παιδικότητα και την 
αθωότητα της και να μεγαλώσει απότομα, αναλαμβάνοντας ευθύνες και ρόλους κακοποιητικούς για 
τη ψυχή της. Με βαριές αποσκευές τον θυμό της και την αυτουποτίμηση της κάθισε στο μαγικό χαλί 
με μια επιθυμία: «θέλω να αφήσω τον εαυτό μου να ζήσει, να του επιτρέψω να χαρεί»!
Κάπως έτσι ξεκίνησε η «Αγγελική»το προσωπικό της ταξίδι....Άρχισε σιγά-σιγά να έρχεται σε επαφή με 
τον άγνωστο εαυτό της, να αναγνωρίζει επιθυμίες και ανάγκες της, να αποδέχεται τις αδυναμίες της 
και να συνδέεται με τα «κοιμισμένα» δυναμικά της αξιοποιώντας τα για να προχωρήσει στη δική της 
ζωή, να βρει το δικό της νόημα...τον δικό της προορισμό: «να βγω δυνατή μέσα από τη καταστροφή».

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Jennings S., Καθηγήτρια Παιχνιδιού, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δραματοθεραπείας, Επισκέπτης
Καθηγητής, University of Derby, ΗΒ

Στα τελετουργικά και το θέατρο πάντα είναι παρών ο σκιώδης ρόλος του τερατώδους. Σε αυτό το 
βιωματικό εργαστήριο θα δημιουργήσουμε ανακυκλωμένες μάσκες των τεράτων μας. Είναι διερεύνηση 
των προσωπικών μας δαιμόνων αλλά μας παρέχει και πρακτικές ιδέες για την δουλειά με παιδιά και 
εφήβους που αναρρώνουν από κακοποίηση ή παραμέληση, που τους έχει δοθεί η ετικέτα «τερατώδης».  

62

63

64

65

66

67



63

ΑΝ ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
Σταύρου Δ., Ελλάδα

Ένα σύνθημα σε έναν τοίχο της πόλης μας ζητά να ξαναδούμε την σχέση του πραγματικού έρωτα 
με το κράτος μέσα από μία περφόρμανς-εργαστήριο σε διαφορετικά σημεία στην πόλη της Αθήνας. 
Το κράτος ως status-quo, βρίσκεται έξω αλλά και μέσα μας, μας θέτει σε μία κατάσταση στασιμό-
τητας και ακινησίας προκειμένου να διατηρείται ες αεί. Η εξουσία εργαλιοποιεί τα υποκείμενα και τα 
αποστερεί από το πρόσωπο τους. Όμως, ο έρωτας όπως μας λέει ο μύθος για να είναι πραγματικός 
έχει Πρόσωπο, αλλιώς είναι μόνο αυτοαναφορικός, ναρκισσιστικός, μόνο φαντασιακός και άρα τίποτα 
περισσότερο από απλός ενθουσιασμός στην καλύτερη περίπτωση. 
Ο έρωτας δεν αναγνωρίζει ηλικία, θρησκεία, φύλο. Δεν είναι ήσυχος όπως η αγάπη γιατί δεν είναι πλή-
ρης παρά μόνο μέσα από την ένωση. Είναι κεραυνός (coup de foudre), δεν χωράει σε θεσμούς, ψάχνει 
την άγρια χαρά κι όχι την ομορφιά και την τάξη. Ενέχει κίνδυνο κι όχι ασφάλεια. Γι αυτό ο έρωτας είναι 
επαναστάτης και αναρχικός γιατί μεταμορφώνει μέσα από την δημιουργική ορμή του και γεννά νέες 
μορφές μέσα από την συν-ουσία.
Η κολεκτίβα «Liminals» οργανώνει την δράση. Έτσι προηγείται ένα εργαστήρι κατά την αρχή του συνε-
δρίου με όσους θέλουν να συμμετέχουν προκειμένου να οργανωθεί η δράση. Ενδέχεται να χρειαστούν 
μία ή δύο συναντήσεις ακόμη μέσα στον χώρο του συνεδρίου ή στον χώρο όπου στεγάζεται η ομάδα 
προκειμένου να δουλέψουμε προς την παρουσίαση-performance στην πόλη. 
Όσοι εμπνέονται από το θέμα αυτό και την ιδέα και θέλουν να προσεγγίσουν το θέμα με έρωτα και 
ψυχή είναι καλοδεχούμενοι!

Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ
Φουτρή Α., Λιώτας Ν. (Κέντρο ΡΟΕΣ, Θεσσαλονίκη)

Όταν οι καταστάσεις που ζω μοιάζουν με τεντωμένο σχοινί, ο φόβος που συσσωρεύω και νιώθω 
πολύ συχνά με κάνει να πιστεύω ότι είμαι σαν έναν μοναχικό σχοινοβάτη ο οποίος ακροβατεί και 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει. Απαιτείται πολύ θάρρος και ρίσκο για να κατανοήσω την κατά-
σταση στην οποία βρίσκομαι και να μπορέσω να δω διεξόδους ώστε να κατορθώσω να διασχίσω 
με επιτυχία το σχοινί. 
Στο εργαστήριο αυτό χρησιμοποιώντας το μύθο του Μικρού Πρίγκηπα, θα διερευνήσουμε τους προ-
βληματισμούς που προκύπτουν από το βίωμα της εσωτερικής μοναξιάς και πως μπορεί να γίνει ένα 
συμβολικό πέρασμα σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης που θα περιλαμβάνει περισσότερο τον Άλλο. Οι 
συμμετέχοντες θα εργαστούν με το μύθο του μικρού πρίγκηπα δραματοθεραπευτικά και καλούνται 
να διερευνήσουν την εμπειρία τους στο εδώ και τώρα μέσα από την πρακτική Gestalt.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση της συνεργασίας δυο ψυχοθεραπευτικών μοντέλων που 
χρησιμοποιούν την τέχνη ως βασικό εργαλείο των εργασιών τους. Οι συντονιστές οι οποίοι προέρχο-
νται από διαφορετικά θεραπευτικά πεδία, γεφυρώνουν τη δραματοθεραπεία με την πρακτική Gestalt 
και προτείνουν μια σύζευξη αυτών των προσεγγίσεων.  

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ 21 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
Κυβέλου Α., Υποψήφια Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός, Ψυχοθεραπεύτρια Γκεστάλτ,
Αναγνώστου Β., Swami Vedavyasananda Saraswati, Δασκάλα Γιόγκα και Διαλογισμού

Ο έρωτας είναι ένα δώρο της φύσης στον άνθρωπο, εξού και το γεγονός ότι εμφανίζεται ως θεός 
στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην Ινδία. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την ψυχολογία ερωτευόμαστε 
τον άλλο ως μέρος του εαυτού μας, που έχουμε ή που μας λείπει, σε μια προσπάθεια μας να αισθαν-
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θούμε πιο ολοκληρωμένοι. Η διαδικασία του έρωτα είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αναζήτησης και 
ολοκλήρωσης της ψυχής.
Ο Έρωτας είναι μια έλξη έξω από τη λογική, που οδηγεί την Ψυχή μακριά από το γνωστό, σε ένα 
Άγνωστο Τόπο. Οι πολώσεις, οι εσωτερικές συγκρούσεις, αντιστρατεύονται αυτή τη δύναμη και εμπο-
δίζουν την επαφή με το «άλλο». Στο ερωτικό ταξίδι γεμάτο πάθος και απογοήτευση η Ψυχή παρα-
δίδεται στην δύναμη που της ασκεί ο Έρωτας, δρα πλήρως παραδομένη στην ζωογόνο «Δύναμη της 
Αγάπης», ως δράστης και παθών, και πλησιάζει όλο και περισσότερο στην ουσία της, στην πραγματική 
της ύπαρξη που δεν είναι άλλη από το θεϊκό της στοιχείο. Είναι Θάνατος και Ανάσταση, ο Έρωτας 
δεν είναι παρά ο αδιάλειπτος πόθος του ανθρώπου για Αθανασία.
είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο
και σκληρός ο πόθος σαν τον άδη·
οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς, φλόγα του Θεού.
Άσμα Ασμάτων, μτφ. Γιώργος Σεφέρης 
Στο εργαστήριο αυτό θα προσεγγίσουμε το μύθο του Ερώτα και της Ψυχής, μέσα από ασκήσεις 
ενσυνειδητότητας της παράδοσης της γιόγκα ακολουθώντας τις αρχές της ψυχοθεραπείας γκεστάλτ. 
Αφυπνίζοντας τον εσωτερικό παρατηρητή, ακολουθώντας τη φαινομενολογική παρατήρηση τα μέλη 
της ομάδας θα ρίξουν φως στο εσωτερικό όραμα της σχέσης με το «άλλο», στον τρόπο που πραγ-
ματοποιούν ή εμποδίζουν την επαφή με «αυτό», εστιάζοντας στην επίγνωση της παρούσας στιγμής.

ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ;
(ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΡΑΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ)
Λιοδάκης Α., Καράγιωργας Δ., Κέντρο Ελληνικού Ψυχοδράματος και Κοινωνιοδράματος, Ελλάδα

Η κούκλα ως αρχέγονο αντικείμενο και σύμβολο, άρρηκτα συνεδεμένο με την παιδική ηλικία και όχι μόνο, 
με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέρουσες παραλλαγές στους διαφόρους πολιτισμούς και άνα τους 
αιώνες, δύναται να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο, διευκολύνοντας την ομάδα στη συνάντησή της με 
την παιδική ηλικία, με το παρόν και το μέλλον, με τις ενδοψυχικές διεργασίες και συγκρούσεις, με τη δη-
μιουργική έκφραση. Το εργαστήριο προτείνει τη συνεύρεση του Θεραπευτικού Θεάτρου με Κούκλες και 
του Ψυχοδράματος, στοχεύοντας σ΄ένα ολοκληρωμένο συλλογικό βίωμα που αφορά τους μύθους 
των Ερώτων και των Ψυχών μας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ- ΔΡΩΜΕΝΟ. ΑΠΩΛΕΙΑ- ΕΡΩΤΑΣ- ΨΥΧΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  
Κατσιλέρου Α., Παιγνιοθεραπεύτρια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
στα παιδιά που χάθηκαν πριν μεγαλώσουν.
στα παιδιά που χάσαν πατρίδα και γονείς,
στους γονείς που χάσαν πατρίδα και παιδιά 
σε ότι δεν γυρίζει πιά πίσω: 
στη χαμένη αθωότητα όλων μας
ΔΡΩΜΕΝΟ
για την απώλεια, την οδύνη, την οργή, τον πόνο,
την απελπισία, αλλά και το αντίδοτό τους: την
Δημιουργική Πράξη
για τις στιγμές που η ελπίδα παλεύει με το φόβο
κι ο φόβος με το θάνατο ....κι ο Έρωτας; ........η Ψυχή;
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Συμμετέχουν με τη σειρά που εμφανίζονται: Δεδέσκη Δ., Κατσιλέρου Α., Αντωνίου Μ., Κόλλια Λ., Παπα-
δοπούλου Η.
Επιμέλεια κίνησης: σχολή χορού Dance way Μαριάννα Βασιλάτου, Κολοβού Φένια
Υπεύθυνη ήχου και μοντάζ εικόνας: Σοφία Εύλο
Κείμενα: από τη συλλογή ποιημάτων «Οι δρόμοι της απώλειας» της Χρύσας Καρδαρά

ΤΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΑΕΝΑΟΣ ΕΡΩΣ
Κατσιλέρου Α., Παιγνιοθεραπεύτρια 

Πότε κλαίγοντας, πότε γελώντας, πότε παίζοντας και τραγουδώντας, η παιγνιοθεραπεία ερευνά, 
θεραπεύει και γράφει το δικό της γοητευτικό - δημιουργικό Μύθο, με το κατ’ εξοχήν εργαλείο της, το 
παιχνίδι.
- τί είναι το παίξιμο και ποιά η σημασία του;
- ποιές είναι οι αόρατες και ποιές οι αντιληπτές όψεις «του παίζειν»;
- πως παίζουμε στην παιγνιοθεραπεία και ποιά είναι τα στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού που ακο-
λουθούμε;
- ποιά είναι η σχέση του παιχνιδιού με την πνευματικότητα; και
- πως από το παιχνίδι του χθες θα περάσουμε στο παιχνίδι του σήμερα και θα προχωρήσουμε 
εξελικτικά στο παιχνίδι του αύριο;
Για όλα αυτά θα κατατεθούν ερωτήματα προβληματισμοί, εμπειρίες, ώστε από τις ρίζες του παλιού 
και τους χυμούς του σημερινού να βλαστήσει και να αναπτυχθεί το καινούργιο που θα εμπλουτίσει και 
θα αναγεννήσει τους τρόπους του «παίζειν», για να οδηγηθούμε στην παιγνιοθεραπεία του μέλλοντος.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εύλο Σ., Διπλωματική Εργασία του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα

Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ο ρόλος που έχουν 
στη ζωή των παιδιών, δεν περνάει απαρατήρητος. Πόσο αυτός ο ρόλος έχει επηρεάσει το χώρο της 
παιγνιοθεραπείας; Με ποιον τρόπο ο κόσμος της τεχνολογίας μπορεί να αγγίξει το κόσμο του πα-
ραδοσιακού παιχνιδιού και της θεραπείας; Ποια σημεία χρειάζονται προσοχή; Η παρούσα εργασία 
καταπιάνεται με τη προσπάθεια σχεδίασης ψηφιακής εφαρμογής, που λειτουργεί ως μέσο έκφρασης 
του παιδιού και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή και παιδιού σε παιγνιοθεραπευτική συνεδρία. 
Μελετάται το κατά πόσο μπορεί η εισαγωγή ψηφιακών μέσων σε παιγνιοθεραπευτικό πλαίσιο να ενι-
σχύσει τη θεραπευτική διαδικασία και με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται αυτό.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Μισαηλίδη Σ., Παιδαγωγός, Μ.Α. Leadership and Management in Education

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι κάτι παραπάνω από ένα γεγονός μεταξύ παιδιών που κάποια εκφοβί-
ζουν κάποια άλλα. Είναι μια κοινωνική σχέση που εμπλέκει αξίες της ομάδας και νόρμες συμπεριφορών 
της. Συνεπώς απαιτείται ένα σταθερό σχέδιο δράσης σε όλο το πλαίσιο του σχολείου για να επιφέρει 
θετικές αλλαγές (Cross, 2013).
Συχνά συνδέεται με την παρουσία μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ, οι οποίοι ενοχοποιούνται 
για την έξαρση του φαινομένου ή θυματοποιούνται λόγω της εθνοπολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας. 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το κοινωνικο - οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, σε συνδυασμό με 
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την καταγωγή, επηρεάζουν τη θυματοποίηση των παιδιών που ανήκουν σε πολιτισμικές ομάδες (Peskin 
et al., 2006). 
Μολονότι ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει πολλές μορφές, στην Ελλάδα ως συχνότερος καταδείχθηκε 
ο λεκτικός εκφοβισμός. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το παιδί που βιώνει τον εκφοβισµό αδυνατεί να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
Στην παρούσα διαδραστική παρουσίαση, θα διερευνήσουμε με τη συμμετοχή του κοινού, πόσο σημα-
ντικός είναι ο ρόλος του παρατηρητή όταν ευαισθητοποιείται, συναισθάνεται το θύμα και παίρνει θέση.

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΩΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Λεπατατζή Α., Παιγνιοθεραπεύτρια

Στην παιδική ηλικία, το παιδί λαχταρά να ερωτευτεί το κάθε τι που ζει. Να χαίρεται και να ενθουσιά-
ζεται. Να γεύεται την κάθε του κατάκτηση – το μεγάλωμά του βήμα-βήμα.
Όταν η αποπλάνηση και στη χειρότερη περίπτωση η σεξουαλική κακοποίηση εμφανίζεται στη ζωή του 
παιδιού, αυτό κρατείται σε θέση εξάρτησης, ενοχών, φόβου και άγχους.
Με αφορμή τις περιπτώσεις δύο παιδιών με ανάλογη διαδρομή, θα δούμε πώς μέσα από την Παι-
γνιοθεραπευτική διαδικασία αναζητούν το δρόμο τους, αφού αγγίξουν βαθειά στον πόνο και στην 
απελπισία τους για να ξανασυναντήσουν την ομορφιά της ψυχής και του έρωτα.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γιαννακούρα Α., Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γίνει πρόσφυγες. Η βιβλιογραφία σχετικά με την 
ψυχική κατάσταση των προσφύγων έχει εστιάσει κυρίως στο τραύμα, καθώς και στην ανθεκτικότητα 
και τελευταία στην έννοια της μετατραυματικής ωρίμανσης (post-trauma growth). Οι παραπάνω έννοι-
ες δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν σε διαφορετικές ψυχικές λειτουργίες. 
Στην παρουσίασή μας, θα ασχοληθούμε με την επινοητικότητα και τη δημιουργικότητα κατά την αντι-
μετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, όπως είναι αυτές που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, 
και συγκεκριμένα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, όπως: 
Τι επιλογές έχει ο ανθρώπινος ψυχισμός πέρα από το τραύμα ή ορθότερα παράλληλα με το τραύμα 
και τον ψυχικό πόνο; Με ποιον τρόπο η έκθεση σε κίνδυνο μπορεί να κινητοποιήσει την επινοητικότητα, 
τη δημιουργικότητα, εν τέλει τη διάθεση για ζωή; Πώς μπορεί κανείς, όταν βρίσκεται σε μια απειλητική 
για τη ζωή του κατάσταση, να διαχειριστεί το φόβο ξεγελώντας τον; Τι συμβαίνει όταν μπαίνει κα-
νείς σε ένα παιγνίδι με το φόβο προσπαθώντας να τρομάξει το φόβο; Ποιο είναι το ψυχικό κόστος 
που ενέχουν η ανθεκτικότητα και η επινοητικότητα, ως εκφράσεις ψυχικής υπέρβασης; Προκειμένου να 
ρίξουμε φως στα παραπάνω ερωτήματα, θα χρησιμοποιήσουμε την παιδική ιστορία Το Γκρούφαλο, 
που βασίζεται σε ένα παλιό κινέζικο παραμύθι. Πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού ποντικού που 
καταφέρνει να σωθεί από δυνατότερα ζώα που θέλουν να τον καταβροχθίσουν, λέγοντας τους ότι 
από στιγμή σε στιγμή θα έρθει ένα φανταστικό τρομακτικό τέρας. Όταν, προς μεγάλη έκπληξη του 
ποντικού, τα ζώα τρομάζουν και φεύγουν, εμφανίζεται το τέρας που ο ποντικός είχε επινοήσει. Πώς 
θα καταφέρει το ποντικάκι να επιζήσει σωματικά και ψυχικά από την αναμέτρηση με την φανταστική 
απειλή, όταν αυτή εμφανίζεται ως πραγματικός κίνδυνος;
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ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΚΟΡΗ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
Πουλοπούλου Έ., Ψυχολόγος MSc, Εκπαιδευόμενη Συστημική Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια,
Κυριαζοπούλου Έ., Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη Συστημική Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια

Η ελληνική μυθολογία πολύ συχνά αναφέρεται σε αρχετυπικά ζεύγη, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δε-
σμού κι αλληλεπίδρασης. Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα είναι ευρύτερα 
γνωστός κι επιτρέπει ποικίλες αλληγορικές αναγνώσεις.
Σε αυτή την παρουσίαση θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το μύθο υπό το πρίσμα της συ-
στημικής θεώρησης, αναλύοντας τον τρόπο σχετίζεσθαι του ζευγαριού, επηρεασμένο από πλήθος 
παραγόντων, όπως ο ρόλος της γονεϊκής επιρροής (μητρική υπερπροστασία, πατρική απουσία), η 
συναισθηματική ενηλικίωση, η πρόκληση της διαφορετικότητας («πάνω και κάτω» κόσμος). Ποια είναι 
λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας συντροφικής σχέσης που προσδιορίζεται από αβουλησία 
επιλογής, βασανιστικά διλήμματα ως προς την αίσθηση του ανήκειν και διχαστικά συναισθήματα από 
τις πολωτικές επιρροές των σημαντικών άλλων;
Μέσα από μια μελέτη περίπτωσης με συναφή χαρακτηριστικά, θα αποπειραθούμε να αναδείξουμε τη 
σπουδαιότητα της καλής διαφοροποίησης από την οικογένεια προέλευσης, της επανεπεξεργασίας 
ενός τραυματικού αποχωρισμού και των συνεπαγόμενων αυτού, αλλά και της διαπραγμάτευσης και 
της συμφιλίωσης σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε 
πώς η θεραπευτική διεργασία μπορεί να προσδώσει στο ενήλικο άτομο συνοχή εαυτού, αναστο-
χαστική ικανότητα, αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών του, ελευθερία και ευθύνη επιλογών.

Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΝΘΟΥΣ
Μίχα Α., Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, 
Αθήνα, Ελλάδα

Είμαστε προικισμένοι ψυχικά με την ικανότητα, πολλές φορές καλά κρυμμένη, να αφήνουμε πίσω αυτό 
που έχει τελειώσει, να αποχωριζόμαστε το παλιό για να συναντήσουμε νέες δυνατότητες, να προ-
σαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις ακολουθώντας τον δρόμο που η ζωή μας ανοίγει.
Πρώτοι δάσκαλοι τα παιδιά που έχουν επεξεργαστεί εδώ και χιλιετίες τα παιχνίδια που μπορούν να 
τα προετοιμάζουν να μάθουν να χάνουν, να αποδέχονται τις απώλειες με πολύ συγκεκριμένα τελε-
τουργικά εκκίνησης και άφιξης αλλά και με την βεβαιότητα ότι το παιχνίδι θα επαναληφθεί με τον ίδιο 
τρόπο αλλά και διαφορετικά.
Και στην ενήλικη ζωή μας δάσκαλοι στέκονται οι παραδόσεις, η κληρονομημένη σε κάθε εποχή γνώση 
από τους προηγούμενους, ακόμα και όταν αυτή η γνώση έρχεται σαν αμφισβήτηση. 
Σε μια εποχή που αρνείται την ύπαρξη αυτής της ικανότητας αφυπνίζοντας φαντασιώσεις παντο-
δυναμίας, αθανασίας, απεριόριστων δυνατοτήτων, που αποστρέφει το βλέμμα από τον ανθρώπινο 
πόνο και την απώλεια κρατώντας ανοιχτή μια τραυματική συνθήκη, ρημαγμένη από τον ισχύοντα λόγο, 
μπορεί η θεραπευτική σχέση να γίνει άραγε ο τόπος όπου το υποκείμενο θα έχει την δυνατότητα να 
ανακτήσει αυτή την ικανότητα προκειμένου να υπάρξει ψυχική ζωή;
Μπορεί ο λόγος που αρθρώνεται στη θεραπευτική διεργασία να γίνει αγωγός μνήμης και επούλωσης 
και αρωγός ζωής και χαράς; Μπορεί ο λόγος αυτός να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
να διατρέξουν τις απώλειές τους επινοώντας χάριν της θεραπευτικής συνθήκης νέες υπαρξιακές 
διαδρομές; Και μπορεί άραγε αυτή η διεργασία, όταν υποκλίνεται στη ζωή, να προδιαγράψει την πε-
ρατότητα της ίδιας της θεραπευτικής συνθήκης χωρίς να προδώσει τις δυνατότητές της;
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Παλαβού Ε., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

Τα θέματα του έρωτα και του θανάτου (ή αλλιώς ότι έχει σχέση με την δημιουργία και την απώλεια) 
όταν αναδύονται σε μια ομάδα δραματοθεραπείας έχουν διπλή λειτουργία: εγείρουν διεργασίες προ-
σωπικής ανάπτυξης των μελών αλλά και προωθούν την εξέλιξη της ομάδας συνολικότερα.
Οι δύο αυτές βασικές εμπειρίες της ύπαρξης, αν και φαινομενικά αντίθετες, συνδέονται μεταξύ τους. 
Παρότι το βίωμα του έρωτα και της απώλειας κατά την εξέλιξη της ανθρωπότητας αποτέλεσαν την 
βάση των τελετουργιών και διαμόρφωσαν συλλογικούς μύθους και παραμύθια, στη σύγχρονη ζωή ο 
άνθρωπος μάλλον βιώνει αποσπασματικά και εντελώς αποκομμένες μεταξύ τους τις ψυχικές δυνάμεις 
που σχετίζονται με αυτές, με συνέπεια να εμποδίζεται το βίωμα του εύρους συγκινήσεων που φέρουν, 
η αυτογνωσία και η εξέλιξη του.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το κλινικό παράδειγμα μιας ομάδας δραματοθεραπείας όπου τα 
μέλη της απασχόλησαν ταυτόχρονα γεγονότα γύρω από τον έρωτα και την απώλεια. Για τις ανάγκες 
της ομάδας να βρει συνδέσεις ανάμεσα στην δημιουργική πνοή της ζωής και την ερεβώδη διάσταση 
της απώλειας, επιλέχθηκε ο μύθος του «έρωτα και της ψυχής»
Η δυνατότητα (;) του συγκεκριμένου μύθου να εμπεριέχει και να δημιουργεί άλλους μύθους, οδήγησε 
την ομάδα να επεξεργαστεί το υλικό της και μέσα από το μύθο της «Μέδουσας». Αυτήν ακριβώς τη 
δημιουργική διαδικασία που ανήκει τόσο στον μύθο όσο και στην ομάδα και που αποτέλεσε μια ση-
μαντική πτυχή στην καλλιέργεια ψυχικών δεξιοτήτων και στην επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στο 
ατομικό (θεραπευόμενος) και συλλογικό (ομάδα) θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε εδώ. 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συντονίστρια: Σουμάκη Τ., Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, Ψυχαναλύτρια του ΕΕΨΨ

Οι διαδρομές της Ψυχανάλυσης και Δραματοθεραπείας διασταυρώνονται από πολύ νωρίς, πριν 
ακόμη η δεύτερη αναγνωριστεί ως ένας κλάδος ψυχοθεραπείας, από το «θεραπευτικό θέατρο» του 
Ιljine που θεωρείται προπάτορας της, και όπου διακρίνουμε τις επιρροές του Ferenczi με τον οποίο 
είχε έρθει σε επαφή τη δεκαετία του 1920.
Σε αυτή την ομάδα εργασίας οι σπουδάστριες του Ινστιτούτου Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ θα παρου-
σιάσουν μέσω της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας που διακρίνεται από αυθορμητισμό, ανάλογο 
των ελεύθερων συνειρμών ψυχαναλυτικές έννοιες όπως οι μηχανισμοί άμυνας. Πρόκειται για μια προ-
σπάθεια «ανταλλαγής» μεταξύ των δύο θεραπευτικών Σχολών. 

LARP (LIVE ACTION ROLE PLAYING GAME) 
Τιμπλαλέξη Ε., Θεατρολόγος (PhD), μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
Ε.Κ.Π.Α., συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό στις Θεατρικές σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας

Το larp, που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως «παιχνίδι ρόλων ζωντανής δράσης», είναι 
μια σύγχρονη urban μορφή παιχνιδιού που γνωρίζει άνθιση στις Σκανδιναβικές χώρες, την κεντρική 
Ευρώπη και την Αγγλία και διαφοροποιείται από το παιχνίδι ρόλων με ψυχολογικές προεκτάσεις.
Το θέατρο μετά το θέατρο, ο ηθοποιός ως παίκτης και ο παίκτης ως ηθοποιός. Οι παίκτες υιοθετούν 
ρόλους και καθοδηγούν τους χαρακτήρες που υποδύονται σε μία πλοκή, που, αν και βασίζεται σε 
κάποιου είδους σενάριο, δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις διαδράσεις των παικτών. Το 
παιχνίδι καθοδηγείται από τον/την Game Master, ο/η οποίος/α κατευθύνει διακριτικά την πορεία της 
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ιστορίας. Βασίζεται στην παιχνιδιάρικη διάθεση, την εμβύθιση στον μυθοπλαστικό κόσμο και τον αυ-
θορμητισμό. Τα παιχνίδια ρόλων ζωντανής δράσης μπορούν να παιχτούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
χώρους, να διαρκέσουν ένα Σαββατοκύριακο ή λίγες ώρες. Science fiction, artistic, urban, mystery ή 
romance, τα είδη ποικίλλουν, και οι παίκτες τους εκφράζονται μέσα από ένα ελεύθερο και παράλληλα 
δομημένο παιχνίδι προσποίησης ενηλίκων. 
Για την εννοιολογική συνάφεια με το θέμα του συνεδρίου, προτείνεται ένα minilarp (διάρκεια 3 ωρών 
maximum) με τίτλο «Screwing the crew» («το πλήρωμα την πάτησε»), με θέμα τον έρωτα και τις κοινω-
νικές σχέσεις των Elin Nilsen & Trine Lise Lindahl.
Σε μια πόλη κοντά, ένα ζευγάρι κατασταλαγμένο καλεί φίλους σε ένα πάρτυ. Ο Α έχει σχέση με την 
Β, που βγαίνει με τον Γ, αλλά είναι ερωτευμένος με τη Δ, η οποία συνδέεται με τον Ε, ο οποίος έχει 
απορρίψει την Ζ. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε τέτοια μοτίβα σχέσεων. Κάποιες φορές, όλοι είναι ικανο-
ποιημένοι και χαρούμενοι, και κάποιες άλλες φορές η κατάσταση δε λειτουργεί και τόσο καλά. Ποιά 
συναισθήματα, συγκρούσεις και περίεργες καταστάσεις μπορούν να προκύψουν σε μια ομάδα φίλων 
που έλκονται ερωτικά μεταξύ τους και πώς προκύπτουν οι όποιες δυναμικές; Ποιος ο ρόλος των 
μοναχικών ατόμων στην πλοκή και πως αποκρυσταλλώνονται εκ νέου οι ισορροπίες;
Το στυλ παιξίματος ρεαλιστικό, με κάποιες μετα-τεχνικές για την ανάδυση και αποκάλυψη εσώτερων 
σκέψεων και συναισθημάτων των χαρακτήρων να ενδυναμώνουν την εστίαση στο παιχνίδι. 

«ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ,… ΒΓΑΙΝΩ»
Γκιούρκα Γ., Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια, Καραβασίλη Σ., «Έρεισμα» Χώρος Δημιουργικής Έκ-
φρασης, Ανάπτυξης Θεραπείας, Κύπρος, Πάφος, Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, Κύπρος, 
Πάφος

«Ένα, Δύο, Τρία, …Βγαίνω» το ξεκίνημα για ένα παιχνίδι, το «κρυφτό». Παράλληλα ο τίτλος ενός εκ-
παιδευτικού υλικού που καλεί τα παιδιά να παίξουν, να μάθουν, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και 
τους άλλους, να «βγουν από τις κρυψώνες», να «φανερώσουν» ό,τι τους βοηθά να αναπτυχθούν, να 
ανακαλύψουν την χαρά της συνύπαρξης και του μοιράσματος στην ομάδα. 
Στο παρόν Βιωματικό Εργαστήρι θα αναζητήσουμε να βρούμε κάποια τέρατα… τα δικά μας τέρα-
τα… που μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, γνωστά ή άγνωστα, πραγματικά ή φανταστικά. Θα προσπα-
θήσουμε να τα «δούμε», να τα γνωρίσουμε και να σχετιστούμε μαζί τους. Να ακούσουμε όλα αυτά 
που θέλουν να μας πουν και να μοιραστούμε μαζί τους τα δικά μας «τρομακτικά» κομμάτια. 
Θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας/Δραματοθεραπείας ώστε οι συμμετέχοντες να 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού που εφαρμόζουμε και να βιώ-
σουν τη μαγεία της απεριόριστης έκφρασης που περιβάλει τη μη λεκτική επικοινωνία. 
Το εργαστήριο αποτελεί μέρος ενός νέου Εκπαιδευτικού Υλικού για την Πρόληψη της Βίας «Ένα, Δύο, 
Τρία… Βγαίνω» που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολεία της Κύπρου (Πάφο) στο πλαίσιο της Αγωγής 
Υγείας από τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου. Κύριος σκοπός του υλικού είναι η πρόληψη της 
βίας και της επιθετικότητας καθώς και η προαγωγή της αυτοπροστασίας των παιδιών. 

GUIDED IMAGERY & MUSIC: MIA ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Σμυρνιώτη Μ., Sonora Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας / Κέντρο Θεραπείας & 
Εξέλιξης Ατόμου και Οικογένειας «Συνειδέναι» 

Το Guided Imagery & Music (GIM) είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει τη μουσική 
ακρόαση με τον ελεύθερο οραματισμό. H μουσική ενσωματώνεται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία 
και δρα ως καταλύτης και «περιέκτης» των εσωτερικών διαδικασιών που αναδύονται αυτόματα στον 
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πελάτη κατά την ακρόαση: εικόνων, αισθήσεων, σκέψεων, αναμνήσεων, συν-αισθημάτων. Οι συμβολικές 
εικόνες που αναδύονται κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης ενσωματώνουν αυτοβιογραφικές, 
συναισθηματικές, αρχετυπικές και διαπροσωπικές διεργασίες του νου. Αναπαριστούν τόσο τα ψυ-
χικά εμπόδια, όσο και τα ψυχικά αποθέματα δύναμης που διαθέτει το άτομο. Όλοι, σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό, έχουμε βιώσει απώλειες και τραύματα. Θα ξεκινήσουμε το βιωματικό εργαστήρι 
φτιάχνοντας από κοινού μία ιστορία, ένα παραμύθι, ώστε να αναγάγουμε τα ατομικά εσωτερικά μας 
βιώματα σε μία συλλογική αφήγηση με αρχετυπικά χαρακτηριστικά: με τους ήρωες, τους αντι-ήρωές 
και τους κακούς, τα εμπόδια και τις δυσκολίες, τους άθλους, τους θησαυρούς, τις προκλήσεις και τις 
αμφιταλαντεύσεις που είναι ενσωματωμένα σε κάθε μύθο. Με εκκίνηση τη συλλογική αυτή αφήγηση και 
όχημα τη μουσική, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν το μουσικό ταξίδι τους, επιτρέποντας στην εμπει-
ρία να τους οδηγήσει σε μία λύση, σε μία σύγκρουση, σε έναν ασφαλή χώρο, σε ένα μικρό πένθος – σε 
οτιδήποτε έχει ανάγκη ο κάθε ένας.
Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο θα γνωρίσουμε το GIM και θα εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της 
μουσικής ως δυνατού εργαλείου στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Duffell, N., Κέντρο Ψυχολογίας των Φύλων, Λονδίνο, ΗΒ

Αυτό το εργαστήριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να οργανώσουν εκ νέου τις σκέψεις, τα συναι-
σθήματα, το όραμα, το βάλτωμα, το πένθος, την οργή, την απάθεια ή την ανικανότητα σε τρέχοντα 
ζητήματα. Μαζί, θα μάθουμε να σκεφτόμαστε ψυχολογικά για την παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, 
την κυριαρχία, τον φόβο, την ισχύ, την απόδοση ευθυνών και την παρέμβαση. Θα εξετάσουμε τα εμπό-
δια που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε μετατόπιση της ταυτότητάς μας και υπέρβαση των 
πολωμένων λύσεων του τύπου «εμείς και αυτοί» ώστε να κινηθούμε προς την υιοθέτηση πραγματικά 
κοσμο-κεντρικών θεωρήσεων και πραγματιστικής δράσης. 
Στο πνεύμα αυτού που ο Δαλάι Λάμα έχει αποκαλέσει ανάγκη για νέα «κοσμική ηθική» θα τοποθετή-
σουμε τον εαυτό μας στο μονοπάτι προς μία Νέα Πολιτική, μια πολιτική με σοφία, ενσυναίσθηση και 
αυθεντικότητα, εν ολίγοις, με περισσότερη καρδιά. Το μοντέλο μας για αυτό θα είναι η ανθρώπινη 
καρδιά. Η «ευφυΐα» της καρδιάς δεν είναι απλώς μεταφορική. Η φυσική λειτουργία της, με ρίζες στη 
σχέση, τη σύνδεση, τον πραγματισμό και ιδίως την αυτο-ρύθμιση, αντιτίθεται στη δαιμονοποίηση, οι 
αξίες της εξαρτώνται από το πλαίσιο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα αισθήματα. Προσφέρει 
ένα ιδανικό μοντέλο προκειμένου να αντικαταστήσουμε την πολωμένη μας πολιτική. 
Το εργαστήριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν με ποιους μοναδικούς τρόπους 
μπορούν να συνεισφέρουν στη μετατροπή της συμβατικής οικονομίας και πολιτικής σε ένα εργαλείο 
που λειτουργεί για όλον τον πλανήτη. 
Αν αποδιώξουμε την απάθεια και την απελπισία μας, μπορούμε να βρούμε πολλούς τρόπους να ξεκι-
νήσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση αξιών, να επηρεάσουμε τους τρόπους διαλόγου 
και να εκπαιδεύσουμε τους δημοσιογράφους να εντοπίζουν τη διάσχιση και την προβολή. Μπορούμε 
να καθοδηγήσουμε τους πολίτες να κατευθυνθούν προς πολιτικές αντί για κόμματα, οδηγώντας τις 
κυβερνήσεις στην υλοποίηση, εντός των υπαρχουσών δομών. Αν απαλλαγούμε από τις δικές μας 
πολώσεις μπορούμε ακόμη και να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση και εποπτεία πολιτικών και να βοη-
θήσουμε τους εκπροσώπους μας να παίξουν. Ελάτε μαζί μας - όσο πιο πολλοί τόσο το καλύτερο.
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ : ΜΥΗΤΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ. ΤΡΙΩΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ WORKSHOP ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ «ΕΝΝΕΑ»  

Τρίωρο βιωματικό workshop στο οποίο διερευνώνται και αποδίδονται θέματα του αρχαίου μύθου 
«Έρως και Ψυχή» του Απουλήιου. 
• Μάρη Προύζου, Παναγιώτης Ζαγανιάρης, Βαγγέλης Μίχας: «Πεποιθήσεις».       
• Εύα Μασουρίδη, Νάνα Μπούτου: «Τραύμα».          
• Ανθή Κασταμονίτου, Γιασμίνα Βουνάτσου: «Το ερωτευμένο σώμα» 
Για την εικαστική εγκατάσταση συμμετέχουν: οι εικαστικοί Μυρτώ Βουνάτσου, Στέλιος Ντεξής και ο 
animator Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης.    
• Βάσω Πάπαλη, Σοφία Λαζάρου «Πληρότητα». 

Ζητούμενο της προσπάθειας αυτής είναι να προβληθούν οι πολλαπλές οπτικές πάνω στο ίδιο θέμα 
της εμπειρίας του έρωτα. Μέσα από την αλληλοεπίδραση και τη συνεκτική λειτουργία τους θα αναδει-
χθεί μια εμπλουτισμένη και πιο καθολική ματιά στα θέματα αυτής της πανάρχαιας αλλά και παντοτι-
νής ανθρώπινης εμπειρίας που διεγείρει τον ψυχισμό. Όλη αυτή η διαδικασία θα αποτελέσει ένα σκαλί 
για την αποφασιστική υπεράσπιση της δημιουργίας και της αυτοπραγμάτωσης. Θα αποπειραθούμε 
να ψηλαφίσουμε και να ψιθυρίσουμε σε τέσσερις φάσεις τα μυητικά στάδια της δημιουργικής αυτής 
δύναμης που οδηγεί στην πληρότητα, μέσα από την τελετουργία, τη δραματοθεραπευτική διεργασία, 
την performance και την εικαστική εγκατάσταση.
Κατά την πρώτη φάση θα μπούμε στον εσωτερικό μας λαβύρινθο, θα δούμε τα εμπόδια, που βάζουμε 
στη ζωή μας, μέσω των πεποιθήσεων που έχουν διαποτίσει την προσωπικότητά μας. Εκεί, σε δεύτερη 
φάση, θα δούμε το τραύμα μας, τη σκιά μας, που προέκυψε από την αδυναμία ανταπόκρισης και από 
τις συγκρούσεις μας με τα συστήματα και τις έξωθεν επιβολές. Τιμώντας το, θα έρθουμε σε επαφή, 
κατά την τρίτη φάση, σε σχέση - σύνδεση, με την ψυχή μας. Και τότε μέσα, στο μέχρι τότε κενό- χάος 
μας, εκεί, στη μέση του «πουθενά», θα ξεπροβάλλει ο νέος σπινθήρας. Η ζωοποιός επιθυμία – έρως για 
ζωή. Αυτό κάνει να αλλάζει το σώμα μας και η έκφραση του, το κάνει να κινείται αλλιώς, να ζει αλλιώς, 
να υπάρχει αλλιώς. Και στην τελευταία φάση μέσα από την αποδοχή της ολότητας μας, την επαφή με 
την ψυχή μας, τον έρωτα για την νέα ζωή, ολοκληρωνόμαστε και οδεύουμε στην υλοποίηση της νέας 
δημιουργίας. Στην καινούρια μας ζωή.

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ. ΜΥΘΟΣ – ΑΦΗΓΗΣΗ – ΔΡΑΜΑ – ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ 
Κρασανάκης Σ. MD, Ψυχίατρος-Δραματοθεραπευτής - Σκηνοθέτης

Με αυτή την ανακοίνωση - Performance, μέσα από μια διαλογική διεπιστημονική σχέση, θα ανοίξουμε 
την έννοια του μύθου σε όλες τις σύγχρονες εκδοχές της, προοπτικές και συμπαραδηλώσεις.
Ο Roland Barthes στο ερώτημα τι είναι σήμερα ένας μύθος, δίδει την απάντηση:
«Ο μύθος είναι λόγος, είναι ένας τρόπος σηματοδότησης, μια μορφή, στην οποία οφείλουμε να δώ-
σουμε ιστορικά όρια, όλα μπορούν να αποτελέσουν τον μύθο, επειδή υπάρχουν όρια μορφής, αλλά 
όχι ουσίας.»
Ο μύθος μπορεί να είναι αφήγηση, γραφή, εικόνα ή επιτέλεση.
Όπως επισημαίνει ο Claude Levi Strauss λειτουργεί με βάση ένα διπλό συνεχές, ένα εξωτερικό με 
κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες και ένα εσωτερικής τάξης, που εδράζεται στον ψυχοφυσιολογικό 
χρόνο του ακροατή.
Με όχημα τον λόγο, ο μύθος εξελίχθηκε στο δράμα και περάσαμε από την αφήγηση στην επιτέλεση.
Ανάλογη πορεία παρατηρούμε στον χώρο των ψυχοθεραπειών έως ότου φτάσουμε στη Δραματο-
θεραπεία, μια μορφή παραστατικής θεραπείας. Φαίνεται ότι αυτή η θεραπεία ανταποκρίνεται στις 
ανα-παραστατικές ανάγκες του σύγχρονου υποκειμένου και της εποχής μας. Όμως ο λόγος δεν υπο-
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βαθμίζεται από την παρουσία του σώματος, αντίθετα το ίδιο το σώμα αποτελεί μια μορφή λόγου.
Λόγος και σώμα ως μια ενιαία σύγχρονη γλώσσα αποτελούν τη νέα μεγάλη μυθολογία.
Η Δραματοθεραπεία αποτελεί μια νέα θεραπευτική μυθολογία, αλλά την ίδια στιγμή και μια μυθολογική 
θεραπεία. Υποστηρίζω ότι ο δημιουργικός άξονας της Δραματοθεραπείας διατρέχεται από την κυρί-
αρχη σύγχρονη μυθολογία του εικονικού, σωματοποιημένου λόγου, όπου εντάσσεται και η σύγχρονη 
τεχνολογία.

Η ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ ΩΣ ΤΑΒΟΟ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Καγγελάρης Φ., Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Παν/μίου Παρισιού, Καθηγητής, ΤΕΙ Αθήνας

Η Δυσμορφοφοβία ως βλεμματικό taboo επί της εικόνας του σώματος συγκροτεί αφενός μια ψυχο-
παθολογική διαταραχή η οποία γίνεται, μέσω των media, επιβολή προτύπων για μια πολιτική επί του 
σώματος από τα κυρίαρχα σημαίνοντα. Και αφετέρου, ως αποτροπαϊκή θεμελιώδης αντίδραση έναντι 
του «άσχημου» δομεί την Αισθητική του Πολιτισμού.

ΑΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ
H ταινία είναι ένα ιδιότυπο ντοκυμαντέρ διάρκειας 86 λεπτών, που έχει άξονα τρεις τελετές φαινομε-
νικά ασύμβατες. Το συνταραχτικό μοιρολόγισμα γυναικών στη Λίβινα της Αλβανίας, το αναστενάρικο 
πανηγύρι και την θρηνητική τελετή «Ασούρα» των Σιιτών Πακιστανών. Τρεις τελετές συνδεδεμένες με 
τη μουσική και το χορό, που εκφράζουν και διαπραγματεύονται οριακά συναισθήματα. Και στις τρεις 
τελετές πρωταγωνιστεί η μουσική. Oλες ξεκινούν και έχουν ως κεντρικό πυρήνα τους το θρήνο, που 
οδηγεί λυτρωτικά στην υπέρβαση των ορίων. Ο προσωπικός θρήνος γίνεται συλλογικός, η μουσική 
πυροδοτεί τον πόνο, οδηγεί  στην υπέρβαση των ορίων. Οι πρωταγωνιστές επικοινωνούν με το Θείο 
ή το θάνατο. Μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο απ‘ ό,τι είναι στην καθημερινότητα και μέσα απ αυτήν 
την «αταξία» υπερβαίνουν προς στιγμή και τις σκληρές συνθήκες της καθημερινής τους ζωής.
Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν σε Ελλάδα, Αλβανία και Συρία και είχαν διάρκεια δέκα χρόνια. Το 
μεγαλύτερο World Music Festival, το WOMEX 2012 συμπεριέλαβε την ταινία στο πρόγραμμα και στην 
περιοδεία του.
Η ταινία τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΥΝΕΣΚΟ, μια και ο στόχος είναι να ταξι-
δέψει σε ιερούς χώρους αρχικά ανά τη Μεσόγειο.
Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι οι εξής:
Σενάριο, σκηνοθεσία & κάμερα: Ελπίδα Σκούφαλου
Editing, sound design, post production-compositing-finishing & color grading: Ρουσσέλος Αραβαντινός
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Αγγελάκας.
Επιστημονικός σύμβουλος: Μιράντα Τερζοπούλου.
Ήχος: Νίκος Διονυσόπουλος.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ
Γεμενετζής Κ., Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, Ελλάδα

Η ομιλία είναι μια συζήτηση ενός παλιού παραμυθιού που παραθέτει ο Sigmund Freud με σκοπό να 
διευκρινίσει ορισμένα χαρακτηριστικά της επιθυμίας. Ο Freud διαβάζει το παραμύθι στην οπτική της 
θεωρίας του και το χρησιμοποιεί ως παραστατική της επιβεβαίωση. Εδώ θα γίνει η απόπειρα μιας 
απροκατάληπτης ανάγνωσης και θα διερευνηθεί το ερώτημα για το τι μας μαθαίνει το παραμύθι 
σχετικά με τις επιθυμίες. Διερευνάται η σχέση στέρησης – επιθυμίας, η ευτυχία ως το ζητούμενο στην 
εκπλήρωση επιθυμιών, το κατά πόσον και πότε η επιθυμία συνιστά παραβίαση των ορίων του χρόνου 
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και ύβρη, η συνθήκη της ματαίωσης. Καταδεικνύεται ότι η επιθυμία δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά 
κοινή, ότι οι επιθυμίες, στην πρωτογενή τους έκφανση, είναι προσωπικές, δεν μοιράζονται αυτούσιες 
και ως εκ τούτου απομακρύνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, μάλιστα τους κάνουν εχθρούς. Εκείνο 
που στο παραμύθι καταδεικνύεται ως ανώτερο των επιθυμιών και φέρνει τους ανθρώπους κοντά, 
είναι η αγάπη.

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ– ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Δάλλη Α.1 , Φλέβα Α. 2,  Εικαστική Θεραπεύτρια – Συστημική, Οικογενειακή Θεραπεύτρια 1, Ανοσολόγος 
– Μεταπτυχιακή Εικαστική Θεραπεύτρια 2, 1,2 «Ακεσα» Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθερα-
πείας μέσω Τέχνης, Ελλάδα

Ο μύθος είναι μία ιστορία για ήρωες και θεούς, είναι ο κόσμος των αρχέτυπων, ο μυθικός κόσμος 
που προέρχεται από τις ανθρώπινες προβολές. Ο μύθος «Έρωτας και Ψυχή» αναφέρεται στη ψυχο-
λογική ανάπτυξη του θηλυκού, στη μεταμόρφωση του ασυνείδητου και την ανάδυση του συνειδητού. 
Σύμφωνα με το μύθο, η θνητή ψυχή θαυμάστηκε σαν δεύτερη θεά για την τέλεια ομορφιά της. Αυτό 
προκάλεσε τη ζήλεια της θεάς και το θυμό της όταν έμαθε ότι η ψυχή ερωτεύθηκε τον γιό της Έρωτα. 
Αποφάσισε να την καταστρέψει καλώντας την να φέρει σε πέρας τέσσερις αδύνατες για την ψυχή 
δοκιμασίες. Μόνο η επιτυχία των δοκιμασιών θα της έδινε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Έρωτά 
της. Η δοκιμασία της ψυχής είναι η διαδικασία της διαφοροποίησης ανάμεσα στο νοητικό και συναι-
σθηματικό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η ανάδυση του πνευματικού. Η ψυχολογική προσέγγιση του 
μύθου μας βοηθάει να κατανοήσουμε την αρχαϊκή ποιητική γλώσσα του, να συλλάβουμε το διαχρονικό 
μήνυμα του και να αποκτήσουμε πρόσβαση στο δικό μας μυθικό κόσμο, τη διαισθητική αντίληψη και 
την αυτογνωσία μας. Είναι ανάγκη να βιώσει κανείς πρακτικά τη δική του διαδικασία ανάπτυξης και 
μέσα από αυτό να καλλιεργήσει την διορατικότητα, την υπομονή, την αίσθηση της υπερ-αντίληψης και 
την ικανότητα της βαθειάς ενδοσκόπησης. Σένα πενθήμερο μαραθώνιο ομαδικό εργαστήριο προσεγ-
γίστηκε ο μύθος «έρωτας και ψυχή» χρησιμοποιώντας την εμπειρία της φαντασίας, της κίνησης, της 
εικαστικής τέχνης. Στη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στο τρόπο που βιώθηκε η προσομοίωση του 
μύθου σε σχέση με τα βιώματα της προσωπικής ανάπτυξης των μελών της ομάδας. Οι δοκιμασίες της 
ψυχής την οδηγούν στην απελπισία και συγχρόνως στην ανάταση, την ένωση της με τον έρωτα και 
την θεοποίηση της, ακούγοντας την εσωτερική αρχετυπική φωνή μέσα της.

ΟΙ ΣΠΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δημητρίου Ρ., Ελλάδα

«A ritual is a journey of the heart which should lead us into the inner realm of the psyche, and 
ultimately into that of the soul, what Meister Eckhart referred to as ‘the ground of our being.’ Rituals, if 
performed with passion and devotion, will enhance our desire and strength to live.» Passages of the 
Soul, James Roose Evans
Τι πιο πάνω απόσπασμα συνοψίζει με κάποιο τρόπο την μυθολογική πορεία της Ψυχής. Αντιμετωπίζο-
ντας την απώλεια του Έρωτας, υφίσταται την οργή της Αφροδίτης και αντιμετωπίζοντας τις διάφορες 
δοκιμασίες, αρκετές στιγμές η Ψυχή χάνει την επιθυμία και το σθένος για τη ζωή και σκέφτεται να 
βάλει τέλος στη ζωή της. Αρκετοί από τους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια θεραπευτική διαδικασία, 
βρίσκονται σε παρόμοια κατάστασή απελπισίας και ψυχικού πόνου, όπως και να παρουσιάζετε στην 
καθημερινή ζωή τους (π.χ. εξαρτήσεις, δυσλειτουργικές σχέσεις κλπ). Η δημιουργία τελετουργιών στη 
θεραπευτική διαδικασία δίνει την ευκαιρία για το άτομο να αναγνωρίσει τις αντιθέσεις μέσα του και 
να κρατήσει τη ένταση μεταξύ τους (holding the tension of the opposites όπως λέει ο Γιουνγκ) δημι-
ουργώντας χώρο μέσα του για μια νέα αντίληψη και ένα πιθανό νέο τρόπο λειτουργίας/συμπεριφορά. 
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Σημασία εδώ έχει η διευκόλυνση να δημιουργηθούν ουσιαστικές τελετουργίες οι οποίες αναδύονται 
μέσα από το σώμα και το συμβολικό υλικό του ατόμου.
Κλινικά παραδείγματα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες θα χρησιμοποιηθούν ως επεξήγηση της 
αποτελεσματικής χρήσης της τελετουργίας ως μέσων της μεταμόρφωσης στην δραματοθεραπεία. Η 
πρακτική βασίζετε στη μεθοδολογία του Sesame, στην αναλυτική ψυχολογία (Γιουνγκ) και στην μυθο-
λογική προσέγγιση των J. Campbell και M.L. vonFranz. 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ 
ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
Δρακοπούλου Μ., Κλινική Ψυχολόγος MR, Χοροθεραπεύτρια

Έξω από τον κανονικό χρόνο, όταν σταματάει ο ρυθμός της καθημερινότητας, αρχίζει ένας χρόνος 
άχρονος, ένας χρόνος «ανάποδος», που διέπεται από άλλους κανόνες και υπόκειται σε μια τελετουρ-
γία. Είναι ο χρόνος της Γιορτής, με την έννοια μίας συλλογικής πνευματικής εμπειρίας. Τη χαρακτηρίζουν 
η υπερβολή, το «διαφορετικό» από αυτό που συνηθίζεται, η αντιστροφή των κοινωνικών ρόλων, η 
συνύπαρξη των αντιθέτων – γέλιο/κλάμα, ζωή/θάνατος, φως/σκοτάδι -, ο ρυθμός, ο συμβολισμός. 
Τη χαρακτηρίζει όμως επίσης η ενίσχυση του κοινωνικού δεσμού σε πολλαπλά επίπεδα: σ’αυτό της 
σύνδεσης με αυτούς που συμμετέχουν στη γιορτή, της επανασύνδεσης με βαθύτερες διαστάσεις του 
εαυτού – πνευματική, ψυχολογική, σωματική, συμβολική, συναισθηματική – της σύνδεσης με την κυκλικό-
τητα του χρόνου που ενώνει τις γενιές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και τέλος 
της σύνδεσης με μια τάξη αυτού του κόσμου που είναι μεγαλύτερη από εμάς.  
Στα πλαίσια μιας τέτοιας γιορτής έχει την ευκαιρία το άτομο να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του, με 
τον άλλο, με τον κόσμο, με το χρόνο, γι’ αυτό και αποτελεί για τις παραδοσιακές κοινωνίες μια βαθιά 
εμπειρία με «θεραπευτικές» για το άτομο και την κοινωνία διαστάσεις. 
Από τα τελετουργικά τέτοιων γιορτών αντλεί συχνά την έμπνευσή της η χοροθεραπεία με την Πρω-
τόγονη Έκφραση, θέτοντας στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Επιπλέον 
όμως μπορεί και να διαμορφώνει μια πρόταση για τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που διέπονται από 
τον κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού και τη θέαση της υγείας – τόσο του ατόμου όσο και της 
κοινωνίας - σαν υπόθεση του ενός. 
Οι στόχοι της εισήγησης είναι πρώτον να δοθεί η διεπιστημονική διάσταση της τεχνικής της χορο-
θεραπείας, συνδυάζοντας την ψυχαναλυτική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική μελέτη, και δεύτερον, 
να αναπτυχθούν κάποια παραδείγματα της κλινικής πράξης που αναδεικνύουν τη χρησιμότητα αυτής 
της διάστασης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (SESAME)
Φιλιππίδου Ρ. - Ε., Πορτοκάλογλου Θ., Μανιατοπούλου Κ.

Η Θεραπεία μέσω Δράματος και Κίνησης, ή αλλιώς Sesame, είναι μια προσέγγιση δραματοθεραπείας 
που χρησιμοποιεί όχι μόνο το θέατρο αλλά και την κίνηση, το άγγιγμα, τους ήχους, το παιχνίδι, για 
να προωθήσει την εσωτερική αλλαγή του ατόμου. Το όνομα της προέρχεται απο την ιστορία του 
Αλή Μπαμπά και τους σαράντα κλέφτες, όπου το σύνθημα «Σουσάμι άνοιξε», ξεκλείδωνε τη σπηλιά με 
τους θησαυρούς. Οι βασικές αρχές της υπογραμμίζονται απο τις θεωρίες ψυχολογίας του C.G. Jung, 
της κίνησης του Rudolf Laban και παιχνιδιού του Peter Slade. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει η δουλειά 
της Billy Lindkvist, η οποία εμπνεύστηκε την προσέγγιση, και ανέπτυξε την Κίνηση με Αφή και Ήχο. Τέλος, 
αναπόσπαστο κομμάτι του Sesame, αποτελεί η ποιητική προσέγγιση της ψυχής μέσα απο μύθους. 
Σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι, θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της προσέγγισης, όσον ανα-
φορά τις βασικές θεωρίες στις οποίες βασίζεται. Θα αναλύσουμε το πως δουλεύουμε με το μύθο, 
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μέσα απο τη φιλοσοφία του Jung, τα αρχέτυπα, το ατομικό και συλλογικό ασυνείδητο. Θα συζητή-
σουμε για τη σημασία της Κίνησης με Αφή και Ήχο, αλλά και τη θεωρία κινησιολογίας του Laban. Τέλος, 
θα αναφερθούμε στο πως προσαρμόζουμε το Sesame όταν δουλεύουμε με παιδιά. 
Οι συμμετέχοντες στο τραπέζι θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Θεραπείας μέσω Δράματος και 
Κίνησης. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία να συζητηθούν τόσο οι διαφορές όσο και οι ομοιότητες με άλλες 
προσεγγίσεις της δραματοθεραπείας. 

ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Καλός Σ., Ηθοποιός, Δραματοθεραπευτής, Ψυχολόγος

Workshop πάνω στο γνωστό έργου του Σαίξπηρ βάσει των ρόλων του συστήματος R. Landy και 
ψυχοτεχνικών ανάδειξης του ερωτικού ρόλου μέσα μας σαν απάντηση στα κοινωνικά ταμπού.
Οι κοινωνικές προστριβές που οι ρίζες τους συχνά χάνονται στο βάθος του χρόνου δημιουργούν 
προκαταλήψεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που συνοδεύονται από αρνητικά συναισθήματα όπως 
το μίσος. Ο αντίποδας αυτού είναι φυσικά η αγάπη. Βασικός σκοπός είναι η αφύπνιση του ερωτικού 
ρόλου που βρίσκεται μέσα μας, η συστημική διερεύνηση της επιρροής των γύρω μας στα αισθήματα 
μας και η δύναμη να τα υπερασπιστούμε. 
Η εργασία με την μορφή θεατρικού αυτοσχεδιασμού εξελίσσεται σε πέντε μέρη. 
Το μίσος, ο χορός των ερωτευμένων, ανίεροι γάμοι, θανάσιμη σύγκρουση, ο χορός των ψυχών. 

ΠΑΛΙΑ ΧΑΜΕΝΑ... ΝΕΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ
Θεοφίλου Β., Νηπιαγωγός - Παιγνιοθεραπεύτρια, Κούκια Ε., Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Θα οδηγηθούμε σε μία αναδρομή μέσω του παιχνιδιού και θα επεξεργαστούμε τη θέση του στην 
ιστορία της ζωής μας. Με οδηγό τις δοκιμασίες που πέρασε η ψυχή στην προσπάθεια της να ξαναβρεί 
τον έρωτα θα διαβούμε τα μονοπάτια της μνήμης και θα ανασύρουμε αναμνήσεις και συναισθήματα. 
Συνοδοιπόροι στο ταξίδι θα είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες μας με σκοπό να κρατήσουμε μόνο 
το φως της ελπίδας. 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΙΑ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ:
ΕΝΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Pendzik S. 1, Leshem E. 2 , 1 Tel Hai Ακαδημαϊκό Κολέγιο, Ισραήλ, 2 Πανεπιστήμιο Χάιφα, Ισραήλ

«Ίσως όλοι οι δράκοι στη ζωή μας είναι πριγκίπισσες που το μόνο που περιμένουν είναι να μας δουν 
να δρούμε, έστω και μία φορά, με ομορφιά και κουράγιο». Rainer Maria Rilke
«Οι ιστορίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ανάγκη και τους τρόπους για την ανάδειξη ενός 
θαμμένου αρχετύπου». Pinkola Estes
Η δραματοθεραπεία διέπεται θεμελιωδώς από την αισθητική, ωστόσο πολλά αισθητικά διλήμματα στη 
δραματοθεραπεία είναι συνδεδεμένα με ηθικά διλήμματα: Πώς αντιμετωπίζουν το μη καλαίσθητο, το 
αηδιαστικό, το μη θελκτικό οι δραματοθεραπευτές; Πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτό που βλέπουμε ως 
τις «λιγότερο αξιοθαύμαστες» δημιουργίες των πελατών μας; Ως θεραπευτές, δεν πρέπει να κρίνουμε 
τις δημιουργίες των πελατών μας, ωστόσο ως καλλιτέχνες, πώς μπορούμε να μην ανταποκριθούμε 
στην αισθητική μας; Και τι γίνεται με τις δικές μας «αντιαισθητικές» πτυχές; Πώς οι «άσχημες» πτυχές 
μιας προσωπικότητας φωτίζουν τις «όμορφες» πλευρές της; Επιπλέον, είναι η «ομορφιά» και η «ασχή-
μια» ουσιωδώς διαφορετικές; Πώς συνδέονται; Είναι αρχετυπικές ή αποτελούν κοινωνικές κατασκευές; 

97

98

99



76

Προκειμένου να διερευνήσουμε το θέμα, το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσει τη «δραματοθεραπευτική 
οδό»: Μια οικουμενική ιστορία χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα ώστε να ασχοληθούμε με ζητήματα 
που αφορούν την ασχήμια και την ομορφιά σε διάφορα επίπεδα, από τη θέση τους στη δραματο-
θεραπευτική συνεδρία μέχρι τον ρόλο τους στη δική μας ψυχή. Καθώς εκφράζουν ουσιαστικές αν-
θρώπινες εμπειρίες, οι παραδοσιακές ιστορίες έχουν την ικανότητα να διεισδύον στο ασυνείδητό μας 
και να μας βοηθούν να επεξεργαστούμε πολύπλοκες και περίπλοκες πτυχές της ζωής μας, να φέρουν 
επίγνωση σε σκιώδεις πλευρές του εαυτού μας και να διευρύνουν την αντίληψή μας για την πραγμα-
τικότητα και τον εαυτό μας. Επιτρέποντάς τους να αντηχούν μέσα μας συνδέουμε το προσωπικό με 
το συλλογικό. 
Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς με τη φωνή, την κίνηση, τον 
λόγο και τις δραματικές αντηχήσεις, θα αφήσουμε την ιστορία να μας καθοδηγήσει μέσα από τα αι-
σθητικά και τα ηθικά μας διλήμματα και θα αναλογιστούμε την ομορφιά και την ασχήμια σε όλη τους 
την περιπλοκότητα.

«ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ»: ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φραγκιαδάκη Χ., Αυγερινού Ι., Ελλάδα                                                                                                     

«Ο δρόμος που οδηγεί από την φαντασία στην πραγματικότητα, είναι ο δρόμος της τέχνης» Sigmund 
Freud
Άραγε τι θα συνέβαινε, αν η Μαντάμ Μποβαρύ, ο Αλεξέι Καρένιν, η Τζέην Έυρ και ο Χίθκλιφ, συναντιό-
ντουσαν;
Ξαναβρίσκοντας τους λογοτεχνικούς ήρωες που μας ταξίδεψαν μέσα απ’τις σελίδες ενός βιβλίου, θα 
έρθουμε σε επαφή με τις πιο θεμελιώδεις και αρχέγονες δυνάμεις της ανθρώπινης ύπαρξης, τον έρωτα 
και τον θάνατο. Άλλωστε, όταν οι ήρωες μας ανταμώνουν με τον έρωτα συναντούν την φαντασία και 
όταν βιώνουν την πραγματικότητα κάτι πεθαίνει...
Μαζί θα επεξεργαστούμε τους στερεότυπους εκείνους τρόπους με τους οποίους ανακυκλώνουμε τα 
σενάρια της ζωής μας. Σ’αυτό το βιωματικό εργαστήριο, η λογοτεχνία θα συναντήσει τον συστημικό 
τρόπο σκέψης και η δραματοθεραπεία τους ήρωές της.

ΟΛΟ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΑΦΗΣΩ 
Ψύλλα Ε., Δραματοθεραπεύτρια, Φιλιανού Κ., Παιγνιοθεραπεύτρια

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκιουράκι που έψαχνε απεγνωσμένα την αγάπη ανάμεσα στα ζώα 
του δάσους. Μέχρι που ένας ασβός δέχτηκε το «κάλεσμα». «Έλα να αγαπηθούμε! Για να αγαπηθούμε 
πρέπει πρώτα να κοιταζόμαστε στα μάτια ... μετά να φτιάξουμε πράγματα μαζί, να μοιραστούμε», 
και επειδή τα παραμύθια δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος, κάπου στα μισά της διαδρομής, ο ασβός 
κουράστηκε και αποφάσισε να φύγει. 
Ένα παραμύθι βγαλμένο μέσα από τη ζωή! Γιατί μήπως έτσι δε γίνεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις; 
Συναντιόμαστε, γοητευόμαστε, ερωτευόμαστε, κάνουμε όνειρα, ερχόμαστε σε επαφή και σιγά σιγά 
συνδεόμαστε. Και κάποια στιγμή μπορεί να τύχει να χαθούμε. Που χάνεται η μαγεία στη διαδρομή; 
Γιατί χανόμαστε, αφηνόμαστε και αποσυνδεόμαστε; Τι μας ξεφεύγει; Τι μας διαφεύγει; Και τότε ανοί-
γουμε την πόρτα σε κάτι καινούργιο, φρέσκο..! Νέα πρόσωπα μας γοητεύουν, μας μαγεύουν και μας 
ταξιδεύουν. Τι έχει συμβεί στη σχέση μας; Κι αν αυτό το καινούργιο μας ελκύει, γιατί δεν πάμε εκεί, αλλά 
επιλέγουμε τα τρίγωνα; 
Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο βασιζόμενοι στο εξελικτικό μοντέλο ανάπτυξης (EPR) της Sue Jennings, 
μέσα από βιωματικές ασκήσεις και τεχνικές θα επεξεργαστούμε το θέμα της απιστίας. Με οδηγό το 
παραμύθι «Το σκιουράκι – Ερωτική Ιστορία» θα εξερευνήσουμε τι συμβαίνει όταν επιλέγουμε κι επι-
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τρέπουμε ξένα πρόσωπα να εισέλθουν στη σχέση μας, ή αφηνόμαστε να εισχωρήσουμε ως τρίτοι σε 
μια σχέση ζεύγους. Δυσλειτουργικοί ρόλοι, τρίγωνα, αλλά και διορθωτικές κινήσεις, όπως συγχώρεση, 
συμμαχία, προσωπική εξέλιξη.

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ «Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ».
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Meldrum B., M. Phil, B.Sc., Δραματοθεραπεύτρια, Παιγνιοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Επόπτρια, Playing 
Matters, HB

Το παιχνίδι είναι σημαντικό. Σε αυτό το Masterclass Παιγνιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας, θα 
δουλέψουμε με την αρχαία ιστορία της Πεντάμορφης και του Τέρατος, που προέρχεται από τον 
μύθο του Έρωτα και της Ψυχής. Θα αντιμετωπίσουμε το πώς οι θεραπευτές δουλεύουν με ιστορίες, 
σχετίζοντας το περιεχόμενο και τους χαρακτήρες με τα κυρίαρχα θέματα τα οποία προκύπτουν στις 
ιστορίες της πραγματικής ζωής των παιδιών και των ενήλικων πελατών. 
Με την Πεντάμορφη και το Τέρας έχουμε πολλά δυνατά θέματα με τα οποία μπορούμε να δουλέ-
ψουμε:
- την απούσα μητέρα,
- την αγάπη του πατέρα για την κόρη του,
- τη ζήλια μεταξύ των αδελφών και τον φθόνο για το καλό και την ομορφιά,
- την παραμόρφωση και την απελπισία,
- την ανάγκη για αγάπη.
Πρόκειται για βιωματικό Masterclass στο οποίο οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν την κίνηση και 
την προσωποποίηση, το παιχνίδι και τους ρόλους, το κείμενο και το θέατρο προκειμένου να διερευ-
νήσουν τον μύθο και την φανταστική ιστορία. 

ΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Τριγάζη Φ., Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια ομάδας ζεύγους, οικογένειας, 
Επόπτρια, «Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης μέσα από την Τέχνη»
Σταύρου Δ., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

Συναντηθήκαμε πριν μερικά χρόνια, έχοντας ως κοινά τον έρωτα για τη δραματοθεραπευτική μέθοδο, 
κλινική εμπειρία χρόνων και την ανάγκη για δημιουργία. Η διεργασία αυτή που ξεκίνησε πριν έξι χρόνια 
συστηματοποιήθηκε με τακτές συναντήσεις πολλών ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα τα τελευ-
ταία τρία χρόνια και συνεχίζεται ως σήμερα με μεγάλη δέσμευση και συνέπεια και από τις δυο μας.
Καρπός αυτής της διεργασίας είναι η πρόταση που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε για ένα δρα-
ματοθεραπευτικό μοντέλο συγκεκριμένης διάρκειας που το ονομάσαμε Αναπτυξιακό Τελετουργικό 
Μοντέλο Διασύνδεσης ή εν συντομία Διασυνδετική Δραματοθεραπεία.
Σκοπεύουμε να σας παρουσιάσουμε το μοντέλο αυτό βάσει του παραδείγματος: Με διαβατήριο τον 
Μύθο, μία σειρά σεμιναρίων που εκπονήθηκε με βάση το συμβολικό υλικό της μυθολογίας προκειμένου 
να συνδέσουμε τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Πρόκειται για μία περιπέτεια που φέρνει σε επαφή 
το εσωτερικό ταξίδι της κοινής μας αναζήτησης με ένα ταξίδι εξερεύνησης - πράξης ανά την Ελλάδα.
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ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ» ΤΟΥ 
SHAKESPEARE 
Γιώτης Λ., Ψυχίατρος – Δραματοθεραπευτής Ph.D., Καλλιβωκά Μ., Ψυχολόγος (MSc), Δραματοθερα-
πεύτρια, Βλάχου Ι., Ηθοποιός, Εκπ. Δραματοθεραπεύτρια

Η ροή της μεταβίβασης στη δραματοθεραπεία ακολουθεί τους κυματισμούς ανάμεσα σε τρία στοι-
χεία: τον θεραπευόμενο, τον θεραπευτή και το δημιουργικό αντικείμενο. Η επιλογή του δημιουργικού 
αντικειμένου, καίρια ευθύνη του θεραπευτή, διαμορφώνει το σχήμα του δοχείου ώστε να εμπεριέξει τη 
μεταβίβαση των θεραπευόμενων. Αν επιλεχθεί ένα θεατρικό κείμενο, ο λόγος της επιλογής του ορίζει 
τον προσανατολισμό της θεραπείας: μια πορεία ανάμεσα στην ψυχική δίνη του ατόμου ή της ομάδας 
και στο έργο που αναδύεται σαν νησί στέρεο μέσα στο χρόνο και τη ρευστότητα των συναισθημά-
των. Το παράδειγμα της Τρικυμίας του Shakespeare, αποτέλεσε μια θεραπευτική επιλογή σε μια ομάδα 
δραματοθεραπείας που τα μέλη της αναζητούσαν έναν χώρο για να υπάρξουν με ένα διαφορετικό 
τρόπο από αυτόν που είχαν συνηθίσει, μια απεξάρτηση από συνήθειες που τους δυνάστευαν και 
σε ορισμένες περιπτώσεις, από περιστασιακή χρήση ουσιών. Ο χώρος αυτός βρέθηκε στο νησί του 
Πρόσπερο, το νησί της απόδρασης, της μαγείας και της φυλακής του ήρωα του έργου. Η περιπέτεια 
της ομάδας μέσα από το θεατρικό αυτό κείμενο σηματοδότησε μια πορεία απεξάρτησης από το 
τραύμα του παρελθόντος: το ναυάγιο, τη μέθη και τα μάγια, τη σύγκρουση αρσενικού-θηλυκού, την 
αποστολή και την ανάληψη ευθύνης, τη σχέση με την εξουσία, την ερωτική εξιδανίκευση, την αποκάλυψη 
του αληθινού, μέχρι τη συγχώρεση και τη σωτηρία. Το σκαρί της δραματοθεραπευτικής διεργασίας 
είχε διαδοχικούς αρμούς: τη σύνδεση της ομάδας με το μύθο του έργου, την επεξεργασία σκηνών του 
έργου μέσα από τις προβολές των μελών, την υπόδυση ρόλων από τη ζωή των μελών με αφορμή την 
υπόθεση του έργου, τη δημιουργία τελετουργιών με υλικό φαντασίας που εκπορεύεται από το έργο, 
τη λεκτική επεξεργασία στο μοίρασμα της εμπειρίας. Επί έξι μήνες, το νησί της Τρικυμίας αποτέλεσε το 
νησί της θεραπείας για τα μέλη της ομάδας και την αποχώρηση από το νησί ακολούθησε για καιρό 
ο απόηχός του. Με πυξίδα την εμβληματική φράση του έργου «Είμαστε από την ουσία των ονείρων 
πλασμένοι», η ομάδα δραματοθεραπείας δόμησε στη σκηνή της μια φαντασία με πραγματικά υλικά κι 
έσκαψε στη σκέψη των μελών μια νέα γη. 

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Wentworth M., Αλφάβητο Ζωής, Ελλάδα & Colours For Life, UK

Το χρώμα αποτελεί μια σιωπηλή, αλλά εξαιρετικά δυνατή οικουμενική γλώσσα, η οποία επικοινωνεί το 
μήνυμά της πέρα από το λόγο - είναι η γλώσσα της ανώτερης διήγησης και της μυθοπλασίας για την 
ίδια την καρδιά. Όταν συνδεόμαστε με αυτό και μαθαίνουμε να μεταφράζουμε τη δική μας προσω-
πική γλώσσα χρώματος, μέσω βιωματικών μεθόδων και διήγησης, ανοιγόμαστε στις δυνατότητες του 
εσώτερου όντος μας.
Μέσω χρωματικών τελετουργικών, εκδραμάτισης και διήγησης, θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στον 
μυθικό κόσμο του ουράνιου τόξου προς αναζήτηση της αγάπης, η οποία έχει από πάντα υπάρξει 
μαζί μας. Σε αυτή την κατάσταση ευδαίμονης γνώσης, επαναφέρουμε πολύχρωμα φυλακτά να μας 
στηρίξουν στην πλήρη μας δέσμευση με τη ζωή, που ήρθαμε να ζήσουμε, και με το ΜΕΓΑΛΟ αφήγημα 
που μόνο εμείς γεννηθήκαμε να πούμε στον κόσμο. Με αυτή την κατανόηση, νιώθουμε σε κάθε ίνα του 
κορμιού μας ότι γεννηθήκαμε για ένα σκοπό και ότι πράγματι είμαστε μέρος του αιώνιου θαύματος 
που λέγεται αγάπη. Ο κόσμος μας έχει τώρα αλλάξει για πάντα, καθώς συνειδητοποιούμε ότι κάθε 
χρώμα, σε όλα τα σχήματα και τις μορφές, αποτελεί μια συνεπή υπενθύμιση ότι δεν είμαστε μόνοι στο 
μονοπάτι αυτό – και ότι το χρώμα, σαν την αγάπη, είναι το ταξίδι και μάλιστα αυτό το ταξίδι είναι 
σπίτι μας.
Σκοπός του εργαστηρίου: να επιτρέψει στους συμμετέχοντες, με διαδραστικές μεθόδους και εκφρα-

104

105

106

107

108



79

στικές τεχνικές, να αποκτήσουν μια ενσώματη εμπειρία του χρώματος, ως ζωντανού όντος και εσαεί 
παρόντος θεραπευτικού συμμάχου στο μονοπάτι της Αγάπης, από το μύθο έως την προοπτική της.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ… Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ζέρβα B., Βαγιακάκος Π., Αντωνοπούλου Γ., Παιγνιοθεραπευτές Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας 
& Δραματοθεραπείας ΕΠΕ «Άθυρμα» 

Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο θα διευκολύνουμε να αναγνωρίσουμε, να εκφράσουμε προσωπικούς 
φόβους που βιώνουμε στη διάρκεια της ζωής. Οι φόβοι αυτοί πιθανόν απορρέουν από το πρωταρχικό 
φόβου θανάτου τη δυσκολία έκφρασης δημιουργικών δυναμικών, την αναβολή εκπλήρωσης επιθυμιών.
Αξιοποιώντας τη συμβολική απόσταση του παιχνιδιού, τη σωματική κίνηση, αντικείμενα και ρόλους, θα 
εξερευνήσουμε τους φόβους μας. Θα ανακαλύψουμε μέσα από την «ασφαλή βάση» που δημιουργεί 
η Παιγνιοθεραπεία και η Δραματοθεραπεία, τρόπους να τους εκφράσουμε, να τους εμπεριέχουμε, να 
κινητοποιήσουμε δημιουργικά δυναμικά που μερικές φορές κρύβονται πίσω από αυτούς, να τους αξι-
οποιήσουμε ώστε κάτω από κατάλληλες συνθήκες να υποστηρίζουν την επιθυμία για ζωή.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ-ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
Μπάμπαλης Τ., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπευτής, Θεατροπαιδαγωγός

«Ποιός ξέρει χελιδόνι
ποιά θάλασσα σε φέρνει
και ποιός σε περιμένει»
Στο εργαστήριο αυτό θα συνδεθούμε βιωματικά με την έννοια της πατρίδας ως τόπου εμπερίεξης 
των απαραίτητων στοιχείων ταυτότητας του υποκειμένου. Πώς διαμορφώνεται μέσα μας η έννοια της 
πατρίδας, πώς αλλοιώνεται, πώς χάνεται και αν άραγε αντικαθίσταται. Και πώς άραγε να συνδέο-
νται οι πατρίδες των ανθρώπων μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν καινούριο χώρο. Με όχημα ένα 
τραγούδι της Κάτω Ιταλίας θα διατρέξουμε τη διαδρομή αυτή με έμφαση στη στιγμή απομάκρυνσης 
(ηθελημένης ή όχι) από τον ασφαλή τόπο σε έναν καινούριο.

ΟΤΑΝ Ο ΗΡΩΑΣ ΣΥΝΑΝΤΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ «ΧΟΡΟ»: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δρακοπούλου Μ., Κλινική Ψυχολόγος MR, Χοροθεραπεύτρια

Ένα εργαστήριο στο οποίο ο «Ήρωας» συναντάει το «Χορό» (ίσως σαν έναν ακόμη Ήρωα;): του 
μιλάει, τον ακούει, τον ψάχνει, του κρύβεται, παίζει μαζί του σαν παιδί, τον βρίσκει και τον χάνει, τον 
δημιουργεί και τον καταστρέφει, τον κάνει Θεό και τον λατρεύει ή τον σκοτώνει.
Καλούνται να χορέψουν: 
- ο «Ήρωας», ο ήρωας - Εγώ, οι ήρωες της ιστορίας μου
- ο «Χορός», ο χορός των Ηρώων, ο χορός που χορεύεται, ο χορός μου, ο χορός μας.
Οι συμμετέχοντες έχουμε την ευκαιρία: 
- να συναντηθούμε τόσο με τον Ήρωα όσο και με το Χορό για να μας αποκαλυφτεί πού τους χά-
νουμε και πού τους βρίσκουμε μέσα μας, στις σχέσεις μας με τον Άλλο, στο φόβο, στην επιθυμία, στην 
απόλαυση, στο μεταίχμιο της ζωής και του θανάτου,
- να συνομιλήσουμε στη γλώσσα του χορού, της μελωδίας, του ρυθμού, της ποίησης, του θεάτρου,
- να εκφραστούμε μέσα από ρόλους τους οποίους υποδυόμαστε,
- να ανακαλύψουμε μεταμορφώσεις,
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- να έρθουμε σε επαφή με την εμπειρία της κάθαρσης, εξίσου σημαντική τόσο για το θέατρο όσο και 
για τη χοροθεραπεία.
Το εργαστήριο αυτό είναι βιωματικό, βασίζεται στην τεχνική της χοροθεραπείας μέσω της Πρωτό-
γονης Έκφρασης και χρησιμοποιεί ως πηγή έμπνευσης την τέχνη του θεάτρου. Στόχος του είναι να 
αναδείξει τη θεραπευτική αξία του συνδυασμού της τέχνης του χορού με αυτήν του θεάτρου, προτεί-
νοντας παράλληλα μία τεχνική που αξιοποιεί την πολύτιμη διάσταση που δίνει ο Χορός στο θέατρο 
στην αυθεντική του μορφή (αυτήν της αρχαίας τραγωδίας).

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ
Εικοσιπεντάρχου Κ., Κοινωνική Λειτουργός, Δραματοθεραπεύτρια, Σκηνοθέτις, Μονάδα Εφήβων & Γρα-
φείο Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε 

Η δραματοθεραπευτική ανταπόκριση στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αιτημάτων 
για την προαγωγή, αγωγή και θεραπεία της υγείας της σύγχρονης καθημερινής πραγματικότητας. 
Κατακτήσεις, Διεκδικήσεις, Επιτεύγματα και Επιδιώξεις του δραματοθεραπευτικού επαγγέλματος στο 
πεδίο της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού.
Μια εισαγωγική αναφορά για προβληματισμό και συζήτηση πάνω σε γενικά και επιμέρους θέματα, 
που απασχολούν τα μέλη της δραματοθεραπευτικής κοινότητας ως υποσύνολο της ευρύτερης κοι-
νότητας των θεραπευτών μέσω τέχνης και αναγωγικά στο ακόμη πιο ευρύ σύνολο των ειδικών της 
ψυχικής υγείας. Ανησυχίες και προβληματισμοί του δραματοθεραπευτή/τριας στο επιστημονικό πεδίο 
και το εργασιακό περιβάλλον καθώς ανήκει ακόμη στις εν εξελίξει και ανάπτυξη νέες προσεγγίσεις της 
διαχείρισης και αντιμετώπισης των ψυχολογικών και συμπεριφορικών προβλημάτων του σύγχρονου 
ανθρώπου.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Dr. Ρόμπερτσον - Κουρούκλη Κ., Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθερα-
πευτών ΠΕΕΔΠ

Στα αρχαία Ελληνικά η λέξη «θεραπεύω» σημαίνει «υπηρετώ», «φροντίζω», και, σύμφωνα με τον Ιπ-
ποκράτη, αναδεικνύει το ρόλο του «θεραπευτή» ως αυτόν που βοηθά το άτομο να ενεργοποιήσει 
και να χρησιμοποιήσει τις αυτοθεραπευτικές του ικανότητες συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της 
υγείας του.
Ο Δραματοθεραπευτής είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας ψυχικής υγείας ο οποίος, είναι 
σημαντικό να έχει ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία, διάρκειας 4 ετών, 
να έχει αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία να έχει λάβει εποπτεία για την κλινική πρακτική του και προσω-
πική θεραπεία τουλάχιστον 250 ωρών. 
Η εκπαίδευση του προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών για να ενισχύσει τους ανθρώπους να δια-
πραγματευτούν αποτελεσματικά τα συναισθηματικά και άλλα προσωπικά τους προβλήματα. Αξιολο-
γεί και αντιμετωπίζει συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και δυσκολίες 
στις διαπροσωπικές σχέσεις. Συνδυαστικά θα πρέπει να διακατέχονται από προσωπικό ήθος, και να 
έχει αναπτύξει την καλλιτεχνική του έκφραση ώστε να μπορεί να δουλεύει δημιουργικά. 
Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί όλες τις μορφές του θεάτρου και της δράσης ως άμεση θεραπευ-
τική παρέμβαση. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το θέατρο έχει ενδογενείς θεραπευτικές ιδιότητες και ότι 
η θεατρική μεταφορά επιφέρει αλλαγή σε βαθύ επίπεδο (κάθαρση).
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Ζέρβα - Σπανού Β., Μ.Α., Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθεραπευτών 
(ΠΕΕΔΠ)

Ο Winnicott (1971) περιέγραφε τη θεραπεία ως μία διαδικασία που δίνει πίσω στο άτομο ό,τι φέρ-
νει και υποστήριζε ότι, μια αρκετά καλή θεραπευτική σχέση λειτουργεί ως αναπτυξιακή εμπειρία που 
διευκολύνει το άτομο να αναγνωρίσει τον εαυτό του, να νιώσει την αλήθεια του, να έχει επίγνωση 
της ύπαρξής του. Ο Παιγνιοθεραπευτής που ακολουθεί τις αρχές της ψυχοθεραπευτικής μη κατευθυ-
ντικής Παιγνιοθεραπείας, δέχεται ότι στην αρχή της ζωής το άτομο είναι αυθεντικό, υγιές, κατέχει την 
ικανότητα να μετατρέπει τις εμπειρίες του σε επίγνωση και τείνει εκ φύσεως να δημιουργεί. Επιπλέον 
ο Παιγνιοθεραπευτής υιοθετεί την άποψη ότι, οι όποιες αντιδράσεις των παιδιών πηγάζουν από την 
ενδογενή τάση τους να παραμείνουν υγιή και να προστατεύσουν την αληθινή τους φύση.
Έχοντας τις αρχές αυτές ως οδηγό ο Παιγνιοθεραπευτής διδάσκεται να εφαρμόζει για τον ίδιο και 
καλλιεργεί διαρκώς χαρακτηριστικά όπως: την αυθεντικότητα, την ενσυναίσθηση, τη δίχως όρους 
αποδοχή, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη στην ενυπάρχουσα εντός όλων δυναμική ίασης… προκειμέ-
νου να λειτουργήσει σαν ένας όσο το δυνατόν πιο «καθαρός καθρέπτης», ο οποίος θα διευκολύνει 
το παιδί να επανεγράψει αισθητηριακές εμπειρίες στο δικό του χρόνο και ρυθμό, να εξερευνήσει δυ-
νατότητες, να τις εμπιστευτεί, να ανακαλύψει την αληθινή δημιουργική του φύση. 

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Φραγκούλη Α., Λογοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος, Βουνάτσου Γ., Δραματοθεραπεύτρια,
Κασταμονίτου Α., Δραματοθεραπεύτρια, Παιγνιοθεραπεύτρια, Φωτεινού Α., Δραματοθεραπεύτρια, 
Εργοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός

Στα πλαίσια Αγωγής Κοινότητας και της συμβουλευτικής πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2014, 
στο Σύλλογο «Αρδηττός» της κοινότητας Μετς - Αθήνα, ένας συνεκτικός κύκλος θεωρητικών και βι-
ωματικών συναντήσεων αφιερωμένος στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη «κρίση των 
σταδίων ανάπτυξης παιδιών και εφήβων» με στόχους: τη προαγωγή της ψυχικής υγείας, στους τομείς 
πρόληψης και θεραπείας ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων. Στην εργασία πήραν μέρος 
τέσσερεις θεραπεύτριες που εργάστηκαν σαν «διεπιστημονική ομάδα» για τη σύνδεση των σχέσεων, 
τη διεύρυνση του διαλόγου, τη σύνθεση του λόγου των ειδικών και την εξέλιξη των διαδικασιών με 
απώτερο στόχο: τη διερεύνηση των αναγκών της κοινότητας, την αναζήτηση της μορφής και επιλογής 
των θεμάτων παρουσίασης, τη διασύνδεση και συλλογικότητα των κατοίκων της συγκεκριμένης κοινό-
τητας. Χωρίς τότε να το γνωρίζουμε, δώσαμε μια μορφή στην εργασία μας, ανάλογη με τα ζητήματα 
που θέτει «επί τάπητος» ο Ε. Κριαράς, στη σύζευξη της ανάγκης και της πράξης του δέοντος όταν 
σχολιάζει, αναφερόμενος στο λόγο των Σπαρτιατών .. στην ήττα ναυμαχίας της Κυζίκου: «Καταστρά-
φηκαν τα πλοία. Ο Μίνδαρος σκοτώθηκε. Οι άνδρες πεινούν…τι πρέπει να πράξουμε; Να υπομένουμε; 
Μια λύση είναι … Εσείς να μιλάτε. Να λέτε .. αυτό που πιστεύετε... Και να πληροφορείτε σωστά. Μη 
δέχεσθε να γίνετε όργανα του οποιουδήποτε. Εξαγοράζονται πλέον εύκολα οι άνθρωποι... διάβαζα 
καθημερινά…. εφημερίδες. Τώρα ….με κουράζει αυτή η ελαφρότητα... Το μόνο ιδανικό που απέμεινε 
είναι ίσως ο Έρωτας. Υπό την έννοια της αέναης επιδίωξης του ιδανικού...» Οι τέσσερεις θεραπεύτριες 
σιώπησαν. Η «μικρή κοινότητα» σιώπησε αφέθηκε να αναλογιστεί, πως να διαχειριστεί πιο παραγωγικά 
τα κρίσιμα ζητήματα της. Η ομάδα των θεραπευτριών έχει περάσει πια απέναντι, ο χρυσός κλώνος 
ενώθηκε με το αργυρό κρίκο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Οι δεσμοί γίναν 
νησίδα… μια πατρίδα … το γέννημα που έσπειραν έχει συλλεχθεί, προσμένοντας.. σαν νέος σπόρος 
να αναγεννηθεί μέσα απ’ χέρια τους. Ο ΛΟΓΟΣ τώρα δικός τους … μα και δικός σας.
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ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Χαραλαμπίδης Σ., Αρχιτέκτων, Μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Καλλιθέας

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Δικτύου Αλληλεγγύης Καλλιθέας, στις οποίες περιλαμβάνονται 
ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας των οικογενειών που στηρίζει το Δ.Α.Κ. και 
στις οποίες υπεύθυνες είναι συνεργάτριες της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΝΑΣ «ΤΟΠΟΣ» ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Δεδέσκη Θ., Κέντρο Δραματοθεραπειας και Θεατρικής Έκφρασης, Ελλάδα

Η δραματοθεραπεία δημιουργήθηκε κι αναπτύχθηκε στην τομή ανάμεσα στη δραματική πραγματικότη-
τα και την πραγματικότητα όπως ορίζεται από τις ψυχολογικές θεωρίες και πρακτικές διερεύνησης της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Εδώ οι πρώτες ύλες και τα εργαλεία της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας διοχετεύονται στους αγωγούς των ψυχοθεραπευτικών στόχων για την κινητοποίη-
ση της διεργασίας της προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής.
Ο δραματοθεραπευτής κινείται σ’ ένα πλαίσιο που ενσωματώνει σ’ ένα ενιαίο σύνολο τις τρεις με-
γάλες δυνάμεις στην επιστήμη της ψυχολογίας: Ψυχανάλυση, Συμπεριφορισμό/ Γνωσιακές θεωρίες και 
Ουμανισμό/Υπαρξιακές θεωρίες από τη μια και τις πηγές απ’ όπου αντλεί τα μέσα με τα οποία θα 
εργαστεί : Θεατρικό παιχνίδι. Θέατρο, Παιχνίδι Ρόλων, Ψυχόδραμα, Τέλετουργία (Emunah 1994). 
Κατά συνέπεια ο δραματοθεραπευτής ασκεί τόσο μια επιστήμη της θεραπείας όσο και μια τέχνη της 
θεραπείας καθώς έρχεται σε συναλλαγή με την πολυπλοκότητα, την ιδιαιτερότητα και τη μυστηριώδη 
και ασυνεχή φύση της ανθρώπιης δημιουργικότητας.
Ο διάλογος ανάμεσα στις τέχνες και τις διαφορετικές θεωρήσεις, τρέφει, αναπτύσσει και συντηρεί τη 
δραματοθεραπευτική θεωρία και πράξη. Το Δράμα, έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε μέσα από αυτόν (Θέσπις). 
Σε αυτόν το διάλογο προσβλέπουμε ως δραματοθεραπευτές για να υφάνουμε ένα δίκτυο επικοινωνί-
ας ανάμεσα στους διαφορετικούς κώδικες και μορφές των θεραπειών μέσω τέχνης που αναδεικνύουν 
τη μία και μοναδική ουσία, αυτή της εξέλιξης και της αλλαγής.

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ψαλτοπούλου - Καμίνη N., Λέκτορας ΑΠΘ, Μουσικοψυχοθεραπεύτρια PhD, MA-CMT

Οι εγγενείς ιδιότητες της μουσικής επηρεάζουν άμεσα τη δομή του ψυχισμού σε βαθιά επίπεδα, 
οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές. Η δομή του ψυχισμού εκφράζεται σε τρεις πεδία: το Συμβολικό, 
το Φαντασιακό και το Πραγματικό. Η μουσική, η οποία είναι επίσης δομημένη σύμφωνα με τις ίδιες 
διαστάσεις, με την κατάλληλη χρήση της στη μουσικοθεραπεία, ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί 
στην υγιή και λειτουργική κατάσταση που ονομάζεται ΦΑ-φωνή. Από το 2011 τέσσερα μαθήματα 
μουσικοθεραπείας με πρακτική άσκηση προσφέρονται επίσημα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του 
ΑΠΘ, καθώς και από το 2016 λειτουργεί το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έτσι ο δρόμος για την επίσημη εγκαθίδρυση του επαγγέλματος στη χώρα 
μας έχει ανοίξει.

116

117

118

119

120



83

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Βαρσαμοπούλου A., Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτικής Ψυχοθεραπείας - Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt – 
Εικαστική Θεραπεύτρια

Η εικαστική θεραπεία εμφανίζεται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980. Σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο, ατομικά ή ομαδικά, με την παρουσία του εικαστικού θεραπευτή, χρησιμοποιώντας τα εικαστικά 
υλικά, όπως χαρτιά, χαρτόνια, μπογιές, μολύβια κ.λπ., ο θεραπευόμενος κοιτάει, αισθάνεται, σκέφτεται, 
φαντάζεται, εκφράζεται, δημιουργεί, ανακαλύπτει!
Το έργο τέχνης - εικόνα που δημιουργεί, περιέχει αυτό που υπάρχει μέσα του. Απεικονίζει τις εσω-
τερικές εμπειρίες του, αναπτύσσει τη δυνατότητα να τις συνειδητοποιήσει και να τις εκφράσει λεκτι-
κά. Γίνεται παράκαμψη των μηχανισμών άμυνας και των αντιστάσεών του, που επιτυγχάνεται με τη 
συμβολική δημιουργία καθώς το άτομο εκφράζει ασυνείδητες και συνειδητές επιθυμίες, φαντασιώσεις, 
προβληματισμούς και γενικά προβάλλει τον εσωτερικό του κόσμο. 
Ο θεραπευτής δεν δίνει ερμηνείες και τα σχόλιά του χρειάζονται για να ξεκαθαρίσουν και να χαλα-
ρώσουν τον θεραπευόμενο, δίνοντάς του την ευκαιρία για αυτοπραγμάτωση. Τέλος η δημιουργική 
διαδικασία προκαλεί την απελευθέρωση ενδορφινών και άλλων νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου, 
που επηρεάζουν τα κύτταρα του εγκεφάλου και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ανα-
κουφίζοντας από τον πόνο, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να λειτουργεί πιο 
αποτελεσματικά.

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Καραπαναγιώτη M., Χορογράφος, Χοροθεραπεύτρια, Ομάδα χορού ‘Δρυάδες εν Πλω’

Τομείς επιρροής της χοροθεραπείας. Η αλληλεπίδραση σώματος, ψυχής και μυαλού, σύμφωνα με τις 
αρχές της χοροθεραπείας, θεωρείται το μέσο για την επίτευξη αλλαγής, από το σωματικό ή κινητικό 
επίπεδο, στο νοητικό και ψυχολογικό Πιο συγκεκριμένα, η χοροθεραπεία επιφέρει αλλαγές στην ενσυ-
ναίσθηση, την κιναισθητική και συναισθηματική αντίληψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας 
Κύριες μέθοδοι. Ο χοροθεραπευτής κατά τη συνεδρία μπορεί να χρησιμοποιήσει είδη χορού, παιχνίδι, 
θέατρο, αυτοσχεδιασμό, αναπτυξιακή κίνηση ή άλλα βοηθήματα Σημαντικό στοιχείο στη χοροθε-
ραπεία είναι η επικοινωνία μέσω των συμβολισμών. Ο χοροθεραπευτής ενθαρρύνει τη δραματική 
– θεατρική κίνηση, που εκφράζει εσωτερικά στοιχεία του θεραπευόμενου Κατά κύριο λόγο όμως 
χρησιμοποιεί τις τεχνικές του καθρεφτίσματος (mirroring), του συγχρονισμού (attunement) και της 
προσαρμογής (adjustment). 
Αποτελεσματικότητα της χοροθεραπείας. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες έρευνες η χοροθεραπεία 
ενισχύει κινητικά, μαθησιακά, συναισθηματικά και κοινωνικά τα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακά προβλή-
ματα. 
Γενικότερα σε άτομα με μορφές αναπηρίας ή άλλες ασθένειες η χοροθεραπεία έχει θετικά αποτελέ-
σματα, συγκεκριμένα στα παιδιά υπάρχει μείωση της επιθετικότητας και κοινωνική βελτίωση. 
Τα άτομα με νοητική υστέρηση εμφάνισαν βελτίωση σε τομείς κίνησης και μετακίνησης, ομιλίας, επικοι-
νωνίας και κοινωνικότητας. Αντίστοιχα, άτομα με κινητική αναπηρία εκτός από κινητική βελτίωση, είχαν 
βελτιωμένη λειτουργικότητα στη καθημερινή και επαγγελματική ζωής τους, καλύτερη εικόνα σώματος 
και περισσότερη διασκέδαση κατά τη θεραπεία, ενώ λέγεται ότι ευνοήθηκαν περισσότερο από τη 
χοροθεραπεία, σε σχέση με απλή φυσική αγωγή. Ηλικιωμένα άτομα βρίσκουν στη χοροθεραπεία ένα 
τρόπο φυγής, διασκέδαση και μέσο διαπροσωπικής επαφής, επιπλέον είχαν ποικίλα οφέλη στη μνήμη, 
την κρίση, την αντίληψη της πραγματικότητας, την προσωπική ενδοσκόπηση και αποδοχή και τη ζωτι-
κότητα και αυτοπεποίθηση. 
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«ΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ, Η ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΙ Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΩΝΗ, ΣΩΜΑ, ΟΜΙΛΙΑ»: ΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (INTERMODAL EXPRESSIVE THERAPY)
Κουρλέση Ε., Goren-Bar A., Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Ελλάδα 

Γεννιόμαστε με την ικανότητά να μεταφέρουμε τα συναισθήματά μας μέσα από την κίνηση, τον ήχο, 
τις χειρονομίες, πολύ πριν αναπτύξουμε τη λεκτική γλώσσα και επικοινωνία. Στα πρώιμα στάδια της 
ανάπτυξης του ανθρώπου, το συναίσθημα εκφράζεται με μεγαλύτερη ένταση και δημιουργικότητα 
από το βρέφος και το γονέα μέσα από τις σωματικές εκφράσεις, κινήσεις, φωνές, φωνητικά σήματα, 
πρώτα μουσικά μοτίβα, αλληλεπιδράσεις αφής και παιχνίδια. 
Η εκφραστική θεραπεία μέσα από το συδυασμό διαφορετικών καλλιτεχνικών μέσων (intermodal 
therapy) είναι μία προσέγγιση κατά την οποία οι θεραπευόμενοι εκφράζονται μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα συνδυασμένων τρόπων τέχνης, όπως η μουσική, τα εικαστικά, η κίνηση. Οι διαφορετικοί τρόποι 
έκφρασης αξιοποιούνται από το θεραπευτή και το θεραπευόμενο για την έκφραση των συναισθημά-
των και των εμπειριών και μέσα από τη μετάβαση ή το «πέρασμα» από το ένα καλλιτεχνικό μέσο στο 
άλλο, ανοίγονται νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες και δίνονται νέα νοήματα στις εμπειρίες.
Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, η διαδικασία της δημιουργίας σε ένα καλλιτεχνικό μέσο περιγράφεται 
ως δημιουργικός άξονας που περιλαμβάνει 6 στάδια, μέσα από τα οποία ξετυλίγεται η διεργασία της 
δημιουργίας. Η συμπεριφορά, οι αντιδράσεις, οι δραστηριότητες και η στάση του θεραπευόμενου χα-
ρακτηρίζουν αυτόν τον άξονα και εμπλουτίζουν το θεραπευτή με κλινικές πληροφορίες. Αξιοποιώντας 
και συνδυάζοντας τις θεωρίες της Γιουνγκιανής Ψυχολογίας, της Gestalt και των Αντικειμενοτρόπων 
Σχέσεων, το καλλιτεχνικό έργο ενεργοποιείται και μέσα από τη δυναμική της τριάδας (θεραπευτής- 
θεραπευόμενος- καλλιτεχνικό δημιούργημα) η θεραπευτική εμπειρία λαμβάνει χώρα.

HAPPY END
Χλωροκώστα Κ., Δραματοθεραπεύτρια, Ειδική Σύμβουλος εξαρτήσεων Κύκλοι Ζωής, Ελλάδα

Στο βιωματικό εργαστήρι θα χρησιμοποιηθεί μουσική και θα διατηρήσει τις αρχές και την μεθοδολογία 
της Δραματοθεραπευτικής προσέγγισης. Ένα βιωματικό εργαστήρι, που ως στόχο έχει την ανάγκη μια 
για Happy End, όπως αυτά στις Αμερικάνικες ταινίες, που κλείνουν με ένα φιλί. Μα αν στις Αμερικάνικες 
ταινίες θριαμβεύει πάντα ο έρωτας, στη ζωή θριαμβεύει αυτός που αντέχει! Αυτός που μπορεί μέσα 
από την σχέση του, να αλλάξει τον εαυτό του. Να τολμήσει να δεχθεί τις αλήθειες του, να αποδεχθεί 
την ιστορία του και να σταματήσει να την περιφέρει ως κουφάρι, που δεν μπορεί να απαλλαγεί από 
αυτό. Αν ο καθένας κουβαλά στη σχέση το κουφάρι του κάποια στιγμή η δυσοσμία θα τα σκεπάσει 
όλα...
Μπαίνουμε σε κάθε σχέση με τις πληγές μας. Οι πληγές αν φροντιστούν κλείνουν, επουλώνονται και 
μένει μια μικρή χαραγματιά, ένα σημάδι στο δέρμα για να μας θυμίζει όλα όσα μάθαμε από κάθε μας 
πληγή κι αυτό είναι το κέρδος! 
Μα αν κανείς μπει σε μια σχέση χωρίς να φροντίσει να καθαρίσει και να γιάνει μια παλιά πληγή, εκείνη 
με τον καιρό θα αρχίζει να βγάζει πύο...Θα αρχίζει να γεμίζει με δηλητήριο τον αέρα, θα αρχίσει και 
πάλι να πονά μόλις την ακουμπάς και δεν θα κλείσει ποτέ. Κι ότι δεν κλείνει, δεν αφήνει και τίποτε νέο 
να ανοίξει...
Οι σχέσεις μας, χρειάζονται φροντίδα... Μα δεν μπορούμε να φροντίσουμε κανέναν αν πρώτα δεν 
έχουμε φροντίσει εμάς και η ανάγκη μας για ένα happy end, μας ωθεί συχνά σε συναισθηματική από-
γνωση. 
Τι σημαίνει Τέλος;
Τι σημαίνει καλό και τι κακό Τέλος;
Τι συνδέσεις έχει κάνει ο καθένας μας για αυτή την πελώρια λέξη;
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Στο Βιωματικό αυτό εργαστήρι θα ερευνήσουμε ακριβώς αυτό…γιατί τελικά, το Happy End, χρειά-
ζεται πολλά περισσότερα από υπομονή, επιμονή, αμοιβαίες υποχωρήσεις, σεβασμό κι αγάπη, όπως 
έλεγαν οι γιαγιάδες μας. Χρειάζεται Επίγνωση!
…γιατί κανένα «Τέλος» δεν έρχεται με άδεια χέρια…

ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
Φιλιππίδου Ρ.- Ε., Σκόρδου Μ., Ελλάδα 

Στη Θεραπεία μέσω Θεάτρου και Κίνησης και σύμφωνα με τη φιλοσοφία του C. G. Jung, ο στόχος 
της ψυχής είναι να φτάσει στην εξατομίκευση (individuation). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 
αναγνώριση, ανάδυση στο φως και αποδοχή όλων των πλευρών της. Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία 
Gestalt, η ζωή αποτελείται από ένα συνυφασμένο πλέγμα κύκλων, που ονομάζονται Κύκλοι της Επα-
φής. Κάθε βίωμα είναι κι ένας τέτοιος κύκλος, για την ολοκλήρωση του οποίου και την ικανοποίηση της 
συγκεκριμένης ανάγκης, υπάρχουν εμπόδια που χρειάζεται ο άνθρωπος να υπερπηδήσει. Ένας τέτοιος 
κύκλος είναι και ο έρωτας, με την έννοια που απέδωσε σε αυτόν ο Πλάτωνας. Τόσο η ολοκλήρωση 
του κύκλου μιας ανάγκης, όσο και η αποδοχή των σκοτεινών κομματιών της ψυχής, είναι διεργασίες 
που κάποιες φορές είναι δύσκολες κι επώδυνες για τον άνθρωπο. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 
που λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Κάποιοι από αυτούς έρχονται από 
τα βάθη του παρελθόντος, σχετίζονται με τη γονεϊκή οικογένεια, τις εικόνες και τους ρόλους που έχει 
ο καθένας έχει εσωτερικοποιήσει. Άλλα εμπόδια βρίσκονται σε γνωσίες του παρόντος και τραυματι-
κές εμπειρίες πιο πρόσφατες. Στο εργαστήριο αυτό θα δουλέψουμε βιωματικά μέσα από τον μύθο 
της Ψυχής και του Έρωτα. Με τη βοήθεια των μεθόδων της Δραματοθεραπείας και της Gestalt, θα 
διερευνήσουμε τι παρεμποδίζει το κλείσιμο του Κύκλου της Επαφής μας που σχετίζεται με τον έρωτα. 
Είναι το παρελθόν, οι γονείς μας, οι αμφιβολίες, η Αφροδίτη ή ο Δίας που δυσκολεύουν τελικά την 
εξατομίκευση της ψυχής μας.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
Βάββα Β., Εργαστήρι Δραματοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Παιδαγωγικής Θεάτρου «Ανοιχτό Παρά-
θυρο», Ιωάννινα

Εισαγωγή. Η μετακίνηση πληθυσμών για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους λό-
γους, φαίνεται ότι θα είναι το φαινόμενο του 21ου αιώνα, από άποψη μαζικότητας και καθολικής 
επιρροής στον παγκόσμιο χάρτη. Οι προκλήσεις που αφορούν στο κομμάτι της ένταξης σε κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό πλαίσιο των νέων αυτών μελών, είναι τεράστιες. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, ανα-
προσαρμοζόμενο και με παραλλαγές, έχει σχεδιαστεί για και υλοποιηθεί με περισσότερους από 250 
εκπαιδευτικούς της Ηπείρου και Βόρειας Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ενώ η τελευ-
ταία του υλοποίηση έλαβε χώρα στο 5ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοζάνης στις αρχές Ιούλη. Σκοπός 
του είναι η ευαισθητοποίηση της ομάδας πάνω σε θέματα μετακίνησης πληθυσμών, η επικέντρωση στο 
βίωμα του εκτοπισμού και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από ασκήσεις και δράσεις που 
θα μας προσκαλέσουν να εισέλθουμε στο χώρο του μαγικού «έως αν». 
Μεθοδολογία. Θα φορέσουμε για λίγο τα παπούτσια των ανθρώπων που ξεριζώνονται απ’ τον τόπο 
τους για τον έναν ή τον άλλο λόγο και θα εκφράσουμε τη δική μας θέση και συναισθηματική αντίδρα-
ση απέναντι σε ποικίλα ερεθίσματα (λεκτικά, οπτικά, εικαστικά, ακουστικά), μέσα από την ομαδική διά-
δραση και τη συνάντηση με τις τέχνες. Οι δράσεις και οι τεχνικές που θα αξιοποιήσουμε προέρχονται 
από το χώρο του θεατρικού παιχνιδιού, της δραματοθεραπείας και του εκπαιδευτικού δράματος. 
Συμπεράσματα. Μέσα από το εργαστήρι αυτό, θα προσπαθήσουμε να βιώσουμε έστω και για λίγο 
τις πολλαπλές εφαρμογές του δράματος, που μπορεί να περιλαμβάνουν την πολυαισθητηριακή μάθη-
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ση, την κοινωνικοποίηση και καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, την επαφή, τη θεραπεία, το να έρθουμε ένα 
βήμα πιο κοντά στην κατανόηση και διαχείριση πολύ δύσκολων και άγνωστων καταστάσεων. 

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΕΡΟ. ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ
Κατσιλέρου Α., Παιγνιοθεραπεύτρια, Ελλάδα

Με την πέτρα που ονειρεύεται, το ξύλο που μιλάει και το νερό που μεταμορφώνει, «θ’ αναζητήσουμε 
τον κόσμο του θαυμαστού». 
Θα εστιάσουμε στη δύναμη των στοιχείων, για να ανακαλύψουμε το αόρατο που θέλει να φανερωθεί.
Θα ερεθίσουμε την παρατηρητικότητά μας και την φαντασία μας, με στόχο να πετύχουμε μια άλλη 
οπτική ή άλλες οπτικές στα φαινόμενα, μια ευελιξία με πολλές αποχρώσεις, απαραίτητη για μια ζωή 
χαρούμενη, δημιουργική, ερωτική.

 «...ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΤΕΡΑΣ ΦΤΕΡΩΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑ ΜΕ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΝΤΑ-
ΖΕΙ ΤΟΝ ΑΔΗ, ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...» ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣ 
ΨΥΧΗΣ
Ζαφειροπούλου Ε., Δραματοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια οικογένειας, ΕΔΠΕ, EFTA, Παπαθέου Ρούλα, 
CPsychol, Δραματοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια οικογένειας, μέλος ΔΣ της ΕΔΠΕ

Από τους οικογενειακούς μύθους απορρέουν οι «εντολές», σύμφωνα με τις οποίες το άτομο έχει την 
τάση να ταυτίζει τη μοίρα του με την εκπλήρωση μιας αποστολής.
Με βάση την παραπάνω υπόθεση, το βιωματικό αυτό εργαστήρι, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της 
δραματοθεραπείας, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η «μυθοποιός λειτουρ-
γία» της οικογένειας θα εκφράσει τους χρησμούς, τους κανόνες, τις αποστολές και θα δοκιμάσει την 
μετατροπή, την ανανεωμένη αφήγηση των μύθων.

Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Δικαίος Δ., Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Μονάδα Μελέτης Ύπνου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Αναγνωρίζονται τέσσερα διαφορετικά στάδια ύπνου, τα 1-3 και ο ύπνος REM (ταχειών οφθαλμικών 
κινήσεων, Rapid Eye Movements). Από το στάδιο 1 που είναι «κοντά» στην εγρήγορση, μέχρι το στά-
διο 3 ο ύπνος όλο και βαθαίνει, με όλο και μεγαλύτερη αναστολή του εγκεφαλικού φλοιού. Στο στάδιο 
REM που συνήθως ακολουθεί, αντίθετα, ο φλοιός του εγκεφάλου δραστηριοποιείται έντονα, τα μά-
τια κινούνται με ριπές κινήσεων και υπάρχει ανάμνηση ονείρων. Κατά το στάδιο αυτό που επικρατεί 
προς το τέλος της νύχτας και κατά το οποίο η νοητική δραστηριότητα είναι έντονη, υπάρχει πλήρης 
αναστολή του μυϊκού τόνου για την προστασία μας από τις συνέπειες «δράσης» σύμφωνης με το πε-
ριεχόμενο του ονείρου. Οι διάφορες θεωρίες για τον ύπνο REM περιλαμβάνουν τη συμβολή του στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη δημιουργία των νευρικών συνάψεων στη νεογνική (ίσως και νηπιακή) 
ηλικία, τη δραστηριοποίηση συνάψεων που είναι «γενετικά προγραμματισμένες» να λειτουργούν, την 
επαναβίωση γεγονότων της ημέρας και λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη ή την απόρριψη των άχρη-
στων πληροφοριών, τη συναισθηματική επεξεργασία γεγονότων της ημέρας και τη διευθέτηση των 
νεοαποκτηθεισών πληροφοριών με βάση μεθόδους που αποκτήθηκαν πρώιμα κατά την παιδική ηλικία, 
οι οποίες είναι διαφορετικές από τη «λογική» στην οποία υποχρεώνει η πραγματικότητα. Διάφορα 
ηλεκτροφυσιολογικά, λειτουργικά νευροανατομικά και νευροβιολογικά ευρήματα αναδεικνύουν τις δια-
κριτές καταστάσεις του ύπνου και συνάδουν με την λειτουργία των ονείρων ως «ιδιωτικής θεατρικής 
παράστασης» που βασίζεται τόσο σε φανταστικό υλικό όσο και σε γεγονότα της πραγματικότητας.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ
Παπακωνσταντίνου Κ., Ψυχίατρος, Επιστημονικός υπεύθυνος τμήματος ενηλίκων Ινστιτούτου Ψυχικής 
Υγείας Καλλιθέας, Επιστημονικός συνεργάτης Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας 
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει περιόδους διαταραχής του ύπνου εξ’ αιτίας ψυχικών συ-
γκρούσεων που μπορεί να μην ήταν συνειδητές κι αυτό κάποιες φορές αποτελεί αφορμή για να 
σκεφτούμε περισσότερο για το τι μας συμβαίνει, σηματοδοτώντας ίσως κι ένα «καμπανάκι κινδύνου» 
για τον ψυχισμό μας. Αν αυτές οι διαταραχές παραμείνουν χωρίς να καταφέρουμε να τις αντιμετωπί-
σουμε, ίσως οδηγήσουν σε μια ψυχική νόσο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαρκώς στη διάρκεια της 
ημέρας βρισκόμαστε σε μία ψυχική διεργασία με τον εαυτό μας και καλούμαστε να επιλύουμε μικρό-
τερες ή μεγαλύτερες εσωτερικές συγκρούσεις είτε αυτό συμβαίνει συνειδητά κινητοποιώντας τη λογική 
μας σκέψη είτε ασυνείδητα, αναζητώντας έτσι την ψυχική μας ηρεμία και ισορροπία. 
Η ψυχαναλυτική κατανόηση του ύπνου και της ονειρικής διαδικασίας (του «ονειρεύεσθαι» και όχι των 
ονείρων) επιτυγχάνεται χάρη σε έναν εμπνευσμένο βρετανό ψυχαναλυτή, τον Wilfred Bion ο οποίος 
κατάφερε με θεωρητική, κλινική και ερευνητική εργασία να προσεγγίσει πρώτος την ψυχική λειτουργία 
του ύπνου. 
Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη φάση και τη σημασία του ύπνου, την ικανότητα του ατόμου 
να κοιμάται και να ονειρεύεται αλλά και το τι σημαίνει για τον ψυχισμό του ατόμου η αυπνία και η 
πιθανή αδυναμία να ονειρευτεί, μέσα από την ψυχαναλυτική προσέγγιση.

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ. ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Θεοχαρόπουλος Χ., MA Θεατρικές Σπουδές, Θεατροπαιδαγωγός, Ηθοποιός

Από τα αρχαιοελληνικά θεατρικά κείμενα που μας παραδίδονται σήμερα, ακέραια ή σε αποσπα-
σματική μορφή, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως οι άνθρωποι πάντοτε έβλεπαν όνειρα. Ο 
Στησίχορος στην Ορέστεια, ο Αισχύλος στη θεατρική εκδοχή του ποιήματος του προηγούμενου κι ο 
Σοφοκλής στην Ηλέκτρα εσωκλείουν σε διαφορετική χρονική περίοδο ο καθένας τους, το «όνειρο της 
Κλυταιμήστρας» δημιουργώντας ίσως το πρώτο ονειρικό μοτίβο στη θεατρική ιστορία. Στις τραγω-
δίες του Αισχύλου Πέρσες, Προμηθέας Δεσμώτης, Αγαμέμνων και Χοηφόροι καθώς και στην Ιφιγένεια 
εν Ταύροις του Ευριπίδη αναδύονται αλληγορικά και προφητικά όνειρα που βοηθούν την εξέλιξη του 
κάθε μύθου.
Με ένα χρονικό άλμα διαπιστώνουμε πως το όνειρο χρησιμοποιείται και από τον Σαίξπηρ στα έργα 
του με έναν διαφορετικό πια τρόπο σε σχέση με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Αμέσως μόλις o Άγ-
γλος δραματουργός συνέλαβε την ιδέα ότι ένα θεατρικό έργο μπορεί να αναπαρασταθεί ολόκληρο 
ως όνειρο, δημιούργησε το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας αλλά και την Τρικυμία, εισάγοντας νέους 
κόσμους στη θεατρική πραγματικότητα της εποχής, στους οποίους άνθρωποι, πνεύματα και ξωτικά 
βιώνουν παράλληλα τις ζωές τους.
Κατά τις πιο σύγχρονες θεατρικές απόπειρες, συγγραφείς που καταπιάνονται με τα όνειρα, αρχίζουν 
να λαμβάνουν υπόψη τους τις επαναστατικές ψυχιατρικές απόψεις του 20ου αι. Έχοντας ο ίδιος 
μελετήσει τη θεωρία των ονείρων, το Ονειρόδραμα, έργο που συγκαταλέγεται στα τελευταία του 
Στρίντμπεργκ, καθιστά εμφανείς τις επιρροές του συγγραφέα απ’ τις ψυχαναλυτικές θεωρίες του 
Φρόυντ. Τα όνειρα, ευχάριστα ή εφιαλτικά, οράματα ή παραισθήσεις, επισκέπτονται τους θεατρικούς 
χαρακτήρες, για τους ίδιους λόγους που παρεμβαίνουν στην πραγματικότητα των ανθρώπων: για να 
τους διασκεδάσουν, να τους προειδοποιήσουν, να τους αφυπνίσουν ή και τίποτα από τα παραπάνω.
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ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ανδρεοπούλη Κ. - Λ., Ψυχοθεραπεύτρια, Ελλάδα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί πώς επανασυνδέονται η ψυχή με τον έρωτα 
μέσω της συγγραφής ποίησης και συνάμα προκύπτει θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ποιητή. Η Ψυχή 
σε όλη τη ζωή, από τη γέννηση ως τον θάνατο, αναζητά, με πείσμα παιδικό, τον Έρωτα. Προσδοκά να 
ανακαλυφθεί και να ανακτηθεί κάθε αθέατη ιδιότητά της για να συνδεθεί βαθιά ολόκληρη. Ο Έρωτας 
καθώς απαιτεί παράδοση άνευ όρων, προκαλεί φόβο, εσωτερικές συγκρούσεις ή και διασάλευση και 
μόνον έτσι οδηγεί στην μεταμόρφωση. 
Μέσα σε αυτήν την συνθήκη, του υπαρξιακού χάους, μπορεί να γεννηθεί η Ποίηση.
Η Ποίηση δεν περιορίζεται, καταργεί τον χώρο και τον χρόνο, γεννιέται και υπάρχει στο κενό. Ανάμεσα 
στις λέξεις, ανάμεσα στις σκέψεις, ανάμεσα στην εισπνοή και εκπνοή. Εναλλάσσει τα πρόσωπα - απο-
δέκτες ερήμην τους χωρίς την συναίνεσή τους. Χρησιμοποιεί τα πρόσωπα - αφορμές αυθαίρετα. 
Η ανάγκη αυτοέκφρασης οδηγεί στην αυτοανακάλυψη, αυτοαποκάλυψη, κάνει το άδηλο έκδηλο. Έτσι, 
αδιαμεσολάβητα, αναδύεται στο φως το καινούργιο. Η ανακάλυψη ενός βαθύτερου πραγματικού 
εαυτού που θα φονεύσει τον «ψευδή» και θα «ποιήσει διαφοράν», καθώς διαφορά είναι, αποτελεί 
λυτρωτική διέξοδο στο φαινομενικό υπαρξιακό αδιέξοδο. Ο Έρωτας, ως πυροδότης του πρωταρ-
χικού τραύματος γίνεται ο δρόμος που οδηγεί σε βαθύτερη σύνδεση με την ψυχή. Οι πυροδοτικοί 
μηχανισμοί που ενεργοποιούν το τραύμα, αυτοί οι ίδιοι αποτελούν την έμπνευση. 
Ο ποιητής από «ασφαλή θέση» και νέους δρόμους καταδύεται στα άδυτα του τραύματος και ανα-
δυόμενος ανασύρει «κομμάτια» ψυχής και ιδιότητες που αρνήθηκε και έκρυψε αλλού και άλλοτε.. 
Η συγγραφή ποίησης, ως διεργασία πολύπλοκη, πολυεπίπεδη, βιωματική, αυταπόδεικτη, ενοποιητική του 
εαυτού, οδηγεί στην αναγέννηση.
Η Ποίηση γίνεται τόπος ιερός συνάντησης του έρωτα με την ψυχή.
Ο γράφων και ιάσεται.

ΕΡΩΣ ΧΑΡΙΣ
Καλός Σ., Ψυχολογος, Δραματοθεραπευτής, Ηθοποιός

Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον έρωτα και το θέατρο τόσο στενή που θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο έρωτας είναι η βασική μονάδα θεάτρου έχουσα μια αντιστοιχία με τα βασικά είδη θεά-
τρου που είναι το κατεστημένο-γάμος, το τελετουργικό - πλατωνικός έρως, της σκληρότητας - πάθος 
και της αμεσότητας - αγάπη.
Στην διαδικασία του έρωτα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του θεάτρου ο πρωταγωνιστής και ο θεατής 
το κτίσιμο ενός ιδανικού ρόλου που να γοητεύει, το μακιγιάζ, το στυλ, η προβολή, η υπόθεση, η φα-
ντασία στη θέση της λογικής, το ωραίο και η απομάκρυνση κάθε άσχημου από επάνω μας σωματικού, 
ψυχικού η πνευματικού, η απομάκρυνση κάθε κακιάς μας συνήθειας και το χτίσιμο ενός νέου εγώ που 
είναι και το σημαντικό όφελος μας απ όλη αυτή την ιστορία ανεξάρτητα από την έκβαση της.
Ξηλώνοντας το πουλόβερ της καθημερινότητας από πάνω μας και αφαιρώντας στερεότυπες μνήμες 
μάθησης φτάνουμε στον πυρήνα του ΕΓΩ μας που δεν είναι εύκολο να ονομαστεί αλλά να περιγραφεί 
ως το περιέχον τις έννοιες ΕΡΩΣ ΧΑΡΙΣ. Γκροτόφσκι.
Κατά την κοινωνική ψυχολογία του ο LE BON λέει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να γοητευτεί και να γο-
ητεύσει και αυτή του η ανάγκη τον ωθεί στις σχέσεις του με τους άλλους. Σε αυτή την ανθρώπινη ιδι-
ότητα στήριξε την τεχνική της ύπνωσης και ο Φρόυντ. Αλλά εδώ και χρόνια το θέατρο και οι εραστές 
ξέρουν πώς να γοητεύουν.  Παρακολουθώντας μια σκηνή από το έργο του Αρπούζοφ φθινοπωρινή 
ιστορία θα δούμε και το παράδοξο του έρωτα των αντιθέτων.

131

132

133

134



89

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Παπάλη B., Δραματοθεραπεύτρια

Η Αφροδίτη στην Αρχαία Ελλάδα θεά του έρωτα και της αγάπης κατά την μυθολογία της, είναι γεν-
νημένη δυο φορές ανάλογα με τις ιδιότητες που οι προγονοί μας της απέδιδαν. «Την μια είναι Αμήτηρ 
(χωρίς μητέρα), γεννημένη από τους αφρούς της θάλασσας καθώς τα γεννητικά όργανα του Ουρα-
νού έπεσαν στην θάλασσα, όταν τον ευνούχισε ο γιος του ο Δίας για να σταματήσει να τρώει τα 
παιδιά του και να πάρει τη θέση του σε μια καινούργια θεογονία, αυτήν του δωδεκάθεου.
Αυτή είναι η Ουράνια Αφροδίτη, και σχετίζεται με την ιδέα του Έρωτα στην άϋλη μορφή του. Η Αφρο-
δίτη, γεννημένη από την Ωκεανίδα Διώνη και τον Ωκεανό, είναι η Πάνδημη και προστατεύει τον έρωτα 
με σάρκα και οστά, και τις σχέσεις των ερωτευμένων. Παντρεύτηκε με διάφορους θεούς όπως τον 
Ήφαιστο αλλά και τον Άρη, και έσμιξε με πολλούς θνητούς. Έτσι στην μετέπειτα πατριαρχική εποχή της 
αποδόθηκε επιπολαιότητα, φαιδρότητα και ασημαντότητα, που ταίριαζε με το αρχέτυπο ιδεώδους 
της γυναίκας, που το νέο κοινωνικό σύστημα κατασκεύασε «γυναίκα σεμνή και υποταγμένη σε όλα», 
αλλά και στον Έρωτα.
Αυτά και άλλα πολλά για αρχαίους αλλά και πιο σύγχρονους κατασκευασμένους μύθους και την 
συμβολογία τους για τον Έρωτα...

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Προύζου A., Δραματοθεραπεύτρια

Για τους πρώτους πολιτισμούς, ο έρωτας και ό,τι απαγορεύσεις υπήρχαν γύρω από αυτόν, αποτε-
λούσαν θεμελιώδεις αξίες που συχνά καθόριζαν τις συνήθειες της διαβίωσης και της ταυτότητας του 
ατόμου.
Στα πρώτα χρόνια η γυναίκα εμπεριέχει την υποδοχή, - τη ζωή, που θέλει να την μεταδώσει -, ενώ ο 
άνδρας είναι η κατάκτηση, η δύναμη και η κίνηση. Ο άνδρας, φοβάται την γυναίκα καθώς δεν έχει ακόμα 
γνώση της συμβολής του στην ζωή και ως εκ τούτου, η γυναίκα για πολλά χρόνια έχει την εξουσία.
Κάποιες κοινωνίες έχουν πολυανδρία (μια γυναίκα, πολλοί άνδρες), όπως για παράδειγμα στην Αί-
γυπτο της τρίτης χιλιετίας ή σήμερα σε κάποιες περιοχές της Ινδίας. Άλλες πιο συνειδητοποιημένες 
κοινωνίες ως προς την πατρότητα, τείνουν να έχουν πολυγυνία (ένας άνδρας με πολλές γυναίκες). 
Στις μέρες μας, η πολυανδρία λαμβάνει χώρα στο 1% περίπου του πληθυσμού του πλανήτη, ενώ η 
πολυγυνία υπάρχει σε πολλές κοινωνίες, κυρίως όπου επικρατεί ο μουσουλμανισμός, ο ανιμισμός και ο 
ινδουισμός και αγγίζει περίπου το 1/3 της υφηλίου.
Με τον ερχομό του Χριστιανισμού, επιχειρήθηκε να επιβληθεί στους πιστούς η απόλυτη μονογαμία, η 
ολοκληρωτική αφοσίωση και η μη αναστρέψιμη σχέση. Για τους Πατέρες της Εκκλησίας, η μονογαμία 
είναι αναγκαία για την επιβίωση της ανθρωπότητας και το σεξ εκτός γάμου είναι πλέον απαγορευμένο 
και αποτελεί μείζον σκάνδαλο. Ελέγχοντας την σεξουαλική ζωή και τον έγγαμο βίο του ποιμνίου της η 
Εκκλησία προσπαθεί να πάρει και να διατηρήσει την εξουσία στον Δυτικό κόσμο. 
Στον 21ο αιώνα παρόλο που υπάρχουν ακόμα αγώνες που χρειάζεται να κερδηθούν ως προς το 
δικαίωμα στον έρωτα, η φωνή της Εκκλησίας επηρεάζει όλο και λιγότερο καθώς η ελευθερία της έκ-
φρασης και του «ερωτικού σχετίζεσθαι», έχει δειλά ξεκινήσει. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΗ
Πόλος Γ., Ψυχοθεραπευτής                                                                                                                      

«Η έλξη του έρωτα και το έλκος του θανάτου και αντιστρόφως το έλκος του έρωτα και η έλξη του 
θανάτου» Δ. Δημητριάδης
Στο μύθο του Ηρακλή, υπάρχουν, δύο επεισόδια, μανίας. Στο πρώτο, αναφέρεται το έργο «Ηρακλής 
μαινόμενος» του Ευριπίδη. Στο δεύτερο επεισόδιο, σκοτώνει τον φίλο του Ίφίτο, γιατί ο Εύρυτος βα-
σιλιάς της Οιχαλίας, δεν του έδωσε την κόρη του Ιόλη για γυναίκα.
Ο Ηρακλής, αρρωσταίνει και αφού δεν δέχεται ο Νηλέας να τον καθάρει, ζητά χρησμό από τον Απόλ-
λωνα. – Πωλείται σκλάβος στην Ομφάλη βασίλισσα της Λυδίας, κόρη του Ιαρδανού. Εκεί υπομονετικά 
δέχεται ταπεινώσεις, εκθήλυνση, διασυρμό. Θεραπεύεται, υπηρετεί την βασίλισσα με κάποια σημαντικά 
κατορθώματα και κάνει μαζί της ένα γιό τον Λάμο. Οι ιερείς αργότερα στους ναούς τους αφιερωμέ-
νους στον Ηρακλή, φορούν γυναικεία ρούχα.
Ο μύθος, είναι βάση της σαδομαζοχιστικής λογοτεχνίας, αφορμή εικαστικών και μουσικών έργων.
Στην παρούσα παρουσίαση, τίθενται, ερωτήματα, πότε η σαδομαζοχιστική θέση αποτελεί επανάληψη 
της οιδιπόδειας προβληματικής και πότε αναπαραστατική επεξεργασία, σωματικών μνημονικών ιχνών, 
προ οιδιπόδειων.
Η ψυχαναλυτική δομή, αποτελεί συχνά απαγορευτικό πλαίσιο για ασθενείς οριακής και όχι μόνο δομής.
Μπορεί το dramatherapy κατά βάσει αναπαραστατική θεραπεία, να λειτουργήσει ως «πάροδος», δί-
νοντας την δυνατότητα επαφής με την αναπαράσταση, ονειροπόληση, φαντασιακό μέσω προβολών.
Πια θεωρητικά σχήματα, χρειάζονται για τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά;

ΟΦΗΛΙΑΣ ΕΚΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.
ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Παπαγεωργίου Ά., Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Εξελιγμός»

Εμπνευσμένο από διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις τού αρχικά Σαιξπηρικού χαρακτήρα τής Οφη-
λίας, το θεατρικό πρότζεκτ τής Άννας Παπαγεωργίου βασίζεται σε ένα σύνολο κειμένων, θεατρικών 
και ποιητικών αποσπασμάτων, αυθεντικών ή εν μέρει τροποποιημένων τραγουδιών, ιδεών και φράσεων 
από το Σαιξπηρικό Ηamlet και το Hamletmachine του Heiner Muller ως τη «Μαρίνα των Βράχων» του 
Οδυσσέα Ελύτη και το «Κάτι επικίνδυνα κομμάτια» τού Μίλτου Σαχτούρη, και από τη «Γιορτή» τών 
Τρυπών έως το «Opheliαc» της Emilie Autumn, με απώτερο σκοπό την πνευματική και συναισθηματική 
αφύπνιση θεατών και ακροατών απέναντι στην επιρροή που ασκεί η απώλεια του ερωτικού αντικειμέ-
νου και τις επιπτώσεις που επιφέρει ως τραύμα στην ψυχική ισορροπία τής Γυναίκας.
Η Οφηλία μετατρέπεται με αυτόν τον τρόπο σε σύμβολο, αποδομείται, κατακερματίζεται και εμφανί-
ζεται ως πολυκατοπτρικός χαρακτήρας, που ανακλά τη διαχρονική και ταυτόχρονα αχρονική πορεία 
τής δυτικά γαλουχημένης γυναίκας μέσα στο ανελέητο φαλλογοκεντρικό σύμπαν τής «πατρικής λογι-
κής», όπως αυτή ορίζεται στο ευρύτερο φιλοσοφικό πλαίσιο τού Derrida.
Αυτό που καλείται να αποκωδικοποιήσει ο θεατής/ακροατής είναι η φωνή μιας συλλογικής συνείδησης, 
ένας πολυπολικός διάλογος ανάμεσα σε οχτώ «ίχνη» τού Εαυτού και τής Ψυχής τής ίδιας γυναίκας, 
ίχνη που δεν είναι ποτέ αυτόνομα παρόντα, χωρίς την αποδόμηση της αυθεντίας τού αρσενικού και 
τού προνομίου τής παρουσίας του τόσο μέσα στο χώρο όσο και μέσα στο χρόνο (σύμφωνα με τα 
λεγόμενα τού προαναφερθέντος φιλοσόφου σε μια συνέντευξη, που παραχώρησε στον ιταλό μαθη-
ματικό Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι το 2002)
Η ατομική συνείδηση τής Οφηλίας, και ο άναρχος - πολλές φορές «Βαβελικός» διάλογος μεταξύ τού 
Εαυτού και των διαφοροποιημένων ειδώλων του - είναι κατ’ουσίαν ένας εγκεφαλικός μονόλογος: ο 
δικός της μοναχικός μονόλογος μέσα σε μία κοινωνία αρσενικών που αδυνατούν να μεταφράσουν τα 
όσα τους καταμαρτυρεί και προσάπτει.
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Πολιτισμικά στιγματισμένη ως «Άλλο», προϊόν τής κοινωνίας που παράγει ένα πλάσμα ανάμεσα σε 
αρσενικό και ευνούχο και το ονομάζει θηλυκό (Beauvoir 1988/1949), η Οφηλία καταδικάζεται να 
συναντάται συνεχώς με τον εαυτό της σ΄ένα παιχνίδι με σοβαρούς κινδύνους. Ένας θείος και ταυτό-
χρονα εκστατικός χορός παρασέρνει τα βήματά της, ενώ αναζητά τον Αμλετ που αγάπησε προβο-
λικά, αλλά βρίσκει τον άνδρα που την πρόδωσε. Όταν συναντιούνται είναι δυο αντιθετικές δυνάμεις, 
δυο αντικρουόμενα σύμπαντα. Μοιραία(;) η συνάντηση απογυμνώνεται από προβλεπόμενες πράξεις, 
και στο τέλος το ένα σύμπαν καταπίνει το άλλο και αυτοκαταστρέφεται σε ένδειξη μιας στερημένης 
αξιοπρέπειας.

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Παπαδογεωργοπούλου A., Παιγνιοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπευτικό κι Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης, «Το Έρμα»

Η «Ελευθερία» είναι ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που μεγαλώνει με την ψυχωτική μητέρα της. Η προσω-
πική της θεραπεία ξεκινά όταν πρέπει να μετακομίσει στο σπίτι του πατέρα της, με τον οποίο έχει μια 
πολύ δυσλειτουργική σχέση… Ως μια άλλη «Ψυχή», κλεισμένη στην προσωπική της φυλακή αρνείται να 
έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο αλλά κυρίως με το δημιουργικό εαυτό της… Μέσα από τις παιγνιο-
θεραπευτικές συναντήσεις ακολουθεί την προσωπική της πορεία προς τον «Έρωτα» ανακαλύπτοντας 
τη χαμένη δημιουργικότητά της ενώ παράλληλα κερδίζει μια πιο λειτουργική σχέση με τον πατέρα της κι 
αρχίζει να αποδέχεται τη μητέρα της… Αργά και σταθερά αποχαιρετά το κουκούλι της κι αποφασίζει 
να χρησιμοποιήσει τα δικά της φτερά …

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Dr. Ρόμπερτσον Κ., Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο Δια Βίου Μάθησης, «Το Έρμα»

Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσω για Δραματοθεραπευτική πορεία μίας γυναίκας η οποία διαπραγ-
ματεύεται τις έντονες διακυμάνσεις των συναισθημάτων της. 
Η γυναίκα αυτή υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά εξακολούθηση από την ηλικία 8 έως 17 χρονών. 
Ωστόσο, κατάφερε να σπουδάσει νομική και έγινε δικηγόρος. Πίστευε πως είχε αφήσει πίσω την πολύ-
χρονη τραυματική της εμπειρία. Αποφάσισε να ξεκινήσει θεραπεία όταν δεν μπορούσε πια να καταπο-
λεμήσει την κατάθλιψη της κάτι που την επηρέαζε και στην εργασία της. Στην διάρκεια της θεραπείας 
της συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραύματος που είχε υποστεί.
Θα σας παρουσιάσω την εξέλιξη της, τις παλινδρομήσεις της και την πορεία της μέχρι 
σήμερα. Μέσα από την Δραματοθεραπεία κατάφερε να αποδεχθεί τις αδυναμίες της και 
τις ανάγκες της. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές αλλαγές παράλληλα και στην 
φαρμακευτική της αγωγή πριν φτάσει στο σημείο να διανύει μία πιο φυσιολογική ζωή και να 
τα βγάζει πέρα παρά τις πολλές προσωπικές και οικονομικές δυσκολίες. Η θεραπεία της την 
βοήθησε στην ωρίμανση της και την εξέλιξη της ώστε να κατακτήσει μία λειτουργική σχέση 
αγάπης.

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ «ΣΕΝΑ» ΒΡΗΚΑ «ΕΜΕΝΑ» ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ «ΕΜΑΣ»
Μπενετή Β., Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπευτικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, «Το 
Έρμα»

Η Σοφία έψαχνε για χρόνια να βρει την αλήθεια της μέσα από τα μάτια «του αγαπημένου της», όπως 
έψαχνε και η Ψυχή, ενσωματωμένη σε πριγκίπισσα τον αγαπημένο της Έρωτα, γιο της Αφροδίτης.  Η 
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Σοφία ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε κι εκεί που βρήκε τη χαρά για ζωή... την έχασε. Συνέχισε να ψάχνει, ένα 
λάθος δε θα την σταμάταγε. Βρήκε πάλι τον εαυτό της στα μάτια ενός νέου έρωτα. Δυστυχώς (ή 
ευτυχώς), η ευτυχία της δε κράτησε για πολύ και η απόγνωση την οδήγησε ν’ ανοίξει την πόρτα της 
θεραπείας. ‘Ετσι, το μοναχικό ταξίδι της αυτογνωσίας ξεκίνησε γεμάτο δοκιμασίες.  
Οι δημιουργικές - θεραπευτικές διεργασίες των δραματοθεραπευτικών συνεδριών, διευκόλυναν τη 
Σοφία να γνωρίσει ένα ασφαλές, σταθερό εσωτερικό σημείο και να ακολουθήσει τη διαδικασία απο-
δοχής και ισχυροποίησης του ευάλωτου εαυτού της. Έτσι, μέσα από τη συνένωση με «τον έρωτα»... 
ή με τον εαυτό της... γεννήθηκε το πάθος για μια δημιουργική, πιο πλήρη ζωή, με σεβασμό στα θέλω 
και τις ανάγκες της. Κι όταν επιτέλους, άρχισε να αγαπάει τον εαυτό της, τη βρήκε ο Έρωτας... και τον 
αγάπησε – τόσο όσο τον εαυτό της.   

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Ρόμπερτσον T., Ψυχολόγος - Παιγνιοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης, «Το Έρμα»

Η Παιγνιοθεραπεία λειτουργεί μέσα από την σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο παιδί και στον 
θεραπευτή και και μέσα από το συμβολικό παιχνίδι και έχει σαν στόχο το πάντρεμα της Ψυχής και 
του Έρωτα μέσα στο ίδιο το παιδί. Ο Έρωτας είναι ένας θεός που αντιπροσωπεύει τον έρωτα για 
ζωή, για τους ανθρώπους, για την φύση ενώ η Ψυχή μια απλή κοπέλα ψάχνει να βρει την αλήθεια 
της και την αιώνια φύση της. Το βρέφος γεννιέται γεμάτο έρωτα για την ζωή και αυτό κάποιες φορές 
κλονίζεται στην πορεία της ζωής του.
Ο A. Maslow και ο C. Rogers πίστευαν πως όλοι οι άνθρωποι κάτω από τις σωστές περιβαλλοντικές 
συνθήκες μπορούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση. Τις 
ίδιες αρχές ασπάζεται και η Παιγνιοθεραπεία, η οποία λειτουργεί με γνώμονα την αυτοπραγμάτωση 
και πιστεύει ότι με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί και να ωριμάσει. Εντούτοις, 
κάποιες φορές παρεισφρύουν εμπόδια σε αυτή την φυσική εξέλιξη, όπως στην περίπτωση κακοποίησης, 
παραμέλησης, ή κάποιου τραύματος που δεν επιτρέπουν στο άτομο να αισθανθεί ότι είναι αξιαγά-
πητο και έχει την ικανότητα να αγαπήσει. 
Η Παιγνιοθεραπεία παρέχει την δυνατότητα στο παιδί να ξαναζωντανέψει τον έρωτα του και την 
αγάπη του και συγχρόνως να δει και κομμάτια της αληθινής του φύσης που είναι η ψυχή του. Όταν το 
παιδί παίζει, στην ουσία εξερευνά, πειραματίζεται και προσανατολίζεται σε σχέση με τον κόσμο γύρω 
του. Μαθαίνει να ζει μέσα στον συμβολικό κόσμο των αξιών, να αναπτύσσει την φαντασία του και 
να πειραματίζεται με καινούργιες δεξιότητες. Καθώς τα παιδιά παίζουν, ανακαλύπτουν το προσωπικό 
τους δυναμικό και εκφράζουν την μοναδικότητα της προσωπικότητας τους.

«ΕΓΩ, ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ;» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΟ-
ΛΩΝ ΣΤΗ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χορομίδου Δ., Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας, Ελλάδα                                                                             

Περιγραφή: Θα δουλέψουμε στις διαπροσωπικές σχέσεις και ειδικά στη συνάντηση αρσενικού-θηλυ-
κού, εφαρμόζοντας την Ανάλυση Ρόλων και ψυχόδραμα στο «εδώ και τώρα».
Ανάλυση Ρόλων: η διευρυμένη κατά Max Clayton θεωρία των ρόλων του Moreno
O Dr. Max Clayton, υπήρξε ένας από τους μαθητές του J. L. Moreno (και εκπαιδευτής Ψυχοδράματος 
ανά τον κόσμο) που διεύρυνε και συστηματοποίησε τη θεωρία των ρόλων του Moreno καταστώντας 
τη ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την περιγραφή - ανάλυση της λειτουργίας του ανθρώπου με 
βάση την οποία γίνονται και οι αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις για το άτομο στο ψυχόδραμα.
Σκοπός Εργαστηρίου: Να παρουσιαστεί μέσω της βιωματικής δουλειάς στην ομάδα, πώς δουλεύουμε 
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με την Ανάλυση Ρόλων, για την κατανόηση - περιγραφή πτυχών της λειτουργίας των ατόμων στις 
συντροφικές σχέσεις και για τις αντίστοιχες πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις - διεύρυνση ρόλων 
προς αυθεντικές μορφές σχέσεων με ανεπτυγμένη οικειότητα.
Περιεχόμενο Εργαστηρίου:
• Γνωριμία & χτίσιμο του κατάλληλου - δημιουργικού κλίματος για εργασία στην ομάδα, χρησιμοποι-
ώντας την Κοινωνιομετρία
• «Ζέσταμα» της ομάδας στις συντροφικές σχέσεις
• Επιλογή πρωταγωνιστή/ών και ψυχοδραματική δουλειά μαζί του με βάση την Ανάλυση Ρόλων (με 
σκοπό όπως περιγράφηκε παραπάνω - πχ.καταγραφή ρόλων - συστημάτων ρόλων που λειτουργεί το 
άτομο όπως εκδραματίζονται στη συγκεκριμένη σχέση που εξετάζουμε και πώς αυτά αλληλεπιδρούν 
με τους ρόλους - συστήματα ρόλων του συντρόφου, τι παρατηρεί, ποιους ρόλους θα ήθελε να αλ-
λάξει, να διευρύνει, να αναπτύξει, εκπαίδευση σε ρόλο κ.τλ.)
• Μοίρασμα ομάδας (η εμπειρία του καθένα στα όσα βίωσε με αφορμή όσα δούλεψε ο πρωταγωνι-
στής)
• Συμπεράσματα και ενσωμάτωση εμπειρίας

«ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ»
1Δεδέσκη Θ., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια, 1Εικοσιπεντάρχου Κ., Κοινωνική Λειτουργός, Σκηνοθέ-
τις, Δραματοθεραπεύτρια, Αυγερινού Ι., Ηθοποιός, Δραματοθεραπεύτρια επί πτυχίω, 1Κέντρο Δραμα-
τοθεραπείας και Θεατρικής Έκφρασης

«Συλλογική τέχνη, έστω κι αν η σεναριογράφος καταφέρνει να την ελέγχει, ο κινηματογράφος προσθέ-
τει στις λιτές ενδείξεις της συγγραφέως(που προστατεύει αδιάκοπα ένα αρρωστημένο μυστικό στο 
βάθος μιας ίντργκας όλο και πιο ασύλληπτης μέσα στο κείμενο) τους όγκους και τους συνδυασμούς, 
οπωσδήποτε θεαματικούς, των σωμάτων, των χειρονομιών, των φωνών των ηθοποιών, των ντεκόρ, 
των φώτων, των παραγωγών, όλων αυτών που επάγγελμά τους είναι να δείχνουν. Αν η Duras χρη-
σιμοποιεί τον κινηματογράφο για να αξιοποιήσει, έως την εκτύφλωση του μη ορατού, τη θεαματική 
δύναμή του, κατακλύζοντάς τη με ελλειπτικές λέξεις και υπαινικτικούς ήχους, τον χρησιμοποιεί επίσης 
για το πλεόνασμα γοητείας που επανορθώνει την αναίρεση του ρήματος. Πολλαπλασιάζοντας έτσι τη 
δυνατότητα αποπλάνησης των προσώπων της, η αόρατη αρρώστια τους στην οθόνη γίνεται λιγότε-
ρο μεταδοτική, καθότι παίζεται: η φιλμαρισμένη κατάθλιψη εμφανίζεται σαν ξένο τέχνασμα.», Τζούλια 
Κρίστεβα (1987), «Μαύρος Ήλιος, κατάθλιψη και μελαγχολία».
Αρχικά, έγινε μια πρόταση στον Alain Resnais να κάνει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη Χιροσίμα και την 
πυρηνική βόμβα. Μετά από μερικούς μήνες έρευνας, πήρε την απόφαση το σχέδιο ντοκιμαντέρ για τις 
καταστροφές της Χιροσίμα να λάβει τη μορφή μιας ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους γιατί μόνο 
με αυτό τον τρόπο, θεώρησε ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει την καθολικότητα του θέματος. 
Με αφορμή την ταινία του Alain Resnais (1959), πάνω σ΄ ένα σενάριο της Marguerite Duras (μια από 
τις σημαντικότερες όλων των εποχών), θα εργαστούμε για ένα 2ωρο με άξονες τα θέματα της μνήμης, 
του έρωτα και της προσωπικής και συλλογικής οδύνης που προκαλεί ο πόλεμος διαμέσου των εικόνων 
και του λόγου (κείμενο/ σενάριο).
Οι συμμετέχοντες από κοινού με τις συντονίστριες θα εργαστούν διαμέσου της αφήγησης των εικό-
νων της κινηματογραφικής ταινίας και του σεναρίου με στόχο να προσεγγίσουν τη δική τους σύγχρο-
νη αφήγηση για τον έρωτα, τον πόνο, το θάνατο, τη μνήμη και την ιστορία στην αιχμή ανάμεσα στον 
ιδιωτικό και δημόσιο/πολιτικό βίο. Συνενώνοντας- όπως ακριβώς έκαναν ο σκηνοθέτης και η μυθιστο-
ριογράφος- το λόγο με την εικόνα, θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό τόπο «σώμα» και 
χρόνο «βίωμα» που θα επεξεργαστεί την ακόλουθη προβληματική:
Πώς η πορεία, προσωπική και συλλογική, μέσα από ερείπια, τραυματισμούς, απώλειες μπορεί, μέσα 
από την αισθητική/δημιουργική προσέγγιση που προσφέρει η τέχνη να αφυπνίσει τη θέληση για ζωή και 
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να συνδέσει το προσωπικό με το συλλογικό, το μύθο με την ιστορία, τη μνήμη με τη λήθη, τον έρωτα 
με την ψυχή και να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον σε μια καθολική θεώρηση της 
ανθρώπινης μοίρας και του πεπρωμένου της ανθρωπότητας.

ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
Καραπαναγιώτη Μ., Χορογράφος – Χοροθεραπεύτρια 

Τρείς κόρες χορεύουν στον βωμό της ομορφιάς τους. Οι δυο απομακρύνονται γιατί βρίσκουν το ταίρι 
τους. Μένει η ψυχή μόνη της και φθάνει σε ένα βράχο όπου της αποκαλύπτεται ότι εκεί θα συναντήσει 
τον σύντροφο της. Μέσα από διαδικασίες πέραν από τον δικό της εαυτό που είχαν να κάνουν με 
το περιβάλλον της και την οικογένεια της καταφέρνει μέσω του ζέφυρου του αέρα που δίνει πνοή να 
αφεθεί στον έναν και δυνατό Έρωτα που θα την οδηγήσει στην απόλυτη γνώση. Τότε η ψυχή γίνεται η 
γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού ανθρώπου και θειου. Και ζει το απόλυτο της ομορφιάς στην ζωή της.
[Με συμβολικές κινήσεις από τον μύθο σε ασκήσεις χοροθεραπείας μέσω πρωτόγονης έκφρασης 
μεταφέρουμε τον μύθο στην δική μας πραγματικότητα]. Όμως οι δυο αδελφές της ζήλεψαν την με-
ταμόρφωση της. Και διαβάλλοντας την κατάφεραν να κινήσουν την περιέργεια της ώστε να αναζητεί 
την εικόνα σε κάθε αίσθηση της και να προσωποποιεί την δύναμη των συναισθημάτων της. Με απο-
τέλεσμα να οδηγηθεί στην απώλεια της ευτυχίας της. Tο τίμημα είναι να εγκλωβιστεί σε συναισθήματα 
όπως η λύπη και η ανησυχία που την κάνουν να αιωρείται και να περιφέρεται άσκοπα χωρίς όραμα.
[Mε μεθόδους χορογραφικής σύνθεσης δημιουργούμε την προσωπική μας προοπτική].
Η προσπάθεια της ψυχής να γνωρίσει μέσα από την εμπειρία της συνεχούς αναζήτησης το τέλειο το 
θειο που για μια χρονική στιγμή το βίωσε και επέτρεψε να φύγει. Αυτό που τόσο καλά γνωρίζει πια 
όταν σιωπά και κλείνει τα μάτια της έρχεται και εξαφανίζει τον θόρυβο των ανήσυχων θυμών απαλεί-
φει τα δάκρυα των λυπημένων Παθών της και νοιώθει τον πόθο την έλξη την χαρά την ευτυχία του 
απόλυτου θειου έρωτα που την χαρίζει την ηδονή στην ύπαρξη της. [Με μεθόδους Σύγχρονου Χορού 
καταθέτουμε την δική μας Ψυχή στον Έρωτα]

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αγγέλης I. 1, Ζαργκλής E. 2, Κριτσωτάκης E. 3, 1 Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας - Δραματοθεραπευτής, Ψ.Ν.Α. 
«Δρομοκαΐτειο», 2 Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», 3 Νοσηλευτής, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκα-
ΐτειο»

Εισαγωγή: Η δημιουργική διαδικασία είναι μια ορμέμφυτη τάση στον άνθρωπο που τη συναντάμε σ’ 
όλες τις στιγμές της ιστορίας (βραχογραφίες, αγαλματίδια, τελετουργίες, αγγειοπλαστική, εργαλεία, 
χορός, τραγούδι, μύθος, τοτέμ, σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση - επιστήμη κ. α.). Δημιουργώ σημαίνει 
παράγω κάτι νέο, επεξεργάζομαι κάτι, του δίνω μορφή, περιγράφει μια ενέργεια που δρα και δίνει 
κίνηση, μορφή σε κάτι, κυριαρχεί πάνω του και το ελέγχει.
Σκοπός: Η διερεύνηση πως και που επιδρά η δημιουργική διαδικασία στην ψυχική ισορροπία – υγεία 
αλλά και στην θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση άρθρων και βιβλίων ψυχολογίας, ανθρωπολογίας, ψυ-
χοθεραπείας και σύγχρονων καλλιτεχνών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Συμπεράσματα: Η δημιουργικότητα είναι ένας τρόπος ύπαρξης, ένας τρόπος ανταπόκρισης στα 
πράγματα. Δίνει το νόημα στη ζωή. Είναι αναγκαία και σημαντική για την ψυχική ισορροπία, και είναι 
χρήσιμο εργαλείο - μέσο για ψυχοθεραπευτικούς, διαγνωστικούς, υποστηρικτικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, αφού εμπλέκεται σχεδόν με όλες τις διεργασίες του ανθρώπινου ψυχισμού και τις εκφάνσεις 
της ζωής. Η δημιουργική διαδικασία εκτός της τέχνης εμφανίζεται και σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής. Ζωής 
με την έννοια όχι μόνο της επιβίωσης, αλλά σαν ένα αίσθημα πληρότητας, ολοκλήρωσης και λύτρωσης 
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από τις υπαρξιακές αγωνίες. Είναι μια διαδικασία στην οποία λειτουργεί το δεξιό ημισφαίριο στο 
οποίο εμφανίζονται τα συναισθήματα, η μύηση, το σύμβολο, η μεταφορά, οι εικόνες και η φαντασία. 
Είναι μια μορφή άμυνας στην κατάθλιψη, τις σχιζοειδείς καταστάσεις, στη ματαιότητα και στην έλλειψη 
νοήματος στη ζωή. Απομακρύνει το άγχος, και τη δυσθυμία. Η χρήση του σώματος, της φαντασίας, 
της φωνής, του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης, δίνει πληθώρα ερεθισμάτων για επεξερ-
γασία και κατανόηση, κάνοντας τη δημιουργικότητα να ενέχει έμφυτες διαδικασίες αυτοθεραπείας. Η 
έμπνευση, η αλλαγή, οι νέοι συνδυασμοί, οι καινούριες πράξεις, η δημιουργία νέων αντιλήψεων και η 
μετατροπή της επίγνωσης από έμμεση σε άμεση, κατά ένα μεγάλο μέρος είναι σύμφυτες με τη δημι-
ουργικότητα και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και την 
προσωπική εξέλιξη.

ΠΑΙΔΙ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αγγέλης I. 1, Ζαργκλής E. 2, Κριτσωτάκης E. 3, 1 Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας - Δραματοθεραπευτής, Ψ.Ν.Α. 
«Δρομοκαΐτειο», 2 Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», 3 Νοσηλευτής, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκα-
ΐτειο»

Εισαγωγή: Το παιχνίδι έχει δύο εκφάνσεις, το παιχνίδι ως αντικείμενο – άθυρμα π.χ. το αυτοκινητάκι, η 
σβούρα, η μπάλα, δηλαδή το προσφερόμενο αντικείμενο για παιχνίδι - που αποτελεί ένα στήριγμα, ένα 
εργαλείο πάνω στο οποίο θα δομηθεί το παιχνίδι ως δραστηριότητα - και το παιχνίδι ως απασχό-
ληση, δραστηριότητα π.χ. το παιχνίδι με διάφορες μινιατούρες από ζωάκια, το ποδόσφαιρο.
Σκοπός: Η μελέτη -διερεύνηση της σημασίας του παιχνιδιού για το παιδί, πως επιδρά στην ανάπτυξη 
του, που -πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γενικά διερεύνηση της χρήση του ως εργαλείου σε διά-
φορους τομείς της υγείας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση σε βιβλία Δραματοθεραπείας, Παιχνιοθεραπείας, Μου-
σικοθεραπείας και Εξελικτικής Ψυχολογίας στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
Συμπεράσματα: Το παιχνίδι είναι σημαντικό και απαραίτητο για την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία του 
παιδιού. Επίσης εξίσου σημαντική είναι και η χρήση του ως εργαλείο στη συμβουλευτική, στην εκπαίδευ-
ση, στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην ψυχαγωγία, στη κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και γενικά σε διάφορους τομείς, γιατί οι εφαρμογές του είναι ανεξάντλητες.
Για τα παιδιά που βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία ή στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ο θεραπευτής είναι 
η μόνη πηγή σταθερότητας και συνέχειας. Η σταθερότητα, η συνέχεια των συναντήσεων και η σχέση 
που αναπτύσσουν μαζί του μέσα από τις ζωγραφιές, τις κατασκευές και τα κάθε είδους παιχνίδια, τα 
βοηθάει να επεξεργαστούν, να εκφράσουν τα προβλήματα και τα βιώματά τους. Μπορούν να μιλή-
σουν για την εμπειρία τους, να εστιάσουν στις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Να εκφράσουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και την αμφιθυμία τους. Μέσα από το παιχνίδι παρέχεται ένας θεμελιώδης 
«χώρος», για προσωπική σταθερότητα και ανάπτυξη.
Λέξεις- Κλειδιά: παιχνίδι, θεραπεία, παιδί, ανάπτυξη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΔΗ ΕΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΩΣ ΑΝΤΙ-
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ)
Καπή Φ., Κέντρο Πρόληψης Συμβουλευτικής και Δραματοθεραπείας «Μετάβαση», Ελλάδα

Μέσω της εργασίας αυτής επιδιώκεται να διερευνηθεί το ταξίδι της Αλίκης από τον Ψευδή στον αλη-
θή - Δημιουργικό Εαυτό μέσα από τις αναπτυξιακές μεταμορφώσεις των πλασμάτων - ρόλων που 
συναντά και παράλληλα το ταξίδι μεταμόρφωσης των δεξιοτήτων του Καλλιτέχνη - Ηθοποιού σε 
δεξιότητες για το ρόλο του Δραματοθεραπευτή. Η ιστορία της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» 
αποτελεί μεταφορά για αυτή την πορεία αφού παρουσιάζεται ως ένα ταξίδι αναζήτησης του ενδιά-
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μεσου χώρου μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, μεταξύ Εαυτού και Άλλου όπου σύμφωνα με 
τον Winnicot (1979) κατοικεί η δημιουργικότητα. Τα πλάσματα που συναντά αναλύονται ως προς τα 
σύμβολα που αντιπροσωπεύουν, το ρόλο τους με βάση το μοντέλο του ρόλου και την ταξινόμιση 
του R. Landy (2001), την βοήθεια που παρέχουν και τις μετακινήσεις-λύσεις που επιφέρουν κάθε φορά 
στο θεραπευτικό ταξίδι της ηρωίδας αλλά και τον ρόλο τους με βάση την κατηγοριοποίηση του D. 
R. Johnson (1992) για τους ρόλους που ένας δραματοθεραπευτής μπορεί να παίξει ακολουθώντας 
την δέσμευσή του με τα διαδραματιζόμενα.Θα υποστηριχθεί ότι στο πρόσωπο του καπελά, η Αλί-
κη - η οποία παρουσιάζεται ως μια προσωπικότητα με ναρκισσιστική οργάνωση και χαρακτηριστικά 
Ψευδούς Εαυτού που έχει την τάση να αναλαβάνει ρόλους προσαρμοζόμενη στις προσδοκίες των 
άλλων - συναντά όχι μόνο τον αληθή - δημιουργικό εαυτό της ή Βασικό ρόλο κατά τον R. Landy 
αλλά και τον θεραπευτή ως ηθοποιό και αντικείμενο παιχνιδιού όπως παρουσιάζεται να λειτουργεί ο 
δραματοθεραπευτής στη Μέθοδο αναπτυξιακών μεταμορφώσεων του D. R. Johnson (2000).
Μέσα από τις συνεχείς μεταμορφώσεις η «ψυχή» της Αλίκης φαίνεται ότι καταφέρνει μετουσιώνοντας 
τα ελλείμματά της να ενωθεί με τον Δημιουργικό εαυτό της όπως η Ψυχή στο μύθο «Έρως και Ψυχή» 
μετά από συνεχείς δοκιμασίες και μεταμορφώσεις ενώνεται με τον Έρωτα. Έτσι και ο Δραματοθερα-
πευτής αναζητά εντός του την αρμονία μεταξύ των ρόλων του Θεραπευτή και του Καλλιτέχνη, ρόλων 
που μοιάζουν να συνδέονται αντίστοιχα με την Ψυχή και την μετουσιωμένη Ερωτική έκφραση της.

ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΡ-
ΡΟΗ ΤΟΥΣ
Κομποχόλη A., Φιλόλογος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κυρίαρχος, ιαματικός, ρόλος του χρώματος έχει ήδη επισημανθεί από τη σύγχρονη επιστημονι-
κή έρευνα, η σπουδαιότητά του όμως ήταν γνωστή και στη λαϊκή θεραπευτική παράδοση, ελληνική 
και μη., με την λεκτική χρήση και την οπτική αναπαράστασή του σε επωδούς, μύθους, θρησκευτικές 
διηγήσεις και παραμύθια. Ειδικότερα στα τελευταία, η εθνογραφική έρευνα σε πολλές περιπτώσεις 
επισημαίνει την καθοριστική, μέσω της λεκτικής χρήσης, συμβολή του χρώματος στην αντιμετώπιση 
δύσκολων ασθενειών, σωματικών και ψυχικών-με την παράλληλη, άτυπη, στο ακροατήριο διδασκαλία 
θεραπευτικών πρακτικών, χρήσιμων στην αντιμετώπιση νόσων, ανίατων ή μη. Για άλλη μία φορά καθί-
σταται έντονη η επιστημονική εκδοχή πως ίσως η λαϊκή παράδοση διασώζει απομεινάρια σημαντικών 
γνώσεων του παρελθόντος, αποτελώντας πηγή πολύτιμων για την καθημερινότητά μας πληροφορι-
ών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αρχαία πεποίθηση πως η προφορική εξιστόρηση-με την 
συνακόλουθη ακροαματική εκμάθηση - ενδυναμώνει τον νου και την φαντασία, τους πυλώνες της 
δημιουργικής θέλησης, ακριβώς γιατί δεν εγκλωβίζει την οπτική εγκεφαλική απεικόνιση μίας έννοιας στο 
περιορισμένο σχήμα μίας λέξης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων 
για μία νέα, εναλλακτική, οπτική όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των δεδομένων μας στον θε-
ραπευτικό τομέα. Η παρούσα εργασία στηρίζεται κυρίως στην εθνογραφική-ανθρωπολογική μέθοδο 
συναγωγής του υλικού της, με επιτόπια έρευνα, συνακόλουθη μελέτη αρχειακών πηγών, περιοδικών και 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Λιώτας Ν. (Arts in HRM / Κέντρο ΡΟΕΣ, Ελλάδα), Παπαδοπούλου Ά. (Ιδιωτικό Γραφείο Ψυχολόγου, 
Ελλάδα)

Η προφορική ανακοίνωση αυτή θα εστιαστεί στην εμπειρία των συγγραφέων ως συντονιστών σε μια 
ιδιωτική ψυχιατρική κλινική όπου διεξήγαγαν μια ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας για τους ασθενείς 
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της κλινικής. Συγκεκριμένα, θα εστιαστούμε σε δύο εξαρτημένες γυναίκες και θα αναφερθούμε σε 
θεωρίες της εξάρτησης οι οποίες φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα δύο περιστατικά. Από τις 
παρατηρήσεις των θεραπευτών είναι εμφανής η εσωτερίκευση του θυμού όπως και άλλων επιθετικών 
συναισθημάτων, τα οποία μετατρέπονται τελικά σε καταναγκασμούς ενώ παράλληλα θα δούμε και 
τη θεωρία του ανεπεξέργαστου πένθους. Η χρήση της εικαστικής θεραπείας θεωρείται ιδιαίτερα κα-
τάλληλη για τον μικτό πληθυσμό ψυχωσικών και εξαρτημένων που είχαμε στην ομάδα μας, καθώς οι 
νοητικοί έλεγχοι των εξαρτημένων και οι άμυνες απέναντι στη θεραπεία και των δύο ομάδων παρα-
κάμπτονται αφού η ζωγραφική και οι κατασκευές δε μοιάζουν τόσο απειλητικές όσο ένας θεραπευτής 
που δεν μπορεί να καταλάβει το βίωμα του ασθενούς. Θα συζητηθούν επίσης οι επεμβάσεις των 
συντονιστών προκειμένου οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή με την απώλεια καθώς και η εξέλιξη των 
περιστατικών όπως αυτή φανερώνεται μέσα από την εικαστική διαδικασία. Επίσης θα μιλήσουμε για 
τα στάδια του πένθους και το πως σχετίζονται με τα στάδια της απεξάρτησης και τη διαδικασία 
των δύο ασθενών. Όπως φαίνεται μέσα από τις περιπτώσεις αυτές και τη βιβλιογραφία, η τέχνη και οι 
εξαρτησιογόνες ουσίες δεν είναι ανταγωνιστικές καθώς τόσο η τέχνη όσο και οι ψυχότροπες ουσίες 
οδηγούν στο άνοιγμα της συνείδησης. Μέσα από την παραγωγή των έργων και την ομαδική διαδικα-
σία, τα άτομα αυτά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ενώ 
η θετική εξέλιξη των ασθενών ήταν εμφανής μέσα από τα έργα τους.

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΥ-
ΣΚΟΛΙΕΣ
Κουλουμπή - Πάλμου Β., Συνοδινού Κ., Δροσινού Μ., Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Ψυχολογίας), 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα

Η εργασία αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής και σκοπεύει να αναδείξει την παιδαγωγική και θε-
ραπευτική σχέση του κουκλοθέατρου σε παιδιά με σύνθετες δυσκολίες. Παιδαγωγοί (Montessori,1979, 
Freinet,1970, Vygotsky,1997, Χρηστάκης, 2013, Δροσινού, 2015), ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές 
(Winnicot, 2000, Dolto, 2009, Συνοδινού,1999) υποστηρίζουν, ότι παιδιά που δυσκολεύονται να λε-
κτικοποιήσουν αυτό που βιώνουν, μπορεί να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές 
συμπεριφοράς. Το κουκλοθέατρο, με τη διττή του υπόσταση «θέαμα - δράση», αξιοποιείται ως 
παιδαγωγικό και θεραπευτικό μέσο στη σχέση του παιδιού με τον παιδαγωγό - εμψυχωτή. Μέσω 
της κούκλας ο ενήλικας κουκλοπαίχτης με τη φωνή, τα χέρια, την κίνηση, ζωντανεύει το μύθο με σκοπό 
να βοηθήσει το παιδί στην κατανόηση της γλώσσας και να το οδηγήσει στην κατάκτηση της γνώσης 
αβίαστα και ευχάριστα. Επίσης το κουκλοθέατρο με τα κατάλληλα κείμενα και μικροομαδικές δρα-
στηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας, μεταδίδει θετικά μηνύματα για τη ζωή και τροποποιεί προς το 
καλύτερο τη διάθεση του παιδιού για συνεργασία τόσο με τους ενήλικες όσο και με τους συνομη-
λίκους του. Η μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης και παιδαγωγικής παρέμβασης μέσω του 
κουκλοθέατρου εφαρμόστηκε σε δύο ομάδες παιδιών. Αυτή περιλάμβανε το χώρο, το χρόνο, τον 
τρόπο οργάνωσης του εργαστηρίου κουκλοθέατρου, καθώς και τα στάδια παρέμβασης σύμφωνα με 
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής Σπουδών. Η πρώτη ομάδα στόχου 
ήταν αλλόγλωσσα νήπια με σύνθετες γλωσσικές δυσκολίες και η δεύτερη παιδιά δημοτικού που έπα-
σχαν από νεοπλασματικές νόσους ευρισκόμενα σε θεραπεία. Στα συμπεράσματα σημειώνουμε ότι η 
παιδαγωγική παρέμβαση με το κουκλοθέατρο υποστηρίζει τα αλλόγλωσσα νήπια στην κατάκτηση της 
γλώσσας και τα βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την μετάβαση τους 
στο ∆ημοτικό σχολείο. Ακόμη τα παιδιά με νεοπλασματικές νόσους, μέσω του κουκλοθέατρου μαθαί-
νουν να συνεργάζονται με την ομάδα, ενώ με το συμβολικό παιχνίδι οδηγούνται στην απομυθοποίηση 
των φόβων και οπλίζονται με δύναμη και αισιοδοξία.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παναγιώτου Ε., Εργοθεραπεύτρια στο Κέντρο Παιγνιοθεραπείας «Αγγίζω»

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να αναδείξει το συμβολικό παιχνίδι παιδιών ηλικίας 4-6 ετών που είναι 
ενταγμένα σε παιδικούς σταθμούς τoυ κέντρου της Αθήνας και παρουσιάζουν επιθετικότητα κατά την 
κοινωνικοποίηση τους στην ομάδα. Ως επιθετικότητα ορίζεται η έντονη συμπεριφορά που εμφανίζουν 
τα συγκεκριμένα παιδιά σύμφωνα με την άποψη των παιδαγωγών και των γονέων τόσο στο σπίτι 
όσο και στο σχολείο. Χωρίς συχνά εμφανή αιτία επιτίθενται λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές τους, 
δυσκολεύονται να μοιραστούν και αρνούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ενηλίκων. Η συμπερι-
φορά αυτή δημιουργεί ζητήματα στη σχολική ομάδα με ένταση και εκνευρισμό των υπολοίπων παιδιών 
και ανάγκη διαχείρισης της κατάστασης από μέρους των εκπαιδευτικών.
Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα σε δείγμα 10 παιδιών (8 αγόρια και 2 κορίτσια). Σύμφωνα με το 
ιστορικό τα παιδιά δεν εμφανίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες, παρά μόνο επιθετικές συμπεριφορές που 
δυσκολεύουν την αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Στο πλαίσιο της περαι-
τέρω διερεύνησης της επιθετικότητας που παρουσιάζουν τα παιδιά έγινε παρατήρηση - αξιολόγηση 
μέσω του συμβολικού παιχνιδιού. Ο χώρος είναι καθορισμένος για όλα τα παιδιά. Πραγματοποιήθηκε 
μια συνάντηση 50 λεπτών. Το υλικό που επιλέχθηκε είναι τα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, από μια ποικιλία 
ζώων, κατοικίδιων, ζούγκλας, θαλάσσιων, φιδιών και δεινοσαύρων, ζητήθηκε από το κάθε παιδί να 
δημιουργήσει τη δική του ιστορία της οικογένειας ζώων που επέλεξε και να την τοποθετήσει στο 
σπίτι της. Το παιχνίδι αφορά μια ιδιαίτερη ημέρα που όλη η οικογένεια βρίσκεται μαζί. Στόχος είναι 
να παρουσιαστεί η σύνθεση της οικογένειας, η δημιουργία ρόλων, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και 
η ανάπτυξη συναισθημάτων. Η ιστορία έχει δομή με αρχή, μέση και τέλος. Μετά την ολοκλήρωση του 
παιχνιδιού υπήρξε εικαστική αποτύπωση μέσα από τη ζωγραφική. Το κάθε παιδί επιλέγει να ζωγραφίσει 
το σημείο της ιστορίας που το αγγίζει περισσότερο.
Μέσα από την εργασία αυτή προέκυψαν συσχετίσεις αλλά και διαφοροποιήσεις των υποκειμένων 
του δείγματος που αφορούσαν τις σχέσεις αντικειμένου που βιώνουν τα παιδιά κατά τη δεδομένη 
περίοδο της ζωής τους. Οι γονείς που αποτελούν αντικείμενα μεγάλης επιθυμίας και ματαίωσης για το 
παιδί προκαλούν αμφιθυμικά συναισθήματα. Οι επιθετικές φαντασιώσεις έρχονται αντιμέτωπες με τα 
συναισθήματα εξάρτησης και αγάπης και δημιουργούν αισθήματα άγχους και ενοχής.

«ΧΟΝΤΡΕΛΕΣ: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ
Πετρίτης Σ., Θεατρολόγος, Υπ. Δρ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Τόσο για το σύγχρονο διαθεματικό φεμινισμό, όσο και για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα σε όλο το δυτικό κόσμο, 
θέματα όπως οι διακρίσεις κατά των μη προνομιούχων στρωμάτων, των ηλικιωμένων ανθρώπων, των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ληπτών ψυχοτρόπων ουσιών, η αναπηροφοβία και η χονδρο-
φοβία, εν γένει ο κοινωνικός ρατσισμός, έχουν αρχίσει να απασχολούν σοβαρά τόσο θεωρητικά, 
όσο και στο επίπεδο των «καλών» πρακτικών στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Είναι δεδομένο πως 
οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει το λεγόμενο White Male Privilege δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο 
ρατσισμό, ενώ συχνά δεν αποδέχονται το προνόμιό τους και προβαίνουν στην κακοποίηση των 
ασθενέστερων ανθρώπων με ρατσιστικά κριτήρια, ένα από τα οποία είναι και το θεωρούμενο ως 
“δύσμορφο”, ή πιο συγκεκριμένα το παχύ σώμα. Υπ’ αυτή την έννοια, μία θετική εξέλιξη το τελευταίο 
διάστημα στη χώρα μας ήταν πως οι αρμόδιοι φορείς μερίμνησαν ώστε αφ’ ενός να καταγγελθεί η 
κουλτούρα της έμφυλης βίας, όπως συχνά εκφράζεται από τα κυρίαρχα μέσα, αφ’ ετέρου να πραγμα-
τοποιηθούν, για πρώτη κατά το σχολικό έτος 2015-2016, ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα 
για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων δια-
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κρίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κ.Ε.Θ.Ι. (14/7/2015). 
Η προτεινόμενη εργασία, όπου περιγράφεται μία ενδεικτική δράση, μέσα από το μάθημα της Θεατρικής 
Αγωγής, αποτελεί καρπό της συμμετοχής μας σε ένα από αυτά τα προγράμματα, αλλά και της γενι-
κότερης συμμετοχής μας στο σύγχρονο διαθεματικό φεμινιστικό κίνημα. Το κίνημα αυτό, που έχει τις 
ρίζες του στον αγγλοσαξονικό χώρο, ασχολείται με ιδιαίτερη έμφαση με την επιβολή των προτύπων 
ομορφιάς, που συχνά αποβαίνει κακοποιητική για την ψυχική και σωματική μας υγεία, και κατ’ επέκταση 
για την όποια σχέση αναπτύσσουμε με τον Άλλο.

EROS DATA BANK
Σταύρου Δ., Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια, Περφόρμερ

Η τράπεζα δεδομένων «Eros Data Bank» εκπορεύεται από την ιδέα της συλλογικότητας και αλληλεγ-
γύης, ως απάντηση στην κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά πρωτίστως ηθική και πολιτισμική. 
Μέσα σε μία εποχή ναρκισσισμού, ξεχάσαμε τον έρωτα και γίναμε ιδιώτες (idiots στα γαλλικά=ανόη-
τοι). Όμως ο Έρωτας στρέφεται έξω από το Εγώ αναζητώντας την ένωση με τον άλλον. 
Η Eros Data Bank στοχεύει στην δημιουργία μίας κοινής συλλογικής κληρονομιάς μέσα από την ανταλ-
λαγή. Καλεί τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στην κατασκευή μίας τράπεζας δεδομένων συμβο-
λικού υλικού που αφορά τον έρωτα και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι όσοι προσφέρουν 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον χώρο της εργασίας από δραματοθεραπευτές, επιμορφωτές, 
ψυχοθεραπευτές κλπ . 
Μοιραστείτε λοιπόν ό,τι καλύτερο γνωρίζετε για τον έρωτα… (ένα παραμύθι, ένα μύθο, μία ιστορία 
από θρησκευτικά κείμενα, έναν θρύλο, ένα τραγούδι, ποιήματα, μία ιδέα, ένα χάικου, μία φωτογραφία, 
ένα απόσπασμα από μία ταινία, γλυπτά, ανακοινώσεις για events στην πόλη, συνέδρια κλπ. κι ό,τι 
άλλο σκεφτείτε που αποτελεί συμβολικό υλικό και μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα στην δουλειά μας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο στάδια. Μία εγκατάσταση στον χώρο του συνεδρίου όπου ο καθένας 
μπορεί να αφήνει κάτι εκεί ως έκθεμα προς όλους. Το δεύτερο στάδιο είναι το ιστολόγιο Eros Data 
Bank (www.erosdatabank.blogspot.gr) το οποίο θα συνεχίσει να συλλέγει συμβολικό υλικό για τον 
έρωτα και μετά το τέλος του συνεδρίου και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνον όσοι έχουν 
στείλει κάτι για την κοινότητα. Σε περίπτωση ψηφιακών αρχείων μπορείτε να στείλετε στην διεύθυνση: 
erosdatabank@gmail.com τα οποία θα διανεμηθούν επίσης σε όλους όσους συμβάλλετε. 
Mία συμβολική αντί-Τράπεζα που δεν σωρεύει για τον εαυτό της αλλά διανέμει προς όλους τα αγαθά 
στοχεύοντας στην κοινή δημιουργία και στο «δούναι και λαβείν». 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Αντικείμενα - κατασκευές από συμμετέχουσες στα σεμινάρια γυναικών με αυτό το θέμα
Παπάλη B., Δραματοθεραπεύτρια

ΑΡΤΕΜΙΣ πήλινες κατασκευές 
ΑΘΗΝΑ ξύλινες ασπίδες φιλοτεχνημένες, γύψινες περικεφαλαίες διακοσμημένες
ΑΦΡΟΔΙΤΗ καλάθια αφιερωμένα στον εαυτό και καλάθια αφιερωμένα στον έρωτα, χάρτινα τριαντά-
φυλλα φιλοτεχνημένα, σύμβολα αγάπης εαυτού
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ πήλινα μανιτάρια ζωγραφισμένα, σύμβολα ψευδαισθήσεων, οβάλ καμβάδες επεξεργασμέ-
νοι με χρώματα και υλικά, όνειρα του μέλλοντος
ΗΡΑ κορδέλες - διαδήματα, στολισμένες με πολύτιμες πέτρες, τελετουργικά κεριά
ΠΑΝΑΓΙΑ δερμάτινες ζώνες διακοσμημένες, κατασκευασμένες κούκλες με ενδύματα και στολίδια, σύμ-
βολα του εσωτερικού παιδιού
ΙΣΙΣ μάσκες
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ΜΙΚΡΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
Τριγάζη Φ., Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια ομάδα, ζεύγους, οικογένειας, 
Επόπτρια , «Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης μέσα από την Τέχνη» 
         
Το βίντεο «Μικρά υπερρεαλιστικά ποιήματα για τον Έρωτα» είναι μέρος μίας ευρύτερης εργασίας με 
θέμα τον έρωτα και τη δημιουργική του διάσταση. Αφορά στο μεταίχμιο του περάσματος του Έρωτα 
από το φαντασιακό από πραγματικό την εποχή της εφηβείας. 
Επειδή σήμερα δεν υπάρχουν διαβατήριες τελετουργίες περάσματα θεώρησα ως μία τέτοια τις Πα-
νελλήνιες εξετάσεις που κάθε χρόνο περνούν οι έφηβοι για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. 
Όλοι λοιπόν οι έφηβοι που εμφανίζονται στο βίντεο βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή και συναισθηματική 
κατάσταση καθώς μία εβδομάδα πριν τη βιντεοσκόπηση είχαν δώσει αυτές τις εξετάσεις που πιθανόν 
θα τους φέρουν για σπουδές μακριά από την οικογενειακή εστία. 
Οι έφηβοι πήραν μέρος σε ένα εργαστήρι δραματοθεραπείας βασισμένο στο θεατρικό έργο «Το 
ξύπνημα της Άνοιξης» του Frank Wedekind. Στο τέλος του εργαστηρίου τους ζητήθηκε να γράψουν 
ένα μικρό υπερρεαλιστικό ποίημα για τον έρωτα το οποίο απαγγέλθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε με τον 
τρόπο που διάλεξαν οι ίδιοι. Τα ποιήματα είναι γραμμένα με τον υπερρεαλιστικό τρόπο γραφής δηλα-
δή απαρτίζονται από σύνολο φράσεων, εικόνων που αναδύονται από το ασυνείδητο και διαδέχονται 
η μία την άλλη συνειρμικά χωρίς ή με ελάχιστη έλλογη σύνδεση μεταξύ τους. 
Τρεις έφηβοι, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. δεν θέλησαν να μαγνητοσκοπηθεί το ποίημα τους. 

ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔI
Τριγάζη Φ., Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια ομάδα, ζεύγους, οικογένειας, 
Επόπτρια, ‘«Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης μέσα από την Τέχνη», Χρηστέα Μ., Εικαστικός

Το video μας οδηγεί
στην εσωτερική διάσταση
του ταξιδιού της Ψυχής,
όπως εκφράζεται στον μύθο
του Έρωτα και της Ψυχής.
Το ταξίδι είναι κατά βάση
Μοναχικό 
Χαοτικό 
Μέσα στην ασυνείδητη 
Νερένια διαδρομή του.
Ο άλλος αρχικά 
Ουτοπία
Φαντασίωση
Εξιδανικευμένη μορφή
Ο δικός σου καθρέφτης.
Το δακτυλίδι 
Σύμβολο δεσμού
αναζητείται
σε όλη την πορεία.
Το ταξίδι της ψυχής
δεν είναι 
παρά μία απόπειρα
δημιουργίας δεσμών
Με τον εαυτό 
Τους άλλους

157

158

159

160

161

162



101

Το περιβάλλον
Τον Κόσμο.
H Μαίρη Χρηστέα έδωσε στο video τον τίτλο «Ο Καθρέφτης».

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΣΩΝΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Παπάλη Β., Δραματοθεραπεύτρια

Σχολιασμός της επιρροής της θεατρικής διαδικασίας και των τελετουργικών στοιχείων στη θεραπευ-
τική πρακτική. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ… ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ
Εικοσιπεντάρχου Κ., Σκουρλέτης Π., Αποστολοπούλου Α.

«Ηλιοβασίλεμα μεσοκαλόκαιρης Παρασκευής φεύγεις.
Έρχεσαι κάθε βράδυ στο μπαλκόνι  και σεργιανάς πέρα-δώθε.
Ατενίζεις την Ακρόπολη που συνήθιζες να θαυμάζεις.
Το πρωί ανοίγεις τα φτερά σου και σμίγεις με τα σύννεφα
Που κινούνται πάνω από την ουράνια ζωγραφιά της πόλης. 
Σαν να γίνεσαι  ο φύλακας  άγγελος Της Μνήμης μας.»

WIR? NOCHMAL, 2016
Διαδραστική Βιντεο-ηχητική Εγκατάσταση, μεταβλητών διαστάσεων
Παρουσιάζεται και ως μέρος της τρίτης φάσης του δραματοθεραπευτικού, βιωματικού εργαστήριου 
«Έρως & Ψυχή: Μυητικοί Ψίθυροι»
Βουνάτσου Μ., Ντεξής Σ. (Visual Artists, MFA In Digital Arts), Π. Τριανταφυλλίδης (Animator)

Ένα ποίημα του Kurt Schwitters με τίτλο Anna Blume γίνεται αφετηρία για να τεθούν ερωτηματικά 
σχετικά με τις σχέσεις των δυο φύλων. Η εγκατάσταση «Wir? nochmal» (Εμείς; ξανά), χρησιμοποιώντας 
πολλαπλές προοπτικές, θραύσματα εικόνων και παράδοξα στοιχεία, αντικατοπτρίζει τον κατακερμα-
τισμό της ερωτικής  συνύπαρξης Αρσενικού - Θηλυκού. Μέσα από μια σειρά στερεοτυπικών εικόνων 
αλλά και παράδοξων τρόπων επαφής, η επικοινωνία είναι αμφίβολη και το τραύμα του έρωτα μένει 
σαν μετέωρο ερωτηματικό. «Εγώ, μου, Εσύ, Εμείς;» (Ich, meiner, Du, Wir?). Το έργο φέρνει στο προσκήνιο 
την αμφισβήτηση για τους τρόπους επαφής, για τις σχέσεις,  για το εγώ, για το «εμείς», για το «μαζί».
Συντελεστές: Μυρτώ Βουνάτσου, Στέλιος Ντεξής (σκεπτικό, σχεδιασμός, παραγωγή)
Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης (υλοποίηση μηχανισμού διάδρασης)
Σύνθια Γεροθανασίου, Θοδωρής Λάλος (απαγγελία ποιήματος)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ PLAYBACK ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «PLAYBACK Ψ»

Το συνέδριο κλείνει τις εργασίες του με μια παράσταση αναστοχασμού σε ό,τι διαμείφθηκε κατά τη 
διάρκειά του αλλά και προσδοκιών για τη συνέχεια. 
Πώς άραγε ο μύθος «Έρως και Ψυχή» πότισε την επιθυμία των συνέδρων; Η ομάδα Playback Ψ ανα-
παριστά στη σκηνή τις αφηγήσεις των θεατών μέσα από τελετουργικό αυτοσχεδιασμό με τη χρήση 
φωνής, κίνησης, ρόλων, συμβολικών και εικαστικών αντικειμένων. Σκοπό έχει να συνδέσει τις ατομικές 
ιστορίες σε ένα κοινό παραστασιακό καμβά, ένα θεατρικό βίωμα ενότητας. Με τη μέθοδο αυτή, το 
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κοινό γράφει τη δική του ιστορία πάνω στη σκηνή, ενισχύεται η δύναμη της ομάδας και φωτίζεται η 
αξία της συνύπαρξης. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1994 και έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 
500 παραστάσεις, με καλλιτέχνες που εναλλάσονται ανά χρονικά διαστήματα, σε θεατρικές σκηνές, 
συνέδρια, φεστιβάλ αλλά και χώρους εκπαίδευσης, νοσηλείας, απεξάρτησης και ψυχικής ανάρρωσης. 
Απαρτίζεται από επαγγελματίες καλλιτέχνες ή εργαζόμενους στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα, που τους ενώνει η κοινή μαθητεία στο θέατρο playback και η κοινή γλώσσα που 
έχουν αποκτήσει μέσα από αυτή.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λάμπρος Γιώτης, Συντονισμός εκπαίδευσης: Δημήτρης Μπέγιογλου, Συντονι-
σμός παράστασης: Χριστίνα Φραγκιαδάκη - Χρήστος Θεοχαρόπουλος, Παίζουν: Κατερίνα Γουέμπ-
στερ, Μαρία Μαραγκοπούλου, Όλγα Νικολαίδου, Θάλεια Πορτοκάλογλου, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. 
Μουσική: Χρήστος Κανάβης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΠΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ»

Στη σχεδίαση και κατασκευή του γλυπτού συμμετέχουν οι σπουδαστές του ΚΤΨ: Γιακουμάτου Σοφία, 
Στυλιαρά Ευαγγελία, Κουβέλη Πατρίτσια, Ραμαντάνη Κατερίνα, Κοπανιτσάνου Ακριβή, Ιατρίδου Ελίζα, 
Σκούφης Βασίλης, Πάσχος Βασίλης, Παπαγιάννη Δέσποινα
Συντονιστής: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εικαστικός, Καθηγητής, Συνεργάτης του ΚΤΨ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Η Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός» (διεύθυνση: Δρ. Λάμπρος Γιώτης), εδρεύει 
στην Αθήνα από το 2005. Σκοπός της Εταιρείας είναι η έρευνα και η δημιουργία παραγωγών στο 
χώρο που εκτείνεται ανάμεσα στο θέατρο, τη θεραπεία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Αυτή τη 
χρονιά εστίασε στην παραγωγή του έργου «Ικέτιδες», θέλοντας να προσεγγίσει τη διαλεκτική του 
προσφυγικού ζητήματος, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο. Το έργο «Ικέτιδες» του Αισχύλου είναι πιθα-
νότατα το αρχαιότερο θεατρικό κείμενο και αφορά στο ζήτημα του ασύλου. Παρουσιάστηκε πρώτη 
φορά περίπου το 470 π.Χ. 
Πριν από την παράσταση σε θέατρο της Αθήνας ως προσυνεδριακή εκδήλωση, οι «Ικέτιδες» περι-
όδευσαν στη Χαλκίδα, τη Λέρο, το Μόλυβο και τη Μυτιλήνη της Λέσβου, μέρη όπου το προσφυγικό 
πρόβλημα είναι φλέγον, με στόχο να υποστηριχθεί η προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών. Mετάφραση: 
Κ. Χ. Μύρης | Σκηνοθεσία: Λάμπρος Γιώτης | Φωνητική έκφραση και μουσική: Σαβίνα Γιαννάτου | Κίνηση: 
Στέλα Κρούσκα | Κοστούμια: Θάλεια Ιστικοπούλου | Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Παίζουν οι ηθοποιοί: Λυσάνδρα Αναστασοπούλου, Μενέλαος Ζαφειρόπουλος, Δημήτρης Μοσχονάς, 
Ελπίδα Νικολάου, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Γιώργος Τσαγκαράκης | Μουσικός αυτοσχεδιασμός: Χάρης 
Λαμπράκης: νέϋ, Σόλης Μπαρκής: κρουστά | Ήχος και φως: Νίκος Θεοχαρόπουλος | Βοηθός Σκηνογρά-
φου: Μαρία Παπαïωάννου | Βοηθοί Παραγωγής: Αλεξία Πολυμενοπούλου, Χρήστος Θεοχαρόπουλος. 
Παραγωγή: Παλμός, www.therapy-playback.gr | palmos6.wordpress.com 

«INTIMATE» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΠΛΕΥΣΙΣ»

Ή Ένωση Δραματοθεραπευτων και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος και ή ομάδα «Πλεύσις» συνδιοργά-
νωσαν προσυνεδριακή εκδήλωση με την παράσταση «Ιntimate» στις 26 Νοεμβρίου, στον Χώρο Τέχνης 
«14η Μέρα», Καλλιρρόης 10, Νέος Κόσμος.
Το «Ιntimate» είναι ένα θέαμα όπου το σωματικό θέατρο, o σύγχρονος χορός, το εικαστικό περιβάλ-
λον και τα ηχοτοπία συνυπάρχουν επί σκηνής. Η ομάδα «Πλεύσις» προσκαλεί τους θεατές σε ένα τα-
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ξίδι στη μνήμη και τη φαντασία με θέμα το παιχνίδι και τους νοητικούς συνειρμούς που δημιουργούνται 
μέσω αυτού. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην ποιητική της στιγμής.

Συντελεστές της παράστασης:
Σύλληψη - σκηνοθεσία - σκηνικά: Αντώνης Κουτρουμπής
Ερμηνεία - Χορογραφία: Όλγα Γερογιαννάκη - Αντώνης Κουτρουμπής
Μουσική σύνθεση - live electronics: Μηνάς Εμμανουήλ
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου.
Κοστούμια: Όλγα Γερογιαννάκη. 
Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση στο:
www.plefsis-space.gr/el/productions/intimate
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