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2. Έρως και Ψυχή: Εναρκτήρια Ομιλία 

Αγγελική Κομποχόλη, Φιλόλογος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ο κόσμος δημιουργήθηκε με τη μορφή της χρυσής βροχής, είπαν οι αρχαίοι σοφοί1, 

και με αυτήν τη φαντασμαγορική εικόνα παραστήσανε την ιδιοφυή γέννησή του. 

Ύστερα, τούτη τη βροχή την ονομάσανε ψυχή και τις αρμονικές κινήσεις της έρωτα2, 

σε μία τελετουργία χορού και παιχνιδιού που την χαρακτήριζε, όπως μας παραδίδει ο 

Λουκιανός,  η «εύτακτος κοινωνία κι η εύρυθμος συμπλοκή»3, προπάντων η 

χρωματική αρμονία, όπως συμπλήρωνε ο Σωκράτης στον Πλατωνικό Φαίδωνα4, και 

κάπως έτσι ξεκίνησε η προγονική μας κοσμογονία, επιστημονική στη βάση της, 

ποιητική στην ματιά της. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ψυχής, της ψυχής του σύμπαντος5, τα τέσσερα 

στοιχεία της, το «πῦρ», το «ὕδωρ», ο «ἀήρ» και η «γαῖα»6. Στοιχεία που αυτή η ψυχή 

στην αγκάλη της αιθερίωνε7 και προβολικά στο ανθρώπινο σώμα ξαναγεννούσε με τη 

μορφή των χυμών, αίμα, φλέγμα, ξανθή και μέλαινα χολή, με καθοριστικότερη ίσως 

την τελευταία, η οποία εκπροσωπούσε το υδάτινο σύμβολο8. Στο ύδωρ, στο νερό 

κυοφορείται η ανθρώπινη ζωή και στο ύδωρ τρέφεται. Και όχι μόνο αυτό. Στο ύδωρ, 

στο συναίσθημα συμβολικά, η ζωή αυτή αναβαπτίζεται ηθικά και πνευματικά 

διευρύνεται. 

 Υπάρχει μέσα μας κάτι που αισθάνεται, έλεγε ο Σωκράτης, «που μπορεί να 

κατακτήσει την ηθικότητα και την αρετή, και αυτό ονομάζεται ψυχή», αποδίδοντας 

στη τελευταία το ουσιαστικότερο γνώρισμά της, τη γνώση, τη δύναμη της κρίσης, το 

δώρο του «σκέπτεσθαι». Κατακτώ τη σοφία σημαίνει πορεύομαι δρόμο ψυχής, 

ενεργοποιώ τη σκέψη και την απαλλάσσω από περιοριστικές πεποιθήσεις και 

πνευματικές φυλακές, δίνοντας στη νόηση δύναμη κίνησης και μεταβολής. 

                                                           
1Edmonds, Radcliffe G.,  Redefining ancient Orphism: A study in Greek religion. Cambridge, UK: Cambridge 

Univ. Press, 2013, p. 123. 
2Harrison St., "Cupid and Psyche," in Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, p. 339. 

 
3 Λουκιανού, Περί Ορχήσεως, 7 κ.εξ. 
4  Πλάτωνος, Φαίδων, 110 b-d. 
5Πρόκλου, Εις Τίμαιον, 2, 124,125. 
6Ex Macrobio Sat 1.18, De Planeteh.e. Sole ac Dionyso. Πρβλ. επίσης Κλήμης Αλεξανδρεύς, 
Στρωματείς, L, 6, 746,11. ΕπίσηςΕμπεδοκλέους, EmpedoclesFrag. B17 (Simplicius, Physics, 157–

159).  
77Πλάτωνος, Τίμαιος, 58d. Πρβλ. επίσηςHahm, David E., «The Fifth Element in Aristotle's DePhilosophia: 

A Critical Re-Examination», The Journal of Hellenic Studies 102 (1982): 60-74. 
8Fielding H. Garrison, "History of Medicine" Philadelphia,: W.B. Saunders Company (1966), p. 92-93. 
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Aυτή ακριβώς η πλευρά της σοφίας, ως πρωτεύουσας ποιότητας της ψυχής, 

προσεγγίζει το θεῖο, την έννοια του θείου. Μία έννοια που ετυμολογικώς ερμηνεύεται 

ως ομόρριζη του θέω, του τρέχω δηλαδή, γιατί ενέχει στον πυρήνα της σημασίας της 

τη σπερματική ιδέα του αέναου, αυτού που «ἀείνάει», πάντα ρέει, χωρίς τέλος και γι’ 

αυτό είναι άφθαρτο, αιώνιο και ιερό, δυνατό δηλαδή και ορμητικό9. Το επίθετο 

«ἱερός», μάλιστα,  στην αρχαιότητα, σήμαινε δυνατός, άφθονος, χειμαρρώδης και με 

αυτήν την ιδιότητα πολύ συχνά συνόδευε ονόματα ποταμών10. 

Kι αν η ψυχή είναι η ίδια η ιερότητα ταυτισμένη στην αρχαία σκέψη με την υλική και 

θεϊκή υπόσταση, αν η σοφία είναι ο ναός που η ιερότητα αυτή κατοικεί και 

εδραιώνεται, ο έρωτας είναι η προϋπόθεση, η γενεσιουργός ορμή που τροχοδρομεί τη 

ψυχή στην επίγεια, και όχι μόνο, πορεία της11. Η ιχνηλάτηση της ψυχής ξεκινά με την 

αναζήτηση του ωραίου, προς το οποίο μόνον ο έρωτας ωθεί, διατείνεται η παγκόσμια 

σκέψη. Με οπλοστάσιο μία τεράστια δύναμη έλξης που υποκινείται από την αγάπη, 

γιατί «ἐράω» στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει αγαπώ, ο έρωτας, για τον 

παραπάνω λόγο, ήδη από τους αρχαίους χρόνους εκλαμβάνεται ως πολύτιμη θεϊκή 

βουλή, από τον πρώτο κιόλας αναβαθμό, τον σωματικό.  

Γιατί μία ολοκληρωμένη και ικανοποιητική φιλοσοφική θεώρηση ζωής πρέπει να 

αναγνωρίζει και να τιμά και την υλική υπόσταση του έρωτα, ως  αφετηρίας 

ανύψωσης της ψυχής και πορείας της προς το ωραίο. Με θεϊκούς συμβολισμούς, 

όπως Πάνδημος Αφροδίτη, Ουράνιος, Ψυχοτρόφος Έρωτας και άλλους πολλούς ο 

φιλοσοφικός στοχασμός περιέγραψε τον έρωτα στην οντολογική του διάσταση12 και 

κλιμάκωση από το στάδιο της σφοδρής σωματικής και αισθητικής απόλαυσης σε 

αυτό της ηθικής ακεραιότητας και της ωραιότητας του χαρακτήρα, σκιαγραφώντας με 

ακρίβεια αυτό που η ανθρώπινη δυναμική αντιλαμβανότανε ως τελικό προορισμό: Το 

ανυπέρβλητο εκείνο θεϊκό επίπεδο, που η ομορφιά, η αλήθεια και η αρετή 

ταυτίζονταν και γίνονταν αντιληπτές ως ποιότητες της ψυχής χάρις στη δύναμη του 

έρωτα, στην ανελικτική δύναμη του έρωτα που κατηύθυνε τη γνώση προς αυτές13. 

Ο δρόμος του έρωτας είναι δρόμος ορίου και ηθικής, γι αυτό και ο Άλεξις τον 

χαρακτήρισε «παιδαγωγό», μέσο ανακάλυψης της ψυχής στις σπουδαιότερες αξίες 

                                                           
9Πρβλ. Λαθύρης Γ.-Μαραγκού Μ., Περί Ονομάτων Ορθότητος, Αθήνα 2015, 677-93. 
10 Ομήρου, Ιλιάς, Λ 725. 
11W.K.C. Guthrie, Σωκράτης, ΜΙΕΤ, σελ. 103-113. 
12 Βλ. Νικολούδης Η., Έρως και Λόγος, Αθήνα 1999, 2ηέκδ., σελ. 76-94. 
13Πρβλ. FlaceliereR.,Ο έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 2009. 
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της, ομορφιά, αλήθεια και αρετή, οι οποίες μάλιστα ορίζονται. Ομορφιά είναι ό,τι 

έχει καθαρότητα στη μορφή, αλήθεια αυτό που δεν μπορεί να λησμονηθεί, αρετή ό,τι 

υπηρετεί την αρμονία. Αυτό, λέει, ο Σωκράτης είναι το νόημα της μύησης της ψυχής 

στο μυστήριο του έρωτα, αυτό θα προσθέταμε εμείς ότι είναι το νόημα της αγάπης, 

της δύναμης που άγει, που κινεί δηλαδή, το παν. Αγάπη είναι η συνάντηση του έρωτα 

με τη ψυχή. Κι αυτό που και τα δυο παράγουν, η αιωνιότητα. 

Σας ευχαριστώ 
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11. Η έννοια της ανθρώπινης Ψυχής:  

Ιστορικές αναδρομές και προεκτάσεις  

Μαρίνα Οικονόμου1,2, Έλενα Διέτη2 

1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή,  

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

2 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 

 

Μέσα στην πορεία των αιώνων από τους πρώτους ανθρώπους, τους πρώτους 

φιλοσόφους και ιατρούς, μέχρι και τη σύγχρονη φιλοσοφία και επιστήμη έχουν 

διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες σχετικά με τη φύση της ψυχής και τα πεπρωμένα της 

μετά το θάνατο του σώματος. Η ψυχή έχει συναρτηθεί με βασικές έννοιες και έχει 

συσχετιστεί με συγκεκριμένες λειτουργίες, ενώ έχουν προταθεί διάφορες θέσεις 

εντοπισμού της. Στην παρούσα εργασία αποπειράται μια κριτική παρουσίαση των 

προβληματισμών αυτών καθώς και του τρόπου με τον οποίο η διερεύνηση περί φύσης 

και έδρας της ψυχής φαίνεται να συνεισέφερε τελικά στη διερεύνηση της ανθρώπινης 

φυσιολογίας, βιολογίας, και νευρολογίας βοηθώντας έτσι και την εξέλιξη των 

σχετικών επιστημονικών κλάδων. 

 

Η Φύση και τα Πεπρωμένα της Ψυχής 

 

Υπάρχουν δύο κυρίαρχες αλλά, γενικώς, ασύμβατες θεωρήσεις όσον αφορά 

στη φύση της ψυχής: η μια την ανάγει στη σφαίρα του άυλου και τη θεωρεί άφθαρτη 

και αθάνατη, ενώ η άλλη την θεωρεί υλική, φθαρτή και θνητή. 

 

Άυλη, άφθαρτη, αθάνατη ψυχή. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι και Ινδοί θεωρούσαν 

ότι η ψυχή ουδέποτε πεθαίνει. Παρομοίως στην Αρχαία Ελλάδα, η ψυχή στον 

Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) είναι ασώματη, ουράνιας καταγωγής, και προϋπάρχει της 

γέννησης. Με τη γέννηση εισέρχεται στο σώμα και δεσμεύεται μέσα του ενώ πριν 

περιδιάβαινε ελεύθερη στους ουράνιους τόπους όπου συναντούσε και γνώριζε τις 

ιδέες. Έτσι το σώμα είναι το «σήμα», ο τάφος της ψυχής. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά ο 

Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας των φυσικών επιστημών René 

Descartes (1596-1650) θεωρεί ότι η ψυχή είναι αποσυνδεδεμένη από το σώμα  και 

έτσι την τοποθετεί υπεράνω των φυσικών νόμων. 
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Μετά το θάνατο η ψυχή φαίνεται να απομακρύνεται από το σώμα και να 

υφίσταται μια μετατόπιση σε άλλους γενικότερη, σε άλλους με σαφή κατεύθυνση 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι αρχαίοι Ινδοί θεωρούσαν ότι η ψυχή κατά το 

θάνατο μεταναστεύει. Οι Πυθαγόρειοι και οι Ορφικοί φιλόσοφοι περί τον 6ο αιώνα 

π.Χ. και μετά θεωρούσαν ότι αυτή είναι καταδικασμένη να μετενσαρκώνεται αν δεν 

αποδεσμευτεί μέσω κάποιων μυστηριακών μυητικών ιεροτελεστιών. Όταν 

απελευθερωθεί από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων η ψυχή καθαίρεται και ζει 

αιωνίως με τους θεούς.  

Για τον Όμηρο (8ος αιώνας π.Χ.) κατά τον θάνατο η ψυχή αποχωρίζεται το 

σώμα και κατεβαίνει στον Άδη. Ο νεκρός συνομιλεί με τους νεκρούς αλλά δεν μπορεί 

να έχει σωματική επαφή μαζί τους. Αντίθετα στον Πλάτωνα με τον φυσικό θάνατο η 

ψυχή απελευθερώνεται και ανεπηρέαστη από τις αρνητικές επιρροές του σώματος 

μπορεί να επιστρέψει στους ουράνιους τόπους. Η ψυχή των ανθρώπων που δεν 

μπόρεσαν να αποδεσμευτούν από το σώμα τους μετά τον θάνατο θα γίνει ένα 

φάντασμα που θα πλανάται γύρω από το μνήμα. 

 

Υλική, φθαρτή, θνητή ψυχή. Ο Δημόκριτος (460-370 π.Χ.), ο Επίκουρος 

(341-270 π.Χ.) και οι Επικούριοι, αλλά και οι Στωικοί φιλόσοφοι περί τον 3ο π.Χ. 

αιώνα και μέχρι τους πρώτους μ.Χ. αιώνες, αναπτύσσουν μια υλιστική θεώρηση περί 

ψυχής που αρνείται την αθανασία της. Για τον Δημόκριτο η ψυχή δεν είναι κάποια 

υπερφυσική, μυστηριακή οντότητα αλλά έχει συγκεκριμένη υλική υπόσταση. Όπως 

καθετί στο σύμπαν αποτελείται από άτομα, έτσι και η ψυχή αποτελείται από 

μικροσκοπικά, άφθαρτα, στρογγυλά, λεία σωματίδια. Ο Επίκουρος συμφωνεί με τον 

Δημόκριτο ότι η ψυχή αποτελείται από σωματικά μόρια· για αυτόν η ψυχή είναι 

σώμα που απαρτίζεται από μέρη λεπτότατης υφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της ψυχής είναι η διατήρηση της ζωής του οργανισμού μέσω της 

αναπνοής. Για τους Στωικούς, οι οποίοι εκτός από ψυχή μίλησαν και για πνεύμα, η 

ψυχή θα πρέπει να είναι σωματική αφού προκαλεί σωματικές κινήσεις, εφόσον μόνο 

μια υλική δύναμη μπορεί να επηρεάσει μια άλλη υλική δύναμη. Συγκεκριμένα ο  

Στωικός φιλόσοφος Κλεάνθης ο Άσσιος (330-232 π.Χ.), πρώην πυγμάχος, 

ισχυρίστηκε ότι αφού φαίνεται να υπάρχει αμοιβαία επίδραση ψυχής και σώματος, η 

ψυχή δεν μπορεί να είναι ασώματη γιατί τότε δεν θα μπορούσε να επηρεάζει και να 

επηρεάζεται από αυτό.  
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Όσον αφορά στα πεπρωμένα της ψυχής μετά το θάνατο του σώματος, ο 

Δημόκριτος θεώρησε ότι με το θάνατο η ψυχή καταστρέφεται και διασκορπίζεται.  

Σύμφωνα με τον Επίκουρο, λόγω της υλικής της υπόστασης, διαλύεται όπως 

διαλύεται κάθε άλλο σώμα και εξαφανίζεται πλήρως. Οι Στωικοί φαίνεται να έχουν 

μια αντίληψη για το πεπρωμένο της ψυχής πιο κοντά στην αρχή διατήρησης της 

ενέργειας. Για αυτούς η ψυχή είναι θνητή, ακόμα κι αν επιβιώνει του θανάτου του 

ατόμου, συνεχίζοντας να υπάρχει σε μια κατάσταση αιώνιας ανακύκλωσης.  

 

Ο σημαντικός φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας Πλωτίνος (204 - 270) 

φαίνεται να συμβιβάζει τις δύο αυτές αντικρουόμενες θεωρήσεις περί της φύσης της 

ψυχής αφού στο σύνθετο μεταφυσικό του σύστημα η ψυχή μπορεί να είναι και θνητή 

και αθάνατη.  Σύμφωνα με τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο η ψυχή είναι θνητή στην 

κατώτερη έκφανσή της, σαν τον κυβερνήτη του πλοίου που βυθίζεται και ο οποίος 

στην προσπάθειά του να το σώσει είναι τόσο προσηλωμένος που δεν σκέφτεται ότι 

κινδυνεύει να βυθιστεί κι ο ίδιος μαζί του. Στην ανώτερη έκφανσή της, όμως, είναι 

αθάνατη γιατί ωθείται από μια αντίρροπη τάση προς τα πάνω. Αν η ψυχή 

κατερχόμενη δώσει μορφή στο σώμα και επιστρέψει γρήγορα δεν υφίσταται καμία 

βλάβη αλλά συνεχίζει την πορεία της προς το θείο. Αν, όμως, υπερβαίνοντας την 

αποστολή της, γοητευτεί από τον εαυτό της, τον ερωτευτεί, και λησμονήσει να 

επιστρέψει χάνει την αθανασία της, φθείρεται και τελικά πεθαίνει.  

 

Γενικές Έννοιες της Ψυχής  

 

Ζωτικότητα. Σε μια από τις πιο βασικές συσχετίσεις της η έννοια της ψυχής 

μπορεί να ταυτίζεται με τη ζωή ή να θεωρείται μια οντότητα κάπως ξεχωριστή που 

αποτελεί, όμως, αρχή και φορέα της. Η ψυχή των Αρχαίων Αιγυπτίων και του 

Ομήρου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), των Στωικών φιλοσόφων 

αλλά και η παρεμφερής έννοια που πολύ αργότερα ο Γερμανός φιλόσοφος 

Σοπενχάουερ (1788-1860) ονομάζει βούληση έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, τη 

ζωτική δύναμη και πνοή, τη δύναμη εκείνη που δίνει ζωή στον ανθρώπινο οργανισμό 

και συντηρεί το σώμα. Η ψυχή για τον Αριστοτέλη είναι για το σώμα ό, τι το τρέξιμο 

για κάποιον που τρέχει· σηματοδοτεί  την έκφραση της ζωτικότητάς του.  
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 Η ψυχή για τον Στωικό φιλόσοφο Χρύσιππο (280-206 π.Χ.) είναι ο λόγος της 

δημιουργίας, ενώ για τον Αριστοτέλη, τον Πλωτίνο και τον τελευταίο των 

σημαντικών ιατρών του ελληνορωμαϊκού κόσμου Κλαύδιο Γαληνό (129-200) 

αποτελεί τη ρυθμιστική και οργανωτική αρχή του σώματος. Ο Αριστοτέλης λέει 

πως όταν το άγαλμα πάρει την τελική του μορφή αποκτά οργανική ενότητα, με την 

έννοια ότι κάθε τμήμα του επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο το άγαλμα φτιάχτηκε.  

Ανάλογα, χάρις στην ψυχή, όλα τα τμήματα και όργανα του σώματος του ζωντανού 

οργανισμού αποκτούν οργανική ενότητα και μπορούν να επιτελούν τον σκοπό τους. 

Για τον Πλωτίνο η οργάνωση και κίνηση των μερών του σώματος δεν υπαγορεύεται 

από τα ίδια τα μέρη του αλλά από την παρουσία ενός κέντρου, της ψυχής. Για τον 

Αριστοτέλη αλλά και για τον Γαληνό το σώμα έχει δημιουργηθεί για χάρη της ψυχής 

και τα όργανα του σώματος αποτελούν εργαλεία της ψυχής. 

Ο Δημόκριτος, ο Πλάτωνας, και ο Πλωτίνος έχουν, μάλιστα, μια θεωρία για 

το πώς η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα. Κατά τον Δημόκριτο η ψυχή αποτελείται από 

μικροσκοπικά στρογγυλά, λεία σωματίδια που εισέρχονται μέσω της αναπνοής στο 

σώμα και ενώνονται με αυτό.  Μέσω της κίνησής τους τού δίνουν ζωή. Ο Πλάτωνας 

θεωρεί ότι η ψυχή, που κατοικούσε στους ουράνιους τόπους, εισέρχεται στο σώμα με 

τη γέννηση μετά από μια πτώση και δεσμεύεται μέσα του. Σύμφωνα με τον Πλωτίνο 

η ψυχή φέρεται προς τα κάτω, προς την ύλη, και κατά την καθοδική της πορεία 

εισρέει στο σώμα και παραμένει σε αυτό, μετατρέποντάς το από υλικό αντικείμενο σε 

ζώντα οργανισμό, στο έμψυχο σώμα. 

Υπό αυτή την έννοια της ζωοδόχου δύναμης η ψυχή είναι αυτό που 

εγκαταλείπει το σώμα τη στιγμή του θανάτου. Κατά τον Δημόκριτο ο θάνατος 

επέρχεται ως αποτέλεσμα της εξόδου των ατόμων της ψυχής από το σώμα. Ο 

Αριστοτέλης λέει πως ένα άγαλμα είναι συνυφασμένο με μια ορισμένη μορφή σε 

αντίθεση με μια άμορφη μάζα μαρμάρου, έτσι ώστε η μορφή να μην μπορεί να 

διαχωριστεί από το άγαλμα χωρίς αυτό να καταστραφεί. Κατά αναλογία και ο 

ζωντανός οργανισμός του ανθρώπου είναι εφοδιασμένος με ψυχή σε αντίθεση με ένα 

πτώμα, ένα κουφάρι που είναι άψυχο, έτσι ώστε η ψυχή να μην μπορεί να αποσπαστεί 

από τον οργανισμό χωρίς αυτός να σταματήσει να είναι ζωντανός. 

 

Κινητικότητα. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (6ος-5ος αιώνας π.Χ.), ένας από τους 

πρώτους φιλοσόφους, στην αναζήτηση της έννοιας της ψυχής φαίνεται να συναρτά 
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την έννοια της ζωτικότητας με αυτή της κινητικότητας. Παρατήρησε ότι ένα νεκρό 

σώμα, ένα πτώμα που δεν έχει ψυχή δεν κινείται σε αντίθεση με έναν ζωντανό 

οργανισμό που κινείται, ακριβώς γιατί έχει ψυχή. Έφτασε, λοιπόν, αναλογικά να 

ισχυριστεί ότι ο μαγνήτης έχει ψυχή, αφού μπορεί να μετακινεί μικρά κομμάτια 

σιδήρου. 

Ο Αριστοτέλης απορρίπτει αυτή τη θεωρία του Θαλή λέγοντας ότι αν ήταν 

έτσι τότε ο μαγνήτης θα πρέπει να έχει ανάλογες προς το ζωντανό σώμα επιθυμίες, 

κάτι που δεν συμβαίνει. Ο Descartes, όμως, ήταν εκείνος που  κατηγορηματικά 

αποσυνάρτησε την έννοια της κινητικότητας από εκείνη της ζωτικότητας 

ισχυριζόμενος πως ό, τι κινείται δεν συνεπάγεται ότι έχει και ψυχή. Ρητά, επίσης, 

απέρριψε την αντίληψη ότι η ψυχή είναι η κινητήριος δύναμη του σώματος 

εξετάζοντας το σώμα ως ένα αυτο-κίνητο μηχανικό σύστημα για την κίνηση του 

οποίου δεν χρειάζεται η ψυχή ή άλλες άυλες, υπερφυσικές δυνάμεις. Η κινητήριος 

δύναμη του σώματος-μηχανή είναι η θερμότητα ενώ η καρδιά σαν μια αντλία στέλνει 

αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της καρδιάς και των 

υπόλοιπων μερών του σώματος εξηγεί την κίνηση του αίματος και τις άλλες κινήσεις 

του οργανισμού. 

 

Ουσία, Ύπαρξη, Υποκειμενικότητα, Ταυτότητα, Εαυτός. Για τον 

Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, και τον Γαληνό η ψυχή είναι η ουσία του ανθρώπου. Για 

τους Στωικούς διαπνέει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο δεύτερος τύπος ψυχής του Ομήρου 

σχετίζεται με την προσωπική ζωή και ταυτότητα του ατόμου που τη φέρει˙ 

συγκροτεί, δηλαδή, την υποκειμένικότητά του. Πολλοί θεωρητικοί της Αναγέννησης 

εξισώνουν την ψυχή με τον εαυτό, συσχέτιση που παραμένει διάχυτη.   

H συσχέτιση, όμως, αυτή βρίσκει την κορύφωσή της στον Descartes. Η ψυχή 

εξετάζεται ως νοούσα ουσία. Η ουσία της ψυχής είναι εξολοκλήρου το σκέπτεσθαι. 

Σε αντιδιαστολή με τον αντικειμενικό, υλικό κόσμο ο Descartes αναγνώρισε την 

ύπαρξη ενός υποκειμενικού κόσμου, αυτού της συνείδησης, στον οποίο ο άνθρωπος 

υπάρχει ως σκεπτόμενο ον. Με το «σκέφτομαι άρα υπάρχω» επιτυγχάνεται η 

εισαγωγή της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου ως σκεπτόμενου όντος. Ο 

εαυτός ουσιαστικά ταυτίζεται με την ψυχή. Υπάρχει κανείς όσο εκδηλώνονται μέσα 

του ψυχικά γεγονότα, όσο, δηλαδή, κανείς σκέφτεται, στοχάζεται, αμφιβάλλει, 

αισθάνεται. 
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Για τον Σοπενχάουερ η βούληση αποτελεί την ουσία όχι μόνο του ανθρώπου 

και κάθε άλλου ζωντανού οργανισμού, αλλά και κάθε ανόργανου όντος στον κόσμο. 

Η βούληση είναι η έσχατη αιτία που μπορεί να μας δώσει απάντηση στο γιατί κάθε 

ον, έμβιο ή ανόργανο, εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται. Μπορεί να μας δώσει 

απάντηση στο γιατί, για παράδειγμα, ο σίδηρος -και όχι ο μόλυβδος- έχει τις ιδιότητες 

που του αποδίδονται. Κάθε πράγμα έχει συγκεκριμένη μορφή και τρόπο ύπαρξης 

επειδή έχει μέσα του μια δύναμη, τη βούληση, που το κάνει να θέλει να φαίνεται έτσι 

όπως φαίνεται και να υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει. Δεν είμαστε εδώ μακριά από 

ό, τι έλεγε ο Θαλής σχεδόν δυόμιση χιλιάδες χρόνια πριν: για τον Σοπενχάουερ ο 

σίδηρος έχει βούληση, όπως για τον Θαλή ο μαγνήτης έχει ψυχή. 

 

Συγκεκριμένες Λειτουργίες της Ψυχής 

 

Συγκεκριμένες λειτουργίες της ενιαίας Ψυχής. Πέρα από τις βασικές 

έννοιες της ψυχής σε αυτή έχουν αποδοθεί μια πληθώρα συγκεκριμένων λειτουργιών 

κινητικών, αντιληπτικών, και κυρίως γνωστικών και συναισθηματικών. Οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι θεωρούσαν ότι η ψυχή είναι ο τόπος και η πηγή των σκέψεων, των 

συναισθημάτων, και της βούλησης. Για τους αρχαίους Ινδούς είναι το κέντρο της 

συνείδησης και των αισθήσεων. Ο Αλκμαίων από τον Κρότωνα (5ος αιώνας π.Χ.), 

ένας από τους πιο επιφανείς φυσικούς φιλοσόφους και ιατρικούς θεωρητικούς της 

αρχαιότητας, θεώρησε ότι η ψυχή είναι το κέντρο των αισθήσεων και των νοητικών 

λειτουργιών και δημιουργεί τη συνείδηση. Οι Στωικοί θεωρούν την ψυχή μια ενότητα 

σκέψεων, συναισθημάτων και επιθυμιών αλλά και το κοινό κέντρο αναφοράς των 

παραστάσεων χάρις στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα 

του κόσμου. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη η ψυχή σχετίζεται με τα συναισθήματα και 

τη νόηση, διαμορφώνει την αυτεπίγνωση και παράγει συνείδηση. Οι σημαντικότεροι 

γιατροί της Αλεξανδρινής ιατρικής συσχέτιζαν την ψυχή με τις αισθήσεις, τη νόηση, 

και την κίνηση του οργανισμού. Για τον Γαληνό η ψυχή είναι στενά συνδεδεμένη με 

την αίσθηση και τη γνωστική λειτουργία και υπεύθυνη για τη δημιουργία αισθήσεων, 

κινήσεων, σκέψεων, αναμνήσεων και φαντασιώσεων. Για τον Leonardo da Vinci η 

ψυχή σχετίζεται με την  αντίληψη του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσμου 

απαρτιώνοντας την πληροφορία που εισρέει ως αποτέλεσμα των οπτικών και άλλων 

αισθητηριακών ερεθισμάτων αλλά και με την κίνηση του οργανισμού. Ο Descartes 
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αποδίδει στη λειτουργία της ψυχής την συνειδητή αναγνώριση των αισθήσεων και 

τον έλεγχο των εκούσιων δράσεων, μεταξύ των οποίων και της ενσύνειδης σκέψης 

ενός για τον εαυτό του.  

Συγκεκριμένες λειτουργίες μερών της Ψυχής. Αυτοί που διακρίνουν στην 

ψυχή μέρη αποδίδουν συγκεκριμένες λειτουργίες σε κάθε ένα από αυτά αντί, όπως οι 

προηγούμενοι, να συσχετίζουν με λειτουργίες την ενιαία ψυχή.  Για τον Όμηρο ο 

θυμός είναι η δύναμη που θέτει το σώμα σε κίνηση και σχετίζεται με τα 

συναισθήματα, τα πάθη, όπως είναι η χαρά και η λύπη, ο οίκτος και η εκδίκηση, ο 

θυμός και ο φόβος. Ο νόος σχετίζεται με τη σκέψη και το λογικό, ενώ το μένος αφορά 

στην επιθετική ορμή, στην οργή στο πεδίο της μάχης. Στον Πλάτωνα το λογιστικό 

έχει σχέση με την σκέψη, τον λογισμό και τον αναστοχασμό και κατέχει την αρετή 

της σοφίας, το θυμοειδές έχει σχέση με τα συναισθήματα και τη βούληση και κατέχει 

την αρετή της ανδρείας, και το επιθυμητικό έχει σχέση με τις φυσιολογικές ανάγκες, 

τις επιθυμίες, και τα πάθη και κατέχει την αρετή του μέτρου. Ο Αριστοτέλης εξετάζει 

την ψυχή ως ενιαία οντότητα αποδίδοντάς της τρεις βασικές βαθμίδες ανάπτυξης και 

φαίνεται να αποδίδει στην δραστηριότητά της λίγο-πολύ το σύνολο των ανθρώπινων 

λειτουργιών. Η θρεπτική ψυχή σχετίζεται με τις λειτουργίες της θρέψης, της 

ανάπτυξης, και της αναπαραγωγής, η αισθητική ψυχή με τις λειτουργίες της κίνησης, 

αντίληψης, φαντασίας, επιθυμίας, και μνήμης, και η διανοητική ψυχή με τις 

λειτουργίες της σκέψης, της νόησης, και με τον λόγο. 

 

Η Έδρα της Ψυχής 

 

Οι θεωρίες σχετικά με την έδρα της ψυχής κυμαίνονται ανάμεσα σε όσες 

θεωρούν αδύνατο να εντοπιστεί ως κάτι υπερ-ανθρώπινο ή ακόμα και παν-

κοσμολογικό, όπως στην περίπτωση της κοσμικής ψυχής,  σε εκείνες που δεν την 

εντοπίζουν σε συγκεκριμένα μέρη αλλά θεωρούν ότι διατρέχει ολόκληρο το σώμα, 

και σε εκείνες που την εντοπίζουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος ή 

ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα όργανα ή ανατομικές δομές.  

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και αστρονόμος Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.), 

που αντί για ψυχή μιλάει για νου, αναφέρεται στον κοσμικό νου. Για τον Επίκουρο τα 

σωματικά μόρια της ψυχής διαχέονται σε ολόκληρο το σώμα. Ο χριστιανός θεολόγος 

Ιερός Αυγουστίνος (354-430) θεωρούσε ότι η ψυχή είναι παρούσα σε όλο το σώμα 
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και σε κάθε μέρος του ξεχωριστά. Στους διάφορους αρχαίους πολιτισμούς η ψυχή 

μπορεί να διατρέχει όλο το σώμα ή να συγκεντρώνεται σε κάποια μέρη, όπως το 

κεφάλι, όργανα, όπως οι νεφροί, τα γεννητικά όργανα, το ήπαρ, η καρδιά, στοιχεία, 

όπως το ξύγκι και το αίμα και εκκρίματα, όπως το σάλιο και το σπέρμα. Πιθανότατα 

οι τόποι αυτοί λαμβάνουν τη σημαντικότητά τους ως έδρες της ψυχής είτε λόγω της 

κεντρικής τους θέσης στη μέση των σωθικών είτε επειδή διατρέχουν ολόκληρο το 

σώμα. Ένδειξη ότι διάφορα μέρη, όργανα, στοιχεία ή εκκρίματα έχουν θεωρηθεί έδρα 

της ψυχής αποτελούν αναφορές ότι τέτοια προσφέρονταν στους θεούς ως θυσία, 

κρατούνταν ως λάφυρα σε νίκες ή ακόμα και τρώγονταν, ώστε ο νικητής να κερδίζει 

τη δύναμη του σκοτωμένου ή/και να του στερεί τη δυνατότητα εκδίκησης.  

Οι επικρατέστερες, πάντως, αντιλήψεις για την έδρα της ψυχής είναι η 

καρδιοκεντρική και η εγκεφαλοκεντρική. 

 

Καρδιά. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν την ψυχή στην καρδιά δίνοντας 

έτσι τη βάση σε όλες τις μεθύστερες καρδιοκεντρικές θεωρήσεις σχετικά με την έδρα 

της. Στην καρδιά εντόπιζαν την ψυχή οι Αρχαίοι Ινδοί, οι Κινέζοι, και οι Στωικοί 

φιλόσοφοι. Ο Όμηρος, επίσης, τοποθετούσε την μη ενιαία, τριμερή του ψυχή στην 

καρδιά και την ευρύτερη περιοχή του θώρακα. Αντίστοιχα και ο Αριστοτέλης 

εντόπισε τις ψυχικές ικανότητες στην καρδιά, την οποία θεωρούσε το κεντρικότερο 

όργανο του σώματος, πηγή του αίματος και των αιμοφόρων αγγείων, δημιουργό της 

θερμότητας, και τόπο της αρχής της ζωής. Η καρδιά θερμαίνει το αίμα σε αντίθεση με 

τον εγκέφαλο που προκαλεί την ψύχρανσή του. Ο Αριστοτέλης, βέβαια, παρόλη την 

πρωτοκαθεδρία της καρδιάς, δίνει σημασία και στον εγκέφαλο. Θεωρούσε ότι η 

καρδιά συνεργαζόταν με τον εγκέφαλο θερμαίνοντάς τον. Έτσι από κοινού, καρδιά 

και εγκέφαλος, ελέγχουν τη λειτουργία του σώματος. 

Σε αντίθεση με τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη, που αν και διακρίνουν στην 

ψυχή τρία μέρη την τοποθετούν κυρίως στην καρδιά, τα τρία μέρη της ψυχής του 

Πλάτωνα εδράζονται σε τρία διαφορετικά σημεία του σώματος. Στο θώρακα, κοντά 

στην καρδιά και τους πνεύμονες εδράζεται το θυμοειδές, το επιθυμητικό εδράζεται 

κοντά στο διάφραγμα και τον ομφαλό, δίπλα στο ήπαρ και το λογιστικό στον 

εγκέφαλο. 
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Εγκέφαλος. Φαίνεται ότι ακόμα και πρωτόγονοι πολιτισμοί συνέδεαν τον 

εγκέφαλο με τις ανώτερες ψυχικές λειτουργίες. Ένδειξη ότι στους πρωτόγονους 

λαούς είχε απήχηση η άποψη ότι το κεφάλι είναι η έδρα της ψυχής είναι ότι πολλοί 

λαοί συνήθιζαν να κόβουν, να παλουκώνουν, να τρώνε, ή και να κρατάνε στο σπίτι 

τους τα κεφάλια των νεκρών.  

Ο Πυθαγόρας (580-496 π.Χ.) έλεγε ότι ο εγκέφαλος είναι ο ναός της ψυχής. Ο 

Πλάτωνας, όπως προαναφέρθηκε, τοποθέτησε στον εγκέφαλο το λογιστικό μέρος της 

ψυχής καθιστώντας το κεφάλι το πιο θεϊκό μέρος του σώματος, κυρίαρχο έναντι των 

υπολοίπων τα οποία είναι για να το υπηρετούν. Ο Αλκμαίων ήταν εκείνος που 

υιοθέτησε την εγκεφαλοκεντρική αντίληψη βασιζόμενος σε ανατομικές ενδείξεις 

όταν παρατήρησε ότι η εγκεφαλική κάκωση μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη 

συνείδηση. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που πρότεινε τεκμηριωμένα ότι ο 

εγκέφαλος αποτελεί το ανατομολειτουργικό υπόβαθρο του νου. Ακολουθώντας τον 

Ιπποκράτη οι ιατροί και ανατόμοι της Αλεξανδρινής περιόδου Ηρόφιλος ο 

Χαλκηδόνιος (335-280 π.Χ.) και Ερασίστρατος ο Κείος (310-250 π.Χ.), και αργότερα 

ο Γαληνός συμπέραναν ότι η έδρα της ψυχής είναι ο εγκέφαλος μέσα από εμπειρικές 

μελέτες και ανατομές σε ζώα και ανθρώπους.  

 

Συγκεκριμένα μορφώματα ή εγκεφαλικές δομές. Ο Ηρόφιλος συσχέτισε 

την ψυχή με τις κοιλίες του εγκέφαλου και συγκεκριμένα την τοποθέτησε στην 

τέταρτη κοιλία. Ο Γαληνός αντιτάχθηκε στη θεώρηση των κοιλιών ως έδρα της 

ψυχής βασιζόμενος σε πειραματικές μελέτες όπου διαπίστωσε ότι βλάβη στον ιστό 

του εγκεφάλου -και όχι στις κοιλίες- προκαλεί θάνατο. O Leonardo da Vinci 

τοποθέτησε την ψυχή ακριβώς πάνω από το οπτικό χίασμα, κοντά στο πρόσθιο τμήμα 

της τρίτης εγκεφαλικής κοιλίας. Για τον Descartes η αλληλεπίδραση σώματος και 

ψυχής πραγματοποιείται στην επίφυση, η οποία έτσι θα πρέπει να θεωρείται η έδρα 

της ψυχής. Ο λόγος για τον οποίο ο Descartes έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην επίφυση 

είναι πιθανόν το γεγονός ότι αποτελεί μόρφωμα του εγκεφάλου μονό και όχι, όπως τα 

περισσότερα, αμφοτερόπλευρο, καθώς και το ότι προβάλλει μέσα στις εγκεφαλικές 

κοιλίες, στις οποίες είχε δοθεί τεράστια σημασία από τους προγενέστερούς του. O 

Άγγλος ιατρός Thomas Willis (1621-1675), που διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο 

στην ιστορία της ανατομίας, της νευρολογίας και της ψυχιατρικής, αντέκρουσε 

σθεναρά την άποψη ότι οι κοιλίες αποτελούν την έδρα της ψυχής υποστηρίζοντας ότι 
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αυτή εδράζεται στον φλοιό του εγκεφάλου. Ο Γερμανός ιατρός και ανατόμος Samuel 

Thomas von Sömmerring (1755-1830) θεώρησε ότι το όργανο της ψυχής εδράζεται 

στο υγρό των εγκεφαλικών κοιλιών.  

 

Από την Αναζήτηση της Έδρας της Ψυχής στις Εντοπιστικές Αντιλήψεις 

 

Σύμφωνα με τον Lanteri-Laura (Καράβατος, 2015) ο προβληματισμός της 

αναζήτησης της έδρας της ψυχής, κατά τον οποίο αναζητείται ο τόπος της μιας, 

ενιαίας, αδιαίρετης ψυχής, διαφέρει από τις εντοπιστικές αντιλήψεις σύμφωνα με τις 

οποίες διακρίνονται πολλαπλές ψυχικές λειτουργίες οι οποίες αποδίδονται σε 

συγκεκριμένες δομές του εγκεφάλου. Το πέρασμα από τον έναν προβληματισμό στον 

άλλον γίνεται δυνατό με την καντιανή απόρριψη  μιας επιστήμης που θέλει να 

ασχολείται ταυτόχρονα με την ψυχή και το σώμα αποδίδοντας στην φιλοσοφία τη 

μελέτη της ψυχής και στην φυσιολογία τη μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου. 

Επίσης, στα τέλη του 19ου  και αρχές του 20ου αιώνα τα ερευνητικά δεδομένα 

έδειχναν ότι οι ψυχονοητικές λειτουργίες εντοπίζονται σε διάφορα τμήματα του 

εγκεφάλου. Πάντως, οι προβληματισμοί σχετικά με την φύση και έδρα της ψυχής 

συνεισέφεραν σημαντικά στην διερεύνηση και προοδευτική κατανόηση της δομής και 

λειτουργίας του εγκεφάλου. Έτσι η αναζήτηση της έδρας της ψυχής θα μπορούσε να 

θεωρείται ο πρόδρομος των εντοπιστικών αντιλήψεων.  

Από την άλλη, με τις εντοπιστικές αντιλήψεις φαίνεται να υπάρχει μια 

απομάκρυνση από την έννοια της ψυχής, τουλάχιστον όπως εκείνη συγκροτούνταν ως 

τότε. Αυτό που ενδιαφέρει πια δεν είναι η φύση και η έδρα της ψυχής, αλλά η σχέση 

νου-εγκεφάλου, το νευρολογικό υπόβαθρο του εαυτού, και οι νευρωνικές συσχετίσεις 

της ενσύνειδης εμπειρίας. Μέσα σε αυτές τις ατραπούς ακόμα κι αν γίνεται λόγος για 

ψυχικές ή ψυχονοητικές λειτουργίες και διεργασίες το «ψυχικό» δεν έχει να κάνει με 

την έννοια της ψυχής όπως νοείτο πριν.  

Σήμερα, από τη μια μεριά, υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο 

σύγχρονος νευροεπιστήμονας δεν χρειάζεται την έννοια της ψυχής, αφού τα πάντα 

έγκεινται σε μια ευρεία διάταξη νευρώνων. Έτσι, οι εξελίξεις των τελευταίων 

δεκαετιών στις νευροεπιστήμες έχουν περιορίσει το εύρος των ερωτημάτων που 

επιδέχονται απαντήσεων και εκείνα που αφορούν στην ψυχή υπερβαίνουν τα όρια της 

επιστημολογίας και της μεθοδολογίας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιοι που 
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θεωρούν ότι όλα τα θέματα που αφορούν στην ψυχή και τον νου αποτελούν 

αντικείμενο διερεύνησης της φιλοσοφίας και των νευροεπιστημών από κοινού. Έχει 

ακόμα-ακόμα προταθεί  ότι αν η επιστήμη έχει τη δυνατότητα να μας διαφωτίσει για 

τα βαθύτερα μυστικά της ανθρώπινης φύσης κι αν η ψυχή είναι μια έννοια που ακόμα 

μας διαφεύγει δεν είναι απίθανο στο μέλλον να μπορεί να μελετηθεί με 

νευροαπεικονιστικές μεθόδους. 
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15. Steps to a Politics of Heart, Searching for a New Politics 

Nick Duffell 

 

Politics seems to have taken a turn for the worse. There is widespread mistrust of 

politicians; voting apathy paralyses the young. Political views within nations are 

acutely polarised, making electoral prediction impossible. In our uncertain world, 

rapid changes in technology, economic austerity, mounting inequality and the 

migration of the global poor assist the politics of fear to strike popular chords. 

Frighteningly, the main beneficiary is an isolationist far Right, while a lack of 

international cooperation means massive global problems still remain unsolved. 

 

My own view is that we have  yet to fully acknowledge that an entirely new era is 

upon us and there has been a consequent failure of democracy. Equally, the 

mainstream media, that bridge between citizens and politicians, have failed to identify 

the rising politics of blame and hatred or to condemn the emergence of divisive 

personalities riding on this wave. This is inflamed by a lack of psychological-

mindedness in news anchors and political commentators and facilitated by an 

obsession with superficial time-limited debate that masquerades as ‘balanced’ . 

Perversely, we have never been more exposed to information: we can know more 

about what is going and about ourselves – especially about makes us healthy and what 

makes us sick – than at any time in history.  

 

In many parts of the world, however, the search is on for a New Politics that has more 

wisdom, empathy and authenticity – more heart, we might say. Increasingly, I detect a 

shift in attitudes in psychotherapy practitioners. Many are now beginning to believe it 

is time for the powerful psychological knowledge we have been gathering to emerge 

from the rare confines of the consulting room in order to help our political life mature 

and create a better world. As a contribution to this trend, this chapter looks at 

problems and opportunities raised by attempting to consider current affairs through a 

nascent psychology of the heart. Such a somatic orientation is increasingly important, 

I believe, as the election of Donald Trump heralds the triumph of the gut-reaction to 

the postmodernist obsession with living in the head, leaving us with what Columbia 

Professor of political history Mark Lilla calls ‘The End of Identity Liberalism’.  
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It is one thing to talk the talk about the heart, or of love, but it quite another to ‘walk’ 

it, to apply such qualities. A Native American proverb, ‘Don’t tell me about your 

visions unless they grow corn,’ is an appropriate warning: we have to approach with 

humility. For clues to what a Politics of Heart might look like, let’s begin by seeing 

how we use the word ‘heart’ and how this organ actually functions. 

 

Heart Talk  

 

The heart has long been associated with a deep interiority, centrality and spirituality, 

with wisdom, intuition, enthusiasm, and empathy. English has countless phrases with 

a multiplicity of prepositions, demonstrating the universality of the heart’s power. 

‘My heart goes out to you’ conveys deepest sympathy. To say what is in one’s heart 

commends transparency; to speak from the heart implies steadfast truth. To listen with 

all one’s heart suggests a deep personal commitment to understand another. 

Footballers are said to ‘play with heart’ when they show passion, commitment and 

work rate, making up for any lack in skill or experience. ‘Follow your heart’ 

recommends being true to one’s self despite an uncertain path. In these sayings the 

heart is positioned as the locus of a profound kind of receptive understanding and 

value-based agency – ideal fundaments for a politics of heart. 

 

Throughout all cultures the heart has been associative with love, whether neighbourly, 

familial, intimate or romantic. ‘The child of my heart’ suggests a mature tenderness; 

‘I give you my heart’ is the ultimate pledge. ‘You’re forever in my heart’ suggests a 

vision of endurance perceived in the ecstasy of falling in love. Being broken-hearted 

conveys the grief that can only arise having given one’s heart to another. But it also 

suggests a sober response to the folly of human behaviour, as polarisation and wars 

continue despite the pressing global problems that ought to be uniting us. 

 

At the same time the heart also implies a certain vulnerability: ‘Don’t take it to heart,’ 

advises self-protection. ‘My heart says this but my head something else’ suggests 

fallibility or the misguided sentimentality of an emotional response; it implies that the 

heart is invariably prone to naïveté, while the head is supplied with unfailing reason. 
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Sometimes this naïveté seems to be rife for manipulation: in recent years, we have 

heard much on the news of the geopolitical ambitions of winning ‘hearts and minds,’ 

in projects devised by invading powers rightly suspicious of their welcome.  

 

Again, the heart is where our deepest and sometimes darkest truths are said to reside. 

‘Who knows what is in his heart?’ we may say thinking of someone who seems to 

retreat from transparency; hardness of the heart is another possibility. Gandhi said: ‘It 

is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of 

non-violence to cover impotence’. The choice to give our lives for another can only 

‘come from the heart’. For the heart is also where life can effect the profoundest 

transformation and spiritual inspiration to motivate change, as Nobel Peace Prize-

winner Mairead Corrigan Maguire said in the context of Northern Ireland: ‘As our 

hearts are disarmed by God of our inner violence, they become God's instruments for 

the disarmament of the world.’ 

 

Heart Functions 

 

The heart is primary: the first organ to develop in utero and the last to fail at death. Its 

prime job is to pump plasma and blood-cells carrying oxygen, nutrients, heat and 

energy through the vascular system to every part of the body, and then to return the 

spent fluids. As the body’s hub and distribution centre in a closed system with 

arteries, capillaries and veins circulating the blood, its function is one of connecting, 

relating, nourishing, replenishing and cleansing in a direct feedback loop with all 

tissue. Despite its centrality, the heart works in close partnership with the lungs, liver 

and brain. This direct connection in life-giving agency, systemic feedback and 

partnership is in itself a good foundation metaphor for a new politics. Andthere is 

more. 

 

Along with its electrical ‘wiring’, the heart’s rhythmic pumping produces an electro-

magnetic field that is measurable up to two meters outside of the body and probably 

further. So far, our knowledge of this field is in its infancy, but it seems likely that it 

is involved in communication and composes the energetic substratum of loving 

relationships, empathy and intuition. The deeper and wider the relationship bond 
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between mammalian hearts, regardless of sex and even some times species, the more 

intense the empathic connection can be – even over great distances. So when people 

say ‘My heart goes out to you in your time of need,’ this may well be realistic and it 

may prove to have healing capacity. Outpourings of national sympathy, such as when 

a child is missing or when Princess Diana was killed, for example, when our ‘hearts 

are as one’ do meet their target. In political discourse, genuine empathic connection 

can be as easily applied as for the common good as it is when manipulation whips up 

fear and blame. 

 

The heart’s ‘intelligence’ is not just metaphorical, for it is also a cybernetic 

information-processing centre connected into the entire nervous system. With its 

neural tissue receiving perceptual data from the brain and sending messages back up 

to it via the large Vagus nerve the heart can be said to determine whether to fire either 

the Sympathetic (fight/ flight) or Parasympathetic (rest/repair) responses of the 

Autonomic Nervous System (ANS). Here we appreciate the heart’s central regulatory 

role for the whole organism.  

 

The human body is a marvel of interlocking systems with discrete individual 

functions that relate with each other. The body’s basic drivers are self-preservation 

and reproduction, but the operating mode of the systemic whole is self-regulation in 

response to environmental conditions. In this purpose, each cell and each organ 

cooperates and self-regulates. Aided by the lungs, the heart has a commanding role in 

how it influences response and behaviour through its ability to alter its beat rate and 

rhythm, release hormones to suppress internal organs or facilitate interpersonal 

connection, and, crucially, its control of the ANS.  

 

Prioritising at times of need, in service of the whole, is autonomic; that is to say it 

does not require conscious effort. But our understanding of how these processes work 

has lately been revolutionising trauma therapy, because we can learn how to apply 

intentional self-regulation to our bodies. We can influence our heart rate, and thereby 

our central nervous system and overall wellbeing, by how we breathe, behave, and 

even what we think. Conscious self-regulation is increasingly becoming the most 

important ‘new’ idea in mental-health care, chiefly because it works and puts patients 



 
 

21 

 

back in charge of their own lives. Methods such as Mindfulness, Mentalisation, the 

use of biofeedback devices and Cognitive Behaviour Therapy are being integrated 

into mainstream approaches not as self-development aids as self-management tools. 

At a systemic level, self-regulation works better than insight therapy to counter 

conditioned trauma-inspired knee-jerk defensive responses that produce more 

adrenalin and cortisol than is good for us.  

 

In biology, the ability to self-regulate is one of the concepts that define maturity in 

organisms. Regularly a challenge for adolescents, self-regulation is the key to self-

driven behaviour change and becoming properly autonomous and accountable. Of all 

the functions of the heart, that already holds lessons for us in empathy, connection and 

feedback, the regulatory one is perhaps the least appreciated. But here we may find 

perhaps the most important principle that has to underpin a new politics: it must 

embrace the need for conscious self-regulation if we are to survive and thrive. And 

this, in a globalised world, means we must increase regulatory governance through 

democratically enforced international cooperative legislation.  

 

 

Heart Values 

 

A politics of heart will evidently be rooted in values. Narratives of values already 

inform political movements, if  frequently undermined by ideology. Neoliberalism, 

for example, seems to have entirely bypassed the values of fairness or inclusiveness. 

Goldsmiths economist Will Davies argues that competitiveness has become an ‘über-

virtue’, leaving societies unable ‘to find value in things, other than their being “better” 

than something else’. Politics gets consequently more polarised, for demonising ‘the 

Other’ is at the heart of the competitive ideal, and in times of crisis it tends to get 

worse rather than better.  

 

Heart functioning is antipathetic to demonisation, for it operates in cooperative 

mediation within the body’s potentially polarised energetic centres, according to 

Dutch development psychologist Willem Poppeliers. Besides, whether cooperation is 

a virtue, a value or a spiritual goal it is an effective antidote to the destructive tit-for-
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tat competition between governments that is now viral, argues John Bunzl, who 

founded the International Simultaneous Policy Organisation.  

 

Equally, values can be employed divisively or erroneously: talk of ‘British values’, 

for example, assumes they can be owned. Neo-Platonic psychologies like 

Psychosynthesis see this as a category error: understanding values as self-existent, we 

can only try to invoke or align with them. Besides, ‘man’s nature is not a set thing … 

values change from system to system as his total psychology emerges in new form 

with each quantum-like jump,’ as Professor Clare Graves reasoned. Evolutionary 

theories based on Graves and Piaget’s work, like ‘Spiral Dynamics’, show how values 

are not fixed but differ and succeed each other in complexity as consciousness and 

worldviews evolve towards an increasingly global and inclusive perspective, which a 

politics rooted in human potential must take note of.  

 

Most humanistic practitioners recognise that values are context-dependent and closely 

tied to feelings. Values become important according to both the degree of emotional 

intelligence associated with mature or immature levels of self-awareness and the 

prevailing environmental conditions. Social justice can go out of the window when 

we feel under threat, when we are more likely to regress to being driven by survival 

impulses, as Maslow knew. Values influence choice, and the work of neuroscientists 

like Antonio Damasio has shown us the importance of emotions in good decision-

making. I have argued elsewhere that the British political elite – mostly hyper-

rationally attachment-deprived ‘Wounded Leaders’ – are predictably likely to 

underperform here, however much they broadcast visions of one-nationism.  Being 

made to attend boarding schools at a tender age will have atrophied their cortical 

feedback systems as a result of too much training in left-brain cognitive faculties at 

the expense of too little emotional literacy. 

 

The heart in its emotional capacity can be a gauge. Popularly, we think of the heart 

not ‘opening’ or remaining ‘closed’, as it will when we are full of fear, being 

defensive, intolerant of difference. In these cases our emotional worlds are 

conditioned by what could be called ‘lower’ emotions or affects: anxiety, fear, anger, 

hatred, disgust. Then the world is not seen as safe enough to fire our rest and repair 
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response. Instead we tend to fire fight/ flight, or as Polyvagal expert Stephen Porges 

has shown in his work on the Social Engagement System, we resort to 

‘immobilisation’ and fail to send or receive the appropriate relational signals of 

safety. This can become chronic: in a learned default system where the world is 

experienced as hostile, dissociating or projecting out blame or scorn is logical. This is 

precisely the kind of knowledge we must instruct our powerful news-anchors in, so 

that political commentary starts to become psychologically intelligent. 

 

Only deep feeling, such as grief, longing, empathy, compassion – even sometimes 

outrage – can ‘open’ the heart so it fires the parasympathetic response, pumping blood 

rhythmically, creating inner repose and influencing the out-going connecting electro-

magnetic field. Now, with its relational transforming potential, the heart releases 

hormones that evoke kindness, empathy and bonding. As Elizabeth Kübler-Ross’s 

work showed us many years ago, grieving regularly has a transformational potential 

and is particularly effective in countering the defensive emotionality of anger, denial, 

and bargaining with difficult realities. This is an important lesson for any politics 

faced with the fact that national sovereignty under globalisation has become a myth 

however hard we still cling to it and however loudly the Right trumpets it. 

 

Applying the heart’s resources 

 

Birgitta Jonsdottir is a poet and the founder of the Icelandic Pirate Party, a fringe 

party that at the time of writing was likely to become part of the next government. 

Jonsdottir plans to visit every family in her admittedly small country to find out what 

their fears, wishes, visions and good ideas are. This kind of relational encounter is 

likely to make people feel included, less likely to ‘act out’ and potentially to generate 

an enormous fund of ideas. I suggest that such a process is less about pluralism or 

‘getting everybody in the big tent’, than an application of the politics of heart’s 

toolkit: in this case as an empathic consultative resource. Pluralism is a mark of 

societal health, but as a policy goal risks becoming excessively conceptual, because it 

tends towards replication, or – according to the helpful distinction offered by Ken 

Wilber – it favours translation rather than transformation. Our language shows this: 

the heart seeks connection and wants effective transformation for the sake of the 
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whole; the ego frequently wants to see itself as tolerant, plural or diverse – adjectives 

as opposed to substantive values. 

 

Further creative approaches that combine vision and practicality are happening in 

other small Scandinavian countries. Denmark’s Alternativet party already has ten 

elected parliamentarians. In July 2016, MPs Helle Engelbrectsen and Brian Fransden 

ran a workshop (to which I was invited) in the home of former Independent Mayor of 

Frome, Peter MacFadyen, author of Flatpack Democracy, to teach citizens and 

community activists their groundbreaking political methods. Seeking to be value-

based for the good of the whole, the Danish Alternative Party has identified six basic 

core values: Courage, Empathy, Generosity, Humour, Transparency and Humility. 

From these values they formulate rules and principles, which are applied to how they 

conduct their debates, even if some are – they admit – difficult to apply. 

Engelbrectsen adds: ‘Some people laugh at me in Denmark, that’s why we need 

humour!’  Alternativet’s debating principles include: 

 

• Empathise core values 

• Be curious 

• Listen more than you speak 

• Argue openly and factually 

• Openly discuss the advantages and disadvantages of your arguments 

• Acknowledge when you don’t know the answer 

 

I was impressed how these MPs were able to include vulnerability within a robust and 

pragmatic approach to politics. Their principles seem to come directly from the heart, 

especially its receptive and connective aspects – a revolutionary policy in a world 

often dominated by hyper-masculine competitivness. Other issues that arose in the 

interchange over theses days were:  

 

 What can citizens do? Do we just give up after polling day? 

 Since everyone needs support to keep their hearts open, we should 

consider the need to train, coach and support our politicians, rather than 

universally criticising them.  
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 Listening is primary; it has to be trained. How to listen when you are 

thinking about what you have to say? 

 Feedback has to do with learning; the bridge is being inspired. 

 We need to find a language that is accessible enough for citizens and 

sophisticated enough for the issues. 

 The gap between citizens and politicians could be mediated by community 

politics. 

 A local-to-global alliance may become more important than national in 

the future. 

 

It is time now to consider some of the challenges for a politics of heart. 

 

 

Questions and limitations 

 

As I write, immigration has been the dominating factor in current affairs. Surveys 

indicate that the majority of the UK population a oppose immigration and many 

blame immigrants for their economic and social problems. This is becoming a global 

phenomenon: the unexpected success of Donald Trump rests largely on such fears. 

How can we welcome strangers into our community when we are afraid of them? Our 

biology limits us in conceiving of empathy for the object of fear. Brains are designed 

to scan for safety and to mistrust strangers, our nervous system to respond to 

prevailing conditions ascertained. When fear is the dominant emotion, hearts will 

pump harder to avoid danger and shut off rest and repair.  

 

Humanistic Psychology practitioners know that the best way to counteract this in 

clients is to first create safety in the consulting room, then to establish a sympathetic 

relationship within which to allow the client to speak about their anxieties. This way  

ANS self-regulation begins to calm both parties, as the parasympathetic system fires 

in both listener and receiver.; Once  self-regulated, the client may be able to voice 

complex and disturbing thoughts and feelings. Exactly this has been missing in our 

political scene. Many of our citizens have not been heard about their fears of change, 

their fears of globalisation, their fears of being swamped by foreigners. Unless people  
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are listened to, when fear grips them, they can easily dissociate and project onto 

scapegoats. Our politicians and media have not been good at listening to ordinary 

people’s fears, so when false information suggests foreigners are already taking their 

disappearing jobs people act their unheard fears out.  (?). For example, when, with 

almost no idea of the consequences, Britain voted for ‘Brexit’, some people imagined 

all foreigners would immediately go home. In reality, manufacturing has already been 

exported out of the West in pursuit of competitive advantage, while labour for service 

industries is only now catching up. 

 

This raises profound questions for a politics of empathy: 

 

 Whether in a democracy absolute respect for the number of views should 

prevail, or:  

 Whether a deeper awareness has the right to challenge them even if 

risking charges of elitism?  

 Understanding how fear gets displaced, should an unwelcome populist 

majority be subject to psychological explanation?   

 What is empathy in such a case? 

 

These are difficult issues, but if, preventively, we were to take Alternativet’s principle 

of ‘Listen more than you speak’ seriously, then listening, feedback, and receptivity 

are more than values of the political heart – they are cost-effective tools to be 

prioritised. The Left has been worse at this than the Right, who know perfectly well – 

from the 1930s – that fanning fears works to their electoral advantage. Sheer 

pragmatism could guide the use of heart resources to make empathic consultation 

much and effective. 

 

A further more philosophic question is whether we get the politics we deserve? At a 

conference on the psychology of the 2016 presidential election’ in San Francisco, 

keynotespeaker Andrew Samueldeclared: 

‘Many of my American friends and colleagues have fulminated as never 

before about the 2016 electoral process, using emotive words like “disgusting” 

to describe (for example) the distortions that the power of money brings. From 
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an international perspective, this has surprised me. Don’t they know there is a 

systemic problem always inherent in political life, and no reason to expect 

anything else?’ 

 

A politics of heart naturally favours a systemic approach, even though the power of 

money  to dominate should  not  be underestimated. . The heart begins in a system 

with the mother, in synch, dependent, but also autonomous and destined for 

increasing autonomy, within on-going relationship. The heart ‘knows’ the territory 

between dependence and independence – the inter-dependence that Humanistic 

therapists often remind their clients of. But this does not mean shying away from real 

power.  

 

The pragmatic Scandinavians recommend increasing interaction between citizens, 

communities and politicians, so we don’t just leave it to them. We need to train our 

politicians, to support and monitor them through supervision, in a way well known to 

the therapy community. But we also need to retrain ourselves: in his Berlin Ted-Talk, 

John Bunzl shared how citizens might empower themselves to vote for policies rather 

than parties, driving governments to implementation without fundamental changes to 

existing structures. 

 

Inner or outer? 

 

John Lennon advised changing minds prior to revolution, and some humanistic 

practitioners believe that widespread spiritual transformation has to take place before 

any new political discourse has a chance. The only way is seen as rekindling 

spirituality inside. It is true that our politicians appear often to lag behind the times, as 

Michael Edwards writes in Open Democracy: 

 

New social and political parties like Podemos and Nuit Debout carry within 

them the seeds of personal-political change ... though in most cases they have 

yet to be connected to the representative elements of democracy in any 

sustained or substantive fashion.  
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Radical political theorist Mark Satin, whose 1976 book New Age Politics has recently 

been rereleased and updated, says political change must be inspired by a transformed 

consciousness: a new politics needs new leaders to emerge until some sort of tipping 

point is reached.  There won’t be any breakthrough in politics, he suggests, without a 

shift inside those taking part, for which both therapy and mediation practices are 

essential disciplines. But he is also realistic and pragmatic: such shifts are far more 

likely to occur through new political institutions that encourage openness and 

collaboration rather than individual practice. So Satin has this advice: ‘Inner before 

outer, but don’t dawdle.’ 

 

Given that the world’s problems are dire and time is short, should we embrace 

visionary optimism or a determined resoluteness? Must we employ our lives to 

dedicated work whether inner or outer? Here is one view to conclude. 

 

 

Work or child’s play? 

 

We have to be committed, but I think it important not to forget the danger of the work 

ethic, and how the West combined 17th century Protestantism with 18th century 

Enlightenment attitudes to come up with the present exploitative model that now 

needs correction. In Wounded Leaders I argued that turning away from the heart’s 

wisdom left our colonial project founded on mass dissociation and projection. In the 

absence of heart-based empathy, what I called ‘Enlightenment Pity’ was exerted on 

those indigenous populations who seemed too fond of play and not serious enough 

about work. The conversion of the indigenous population to ‘good citizens’ was 

central to what I called the ‘Rational Man Project’, with boarding schools the means 

to break native children’s will and community-solidarity in exchange for being taught 

English, Christianity and the work ethic.  

 

Canadian parliamentary records show how a delegation was sent to visit the brutal 

Indian boarding schools in the US Mid-West in the 1880’s. Deciding to make a better 

job of it, but also to do it on the cheap ( how British!) they gave the job to the church.  

You can imagine the abuse that occurred. The Native children’s  hair was cut short 
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and their native tongue forbidden. Right up to the 1920s one in six did not survive – 

some literally lost the will to live – according to the report of a six-year long inquiry 

into Indian Residential Schools commissioned by recent Canadian governments. The 

full report out now tells the story, but fastening seat belts is advised. It was the 

success of survivors in retrospectively suing the churches that galvanised the 

Canadian government over the last 20 years, while helping their communities re-

coalesce. Prime Minister Harper had to hold the grief pipe between histeeth, to use an 

image from poet Robert Bly . In 2008, he issued a formal apology to First Nation, 

Métis and Inuit peoples for the legacy of that schooling policy, calling it a ‘sad 

chapter in our history.’ 

 

We must ‘grow corn’, but the heart ‘prefers’ sober rather than sombre engagement, 

likes music and dancing more than emailing. Alternativet’s Engelbrectsen and 

Fransden are keen to stress humour, humility and playfulness alongside pragmatism 

and courage, as their video testifies. It is worth remembering that the heart favours 

both commitment and playfulness. A central concept to ecstatic Hinduism is that the 

universe is founded in play. The iconography of the Divine Absolute’s play (Leela in 

Sanskrit) is the relationship between the cosmic male (Purusha )and female (Prakriti) 

at play, as they unfold creation through their heart-genital connection. Primal sexual 

play has a wider implication for an approach to life, as Alan Watts put it: 

 

The existence, the physical universe, is basically playful. There is no necessity 

for it whatsoever. It isn’t going anywhere. That is to say it doesn’t have some 

destination that it ought to arrive at. But it is best understood by analogy with 

music, because music, as an art form, is essentially playful: we say, ‘you play 

the piano’ - you don't ‘work’ the piano. 

 

The West had this once too: in the Middle Ages the Fool was an indispensible 

presence at court.  The wisdom of guarding innocence and not taking oneself too 

seriously was an indispensable – if not always heeded – component in medieval 

governance. I think humanistic practitioners have lots to offer here. 
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34. Το ταξίδι του ήρωα 

Δραματοθεραπεία στην εφηβεία 

Μαρία Σούμπερτ, Θεατρολόγος – Δραματοθεραπεύτρια- MA Πολιτιστική Πολιτική, 

Διοίκηση και Επικοινωνία 

 

Προσπαθώντας να φέρω στο νου μου την δική μου εφηβεία, η μνήμη μου 

γέμισε από συναισθήματα άγχους, έντονης ονειροπόλησης, ανεκπλήρωτους έρωτες, 

θυμό, φόβο και μια προσπάθεια να συγκρουστώ με όλους και με όλα. Ήταν μια 

δύσκολη περίοδος, όπου τα πάντα είχαν τραγικές διαστάσεις, η οποία πίστευα πως 

δεν θα τελειώσει ποτέ.  

Την περασμένη χρονιά (2015-2016) συνεργάστηκα με την Γερμανική Σχολή 

Αθηνών, πραγματοποιώντας δραματοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε τάξεις. Από τις 

τάξεις αυτές, τρεις ανήκαν στο Γυμνάσιο και μια στο Λύκειο. Οι παρεμβάσεις 

οργανώθηκαν σε δύο τετράωρα για κάθε τάξη –με την εξαίρεση μιας οχτάωρης 

παρέμβασης. Σε καμία από τις τάξεις αυτές δεν υπήρξε κάποια προηγούμενη 

γνωριμία με τους μαθητές. Το δραματοθεραπευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε έπειτα 

από ενημέρωση των καθηγητών, των διευθυντών του Γυμνασίου και του Λυκείου και 

της ψυχολόγου του σχολείου.  Στόχος των παρεμβάσεων ήταν να διερευνηθεί η 

δυσλειτουργία της τάξης, μέσα από δημιουργικές και παιγνιώδεις προσεγγίσεις, αλλά 

και να αναπτυχθεί η συνεργασία. Ξεκινούσαμε κάθε φορά με συγκεκριμένους 

στόχους και συγκεκριμένα παιχνίδια, καθώς η αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει κατά 

τύχη (Langley, 2006). Πρωταρχικός στόχος υπήρξε η απενοχοποίηση του παιχνιδιού. 

Μεγαλώνοντας τα παιδιά και μπαίνοντας πια στην εφηβεία, το παιχνίδι αρχίζει να 

εγκαταλείπεται χάριν μιας ενήλικης εικόνας που οι έφηβοι προσπαθούν να 

υιοθετήσουν. Για το λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις βασίστηκαν σε ένα μεγάλο μέρος σε 

οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια με στόχο να νιώσουν άνετα, αλλά και να εκφραστούν 

κινητικά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η έννοια του ασφαλούς τόπου 

(Νικολακάκη, Καβαλάρη, Σούμπερτ 2013), και το ταξίδι του ήρωα (Landy, 2010 και 

Lahad, 1992). Παρακάτω θα δούμε και το πώς λειτούργησε η ίδια η τάξη μέσα στη 

δραματοθεραπευτική συνθήκη, αλλά θα αναπτυχθούν και οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί μου πάνω στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει η 

δραματοθεραπεία στην τάξη.  
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 Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν την 

αμφίθυμη και συχνά αντικρουόμενη συμπεριφορά του εφήβου. Η παιδική 

παντοδυναμία σε συνδυασμό με την ανάγκη ενηλικίωσης, η επιθυμία του παιχνιδιού 

κόντρα στον φόβο μιας τεράστιας αλλαγής, συχνά προκαλούν επιθετικότητα. Μια 

επιθετικότητα που κρύβει φόβο, θυμό, άγχος και αγωνία –που κρύβει τον 

ενθουσιασμό του ‘μεγαλώματος’, μαζί με τον πανικό των ορμονικών αλλαγών. Μέσα 

σε αυτό το συνονθύλευμα των συναισθημάτων, ο έφηβος υποχρεούται να συνδυάσει 

τους πολλαπλούς του ρόλους: είναι το παιδί, ο μαθητής, ο φίλος, ο ερωτευμένος, ο 

αθλητής, ο καλλιτέχνης, ο αντιρρησίας, ο ‘πανταδίκιος’. Είναι ο έφηβος που ενώ 

θέλει να μεγαλώσει και να του συμπεριφέρονται ως ενήλικα, δεν ξέρει πως να ορίσει 

και να διαχειριστεί τη συμπεριφορά αυτή. Και μέσα σε όλα αυτά, έρχονται οι νέες 

τεχνολογίες, η αλλαγή στον τρόπο σχέσεων, οι γρήγοροι ρυθμοί, η 

ανταγωνιστικότητα, η πίεση των εξετάσεων και των αποδόσεων.  

 Το σχολικό σύστημα είναι ένας χώρος που εντάσσει τους μαθητές στο ήδη 

υπάρχον πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 

2011 και Holmwood, 2014), κάτι που φέρνει συχνά συγκρούσεις και δυσθυμία. Δεν 

πρέπει να ξεχνάει κανείς πως μέσα σε μια τάξη συνυπάρχουν μαθητές σε 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, με διαφορετικές ταχύτητες δεξιοτήτων, από 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι σημαντικό ο μαθητής να γνωρίσει το κοινωνικό 

σύστημα μέσα στο οποίο εισάγεται, αλλά να μπορεί να διατηρήσει την ατομικότητα 

και διαφορετικότητά του. Η σύγκρουση που προκύπτει από το δίπολο αυτό, είναι ένα 

συχνό φαινόμενο στη λειτουργία των ομάδων, όπου το άτομο –στην προκείμενη 

περίπτωση ο μαθητής- θέλει να ενταχθεί στην ομάδα (τάξη), αλλά ταυτόχρονα 

πασχίζει να διατηρήσει την υποκειμενικότητά του (Μαρούδα – Χατζούλη, 2009). 

 Προσεγγίζοντας ο Δραματοθεραπευτής μια σχολική τάξη έρχεται αντιμέτωπος 

με ένα πλήρως οργανωμένο κοινωνικό σύστημα. Μέσα στην τάξη οι μαθητές 

υποδύονται ρόλους, ζουν έντονες καταστάσεις, εκδραματίζουν τα συναισθήματά 

τους, εκφράζουν τον πολιτισμό μέσα στον οποίο ζουν στις οικογένειές τους. Τους 

επιβάλλονται κανόνες συμπεριφοράς, υπάρχει ο εκπρόσωπος της εξουσίας 

(καθηγητής, διοίκηση του σχολείου, εκπρόσωπος της τάξης), αναπτύσσονται οι 

κοινωνικοί ρόλοι. Σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο κάθε εκπαιδευτική πράξη δεν είναι 

αυθύπαρκτη, παρά αποτελεί μέρος της κοινωνίας και του πολιτισμικού συνόλου το 

οποίο της δίνει νόημα και σημασία (Σωτηρόπουλος, 2002). Εάν η τάξη είναι ένας 
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μικρός πλανήτης στο σύμπαν του σχολείου, οι μαθητές βρίσκουν και μαθαίνουν τον 

τρόπο της κοινωνικής ζωής. Ο Δραματοθεραπευτής θα έρθει αντιμέτωπος με τον 

εκφοβισμό –σχολικό και διαδικτυακό, με την εξάρτηση (από κινητά τηλέφωνα, 

ίντερνετ, ουσίες), με το άγχος των εξετάσεων, την απώλεια, τις συναισθηματικές και 

σωματικές αναταραχές της εφηβείας, με τους παγιωμένους ρόλους μέσα στην τάξη, 

με τα θέματα συνεργασίας. Είναι μια κλειστή ομάδα, που προστατεύει τα μέλη της, 

ακόμα και αν εντός της επιχειρεί να τα στιγματίσει.  

 Μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο μιας σχολικής τάξης, με τους ανεπτυγμένους ή 

υπό διαμόρφωση ρόλους που διαμοιράζονται ασυνείδητα σε κάθε μαθητή, με τις 

δυναμικές της ομάδας να αλλάζουν ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης, παρατηρεί 

κανείς μια τάξη απολύτως λειτουργική με κάποιους καθηγητές και πλήρως 

δυσλειτουργική με άλλους. Όταν στην εξίσωση αυτή προστίθεται ένας εξωτερικός 

παράγοντας –στη συγκεκριμένη περίπτωση η δραματοθεραπεύτρια- ως επιλογή των 

καθηγητών και της διοίκησης του σχολείου και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

τουλάχιστον της πλειοψηφίας των μαθητών της τάξης, τίθεται το θέμα της 

υποκειμενικότητας: πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές και οι καθηγητές ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα, ποιος είναι αρμόδιος να το λύσει, και ποιος είναι ο ρόλος 

του δραματοθεραπευτή ως διαμεσολαβητή της σχέσης των μαθητών – καθηγητών. Το 

θεραπευτικό συμβόλαιο που κανονικά ‘υπογράφεται’ ανάμεσα στο θεραπευτή και τα 

μέλη της ομάδας διαμεσολαβείται από την διοίκηση του σχολείου και τους 

καθηγητές. Ενώ λοιπόν οι ‘θεραπευόμενοι’ είναι οι μαθητές, η ‘θεραπεία’ συμβαίνει 

ερήμην και παρά τη θέλησή τους.  

 Το γεγονός αυτό απλώς αποδεικνύει την αναγκαιότητα του να δημιουργηθεί 

ανάμεσα στους μαθητές και τον Δραματοθεραπευτή μια βασική σχέση εμπιστοσύνης 

(Langley, 2006), να συζητηθεί το θέμα που φέρνουν οι καθηγητές, να αναγνωριστεί 

ως πρόβλημα από την πλευρά της τάξης και να συμφωνήσουν στην περαιτέρω 

διερεύνηση μέσα από την δραματοθεραπευτική παρέμβαση. Με τον τρόπο αυτό, ο 

δραματοθεραπευτής μπορεί να δημιουργήσει τον ασφαλή τόπο και να προσφέρει το 

δραματικό μέσο και τη δομή, λειτουργώντας ως βοηθός και οδηγός στην πορεία της 

τάξης.  

 Στόχος είναι να αναπτυχθεί η έννοια της σύνδεσης με το σχολείο και όχι της 

αντίθεσης ή της τιμωρίας. Δημιουργώντας στην ουσία μια θεραπευτική σχέση μέσα 

στην δραματοθεραπευτική παρέμβαση, ο μαθητής θα νιώσει ασφαλής μέσα στο ίδιο 
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το σχολικό περιβάλλον (Karkou, 2010), ώστε να εκφράσει το φόβο του, το θυμό του, 

τους προβληματισμούς τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να απεκδυθεί ρόλους 

που δεν του ταιριάζουν και να υιοθετήσει καινούργιους, θα μπορέσει να 

πειραματιστεί και να παίξει. Στην ουσία το ίδιο το σχολείο θα επιτρέψει την 

συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη.  

Η δραματοθεραπεία είναι ένας τρόπος να ‘μάθουν’ οι μαθητές εντός του 

σχολείου τον τρόπο που λειτουργούν μέσα σε μια ομάδα και αν θέλουν να τον 

αλλάξουν. Να μάθουν να διαχειρίζονται την απόρριψη (κακοί βαθμοί, κακή σχέση με 

καθηγητές, κακή σχέση συμμαθητών) χωρίς να καταφεύγουν σε αντικοινωνικές 

συμπεριφορές. Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους και να μην εξαρτώνται από 

την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνους. Να εντάξουν τους βαθμούς στο 

πρόγραμμά τους, αλλά να μην τους αφήσουν να επηρεάσουν την συναισθηματική 

τους εξέλιξη.  

 

 Στην περίοδο της εφηβείας, ο νέος κατακτά τη δυνατότητα της αφηρημένης 

σκέψης. Χρησιμοποιώντας την αυστηρή λογική, αλλά αναπτύσσοντας και τη 

δυνατότητα να κατανοήσει τη θεωρία και να εξελίξει τη φαντασία του, ο έφηβος 

μοιάζει να περιμένει το ‘λάθος’ του ενήλικα. Ταυτόχρονα όμως αναζητά –συνειδητά 

ή ασυνείδητα- έναν βοηθό οδηγό που να σταθεί δίπλα του στη συνάντηση με το άλλο 

φύλο, στο φόβο και την ανασφάλεια των σωματικών και συναισθηματικών του 

αλλαγών.  

 Ερχόμενη σε επαφή με τις τάξεις των εφήβων, η δραματοθεραπευτική 

παρέμβαση βασίστηκε στο μοντέλο ενσωμάτωση, προβολή, ρόλος της Jennings 

(Jennings, 1990), στο ταξίδι του ήρωα του Landy (Landy, 2010) και στο six-part 

story-making model του Lahad(Lahad 1992).  

 Κάνοντας μια συνοπτική παρουσίαση των τάξεων, θα αναφέρω τη σταθερή 

δομή που κρατήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης. Δουλέψαμε στο Γυμνάσιο 

(2α και 3η Γυμνασίου) τον ασφαλή τόπο, το εσωτερικό τους τέρας, επινόησαν έναν 

ήρωα και έπαιξαν με αυτόν, επεξεργαστήκαμε το ‘Κομμάτι που έλειπε’ του 

Σίλβερσταιν. Σε κάθε μας συνάντηση τέθηκαν πολύ συγκεκριμένα τα όρια (μη βία 

σωματική ή λεκτική, όχι κριτική, όχι κουτσομπολιό, αν κάποιος δυσκολευτεί κάπου 

το μοιράζεται καταρχήν μαζί μου). Η δομή εξελίχθηκε με παιχνίδια γνωριμίας και 

εμπιστοσύνης (ομαδικά και σε ζευγάρια), παιχνίδια για την εκτόνωση της 
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επιθετικότητας, ενώ μετά από κάθε δράση οι μαθητές επιφορτίστηκαν με την 

υποχρέωση να μαζέψουν και να καθαρίσουν το χώρο. Οι κύριες δράσεις αφορούσαν 

στη θεματική που έφερνε η τάξη μαζί της: Επιθετικότητα και δυσλειτουργία μέσα 

στην τάξη (όπου δουλέψαμε το τέρας και τον ασφαλή τόπο), διαφορετικές 

κουλτούρες και χώρες προέλευσης (ο χάρτης της τάξης), bullying και τρόπος του 

ανήκειν (Το κομμάτι που έλειπε).  

 Από τις δράσεις αυτές προκύπτει πως υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες με την 

τήρηση ορίων –κάτι που προφανώς ξεκινάει από τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, 

αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό της εφηβείας. Ελέγχουν συνεχώς τα δικά μου 

όρια, προσπαθούν να καταλάβουν ποια είμαι και τι θέλω από αυτούς. Αυτό συμβαίνει 

είτε δημιουργώντας χάος, με σκοπό να με ‘καταστρέψουν’, είτε με λεκτική 

επιθετικότητα προκειμένου να αποδείξουν πως η παρουσία μου είναι άχρηστη. Η 

σταθερότητά μου μέσα στην ομάδα τους παρείχε την ασφάλεια πως μπορώ να 

εμπεριέξω τα αρνητικά συναισθήματά τους και πως δεν θα καταστραφώ από αυτά 

όσο βίαια και επώδυνα κι αν είναι (Ναυρίδης, 2005). Οι μαθητές εκδραματίζουν 

συχνά τη δυσκολία τους φεύγοντας κλαίγοντας στη μέση μιας δράσης και ενώνοντας 

γύρω τους την υπόλοιπη τάξη ενάντια στην ‘κακιά’ μητριά – δραματοθεραπεύτρια. 

Ταυτόχρονα όμως τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν το χάος τους δημιουργία 

παίζοντας με το τέρας τους, σκάζοντας ο ένας το μπαλόνι του άλλου, συγυρίζοντας 

στο τέλος τον χώρο. Για να μπορέσω να βρω το λόγο μου μέσα στο χάος τους 

επιστράτευσα μια αποκριάτικη κόρνα, η οποία ακουγόταν πάνω από τις δικές τους 

φωνές, παίζοντας με το χάος τους. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση έχει ενδιαφέρον 

πως στην πρώτη παρέμβαση που γίνεται στο χώρο της βιβλιοθήκης –άρα έχει κοινό, 

το οποίο όμως δεν θα έπρεπε να είναι παρόν- ο ίδιος ο Βιβλιοθηκονόμος ενοχλείται 

από το θόρυβο. Βάση της δυναμικής έχει ενδιαφέρον το σημείο αυτό να το δούμε σαν 

μια δυσκολία του ίδιου του σχολικού συστήματος να δεχθεί μια πιθανή αλλαγή 

παραχωρώντας καταρχήν έναν χώρο ακατάλληλο για δράση. Υπήρξε επίσης συχνό 

φαινόμενο η ίδια η παρέμβαση να σαμποταριστεί από τους γονείς των μαθητών ή και 

τους ίδιους τους μαθητές.  

 Ένα επίσης χαρακτηριστικό σε αυτές τις τάξεις – ομάδες ήταν η παρουσία του 

εξιλαστήριου θύματος –είτε με τη μορφή μαθητή ο οποίος ήρθε τη δεύτερη ημέρα της 

παρέμβασης και οι συμμαθητές του ένιωσαν την ανάγκη να με ‘προστατεύσουν’ 

λέγοντάς μου πως έχει ψυχολογικά προβλήματα, είτε με την περίπτωση της τάξης της 



 
 

38 

 

3ης Γυμνασίου, όπου η όλη παρέμβαση στήθηκε στη βάση του bullying, αλλά επί της 

ουσίας επρόκειτο για την προσπάθεια ενός μαθητή να ενταχθεί στην τάξη. Σύμφωνα 

με τον Ναυρίδη, το εξιλαστήριο θύμα αναλαμβάνει να εκτονώσει την ένταση της 

ομάδας (Ναυρίδης, 2005). Ενώ είναι ανεπιθύμητος, είναι απολύτως απαραίτητος για 

την λειτουργία της ομάδας. Μέχρι μάλιστα να αναφερθεί ο μαθητής αυτός με το 

όνομά του προς το τέλος της παρέμβασης (στην αρχή έμεναν στο γενικόλογο ‘κάποιο 

παιδί’) συνειδητοποίησα και εγώ η ίδια πως δεν μπορώ να τον θυμηθώ στις δράσεις 

πριν από αυτό. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό πως η ίδια η τάξη στην αρχή 

αρνείται πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θεωρούν την παρουσία μου περιττή, πως 

επεμβαίνω στα εσωτερικά της δικής τους ‘οικογένειας’. Με τον ρόλο του δικαστή και 

ανακριτή να έχει δοθεί στα χέρια των κοριτσιών, καταρχήν αρνούνται το πρόβλημα, 

ακόμα και όταν τους καθρεφτίζω τη δυσλειτουργία μέσα από τα παιχνίδια. 

Ταυτόχρονα στο 6part-story δυσκολεύονται να βρουν στόχο, διακωμωδούν τα πάντα 

λόγω αμηχανίας, δείχνουν προσκολλημένοι στην εξωτερική τους εικόνα, 

ασχολούνται μόνο με το άλλο φύλο και το θέμα του σεξ, ενώ έχουν πολύ χαμηλή 

αυτοεκτίμηση – Είναι απλώς έφηβοι και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένους ρόλους 

μέσα στην τάξη: ο γελωτοποιός, το ζευγάρι, ο θυμωμένος, ο ομοφυλόφιλος, η ντίβα, 

η κοριτσίστικη κλίκα, ο αδιάφορος.  

 Το μόνιμο χαρακτηριστικό είναι η άμυνα της τάξης που προβάλλεται στην 

άρνησή τους να βγάλουν τα παπούτσια τους (όταν πια χρησιμοποιήσαμε έναν χώρο 

που παρείχε την απαραίτητη απομόνωση και ιδιωτικότητα) αλλά και στην συνεχή 

δήλωση βαρεμάρας, που θεωρώ πως αντικατόπτριζε το φόβο τους για αυτό που θα 

‘αποκαλυφθεί’.  Για την τάξη της 2ας Γυμνασίου όμως, τα τέρατά τους είναι ακριβώς 

τα τέρατα της εφηβείας, με τα αίματα και τη βία, τα τεράστια γεννητικά όργανα, τις 

καταστροφικές ενορμήσεις. Είναι όμως σημαντικό πως ακόμα και όταν αντιδρούν και 

αρνούνται να ανοιχτούν στον ξένο –εμένα- τους είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει.  

 Διαφορετική ήταν από την άλλη η παρέμβαση στην 2α Λυκείου. Έπειτα από 

δική μου πρόταση, η παρέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την αρκετά 

τραυματική αποχώρηση ενός μαθητή από το σχολείο. Η παρέμβαση βασίστηκε στην 

σκέψη του ‘τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόμουν εγώ’, αν οι γονείς τους θα τους 

έψαχναν, αλλά και στο θυμό και το πένθος για την απώλεια του συμμαθητή τους. Και 

σε αυτή την περίπτωση μπήκαν αυστηρά όρια για τις δράσεις, ξεκινήσαμε με 

παιχνίδια ομάδας και εμπιστοσύνης. Δώσαμε αρκετό χρόνο σε ζεστάματα βασισμένα 
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στo Neuro-Dramatic- Play (Jennings, 2011). Στην περίπτωση όμως αυτής της τάξης, 

η δομή της παρέμβασης βασίστηκε αφενός σε περισσότερο συναισθηματικά στοιχεία 

δουλεύοντας περισσότερο με τον φόβο και το θυμό. Την επόμενη μέρα συνεχίσαμε με 

τον ασφαλή τόπο, δίνοντας έμφαση στο ότι η τάξη από μόνη της αποτελεί ένα 

σημαντικό ασφαλή τόπο που τους εμπεριέχει και τους κρατάει. Είναι η μόνη τάξη, 

όπου η δράση του ασφαλούς τόπου εξελίχθηκε μέχρι τέλους. Και εδώ υπήρξαν δύο 

μαθητές που ανέλαβαν να εκφράσουν την αμηχανία και την αντίσταση της ομάδας, 

συμμετείχαν όμως και εντάχθηκαν στις δράσεις. Έφεραν συναισθήματα, θέλησαν να 

επαναλάβουμε παιχνίδια που τους άρεσαν. Έκρυψαν τις ζωγραφιές τους στο 

διάλειμμα για να μην τους τις χαλάσει κανείς. Αυτό που διέφερε από τις υπόλοιπες 

τάξεις είναι πως ζήτησαν να μεταφέρουν το τελικό αποτέλεσμα (τον κοινό ασφαλή 

τόπο) και να τον κολλήσουν σε έναν τοίχο μέσα στην τάξη τους. Αυτό που έκαμψε 

την άμυνά τους, είναι πως δεν κλήθηκα για κάτι κακό που έκαναν, δεν ήρθα ως 

αποτέλεσμα σε μη αποτελεσματικές τιμωρίες, αλλά ήρθα να δώσω λόγο σε ένα 

ανείπωτο συναίσθημα, στον φόβο, την απώλεια και την αγωνία. Και σε αυτή την 

περίπτωση όμως ο χώρος που είχαμε για την δραματοθεραπευτική παρέμβαση ήταν ο 

χώρος της Aula, όπου τις πρωινές ώρες δίνονταν οι γερμανικές εισαγωγικές εξετάσεις 

για τα πανεπιστήμια, ενώ είχαν πρόσβαση (ανοίγοντας απλά την πόρτα και τα 

παράθυρα) άλλοι μαθητές κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου.  

 

Η σχολική ομάδα αποτελεί το σύνολο ανάμεσα στους σχολικούς κανόνες, τις 

τελετουργίες της ομάδας και την προσωπικότητα κάθε έφηβου μαθητή. Η εφηβεία 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τελετές μετάβασης (Van Gennep, 1960) στην 

ανθρώπινη πορεία. Οι αλλαγές που βιώνει ο έφηβος αποτυπώνονται στη 

συμπεριφορά του, στους ρόλους που αναλαμβάνει να παίξει. Ο ρόλος είναι μια 

θεμελιώδης έννοια η οποία προσδίδει συνοχή στην προσωπικότητα (Landy, 2011). Ο 

ισχυρότερος ρόλος είναι αυτός του ήρωα – αναζητητή, με τον οποίο δούλεψα με 

αυτές τις τάξεις. Απέναντι στους μαθητές αυτούς, στους έφηβους ήρωες αναζητητές, 

εγώ προσπάθησα να σταθώ συνοδοιπόρος, παρατηρητής και βοηθός. Και σίγουρα η 

σχέση αυτή θα μπορούσε να έχει φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αν είχε 

καλλιεργηθεί νωρίτερα, αν είχε ένα σταθερό παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσει 

και προσδοκίες για το μέλλον.  
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Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να μιλήσει κανείς και για την δυσκολία που 

εκφράζεται συχνά στη χρήση της έννοιας της θεραπείας μέσα σε ένα σχολικό 

σύστημα. Πολλές φορές ακούει κανείς και από συναδέλφους που εργάζονται σε 

σχολεία στο εξωτερικό (εμπειρία από το 2ο Συνέδριο του EFD στο Βουκουρέστι, 

Μάιος 2016), πως οι γονείς αντιδρούν διστακτικά στον όρο δραματοθεραπεία και πως 

πρέπει ίσως να εφευρεθεί ένας άλλος πιο καθησυχαστικός όρος. Θεωρώ πως με τον 

τρόπο αυτό αφενός υποτιμούμε την έννοια και λειτουργία της δραματοθεραπείας, η 

οποία μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά και επανορθωτικά, με μακροπρόθεσμους 

και βραχυπρόθεσμους στόχους. Θεραπεία σημαίνει καταρχήν φροντίδα και αυτός 

είναι ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του θεραπευτή, να είναι παρών και να 

μάθει στην ομάδα του να φροντίζει τον εαυτό της.  

 Πλησιάζοντας την εφηβεία τα παιδιά ψάχνουν τρόπους να αποκοπούν από 

τους γονείς και να ενταχθούν σε μια ομάδα συνομηλίκων (Jennings, 1998). Κρατάνε 

ήδη μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους καθηγητές (παθητική, συγκρουσιακή, 

επιδιώκοντας προσοχή και επιβράβευση, αγνοώντας τους επιδεικτικά), οι οποίοι 

κρατώντας τον ‘νόμο’ της τάξης στα χέρια τους αποτελούν σε φαντασιακό επίπεδο 

γονεϊκή μορφή. Μπαίνοντας επομένως στην τάξη και αναλαμβάνοντας ενεργούς ή 

παθητικούς ρόλους, μεταφέρουν στην ουσία τις προσδοκίες τους, τις μαθημένες 

συμπεριφορές από την οικογένειά τους, τους φόβους τους και τις ανασφάλειές τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στην τόσο τρομακτική περίοδο που ονομάζεται εφηβεία, η 

δραματοθεραπεία αποτελεί μια αισιόδοξη προσέγγιση. Μια προσέγγιση που θα 

επιτρέψει στους εφήβους να παίξουν σαν παιδιά και με τον τρόπο αυτό να 

επανορθώσουν δυσλειτουργικές εμπειρίες του παρελθόντος, να επικοινωνήσουν αλλά 

και να χαρούν την παιδική ηλικία που φεύγει χωρίς τον φόβο της κριτικής από τους 

συνομηλίκους.  

 Σύμφωνα με τον Holmwood, η δραματοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους 

νέους να διαχειριστούν τον κοινωνικό τους εαυτό και τον συναισθηματικό τους 

κόσμο εντός του σχολικού περιβάλλοντος (Holmwood, 2014). Το γεγονός όμως αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη ενός σταθερού πλαισίου το οποίο θα προσφέρει μια σταθερή 

σχέση ανάμεσα στο δραματοθεραπευτή και την τάξη, σε έναν συγκεκριμένο σταθερό 

χώρο όπου θα μπορούν να εκφραστούν μακριά από τα βλέμματα των συμμαθητών 

άλλων τάξεων, χωρίς παρόντες τους καθηγητές. Για τον Ναυρίδη, «ο θεραπευτής δε 

νοείται ως ένας αποστασιοποιημένος και ουδέτερος ειδικός. Ούτε ότι είναι ή θα 
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έπρεπε να είναι αντικειμενικός, εξ αιτίας μιας καθ’ υπόθεση απαιτούμενης 

απόστασής του από το αντικείμενο της εργασίας του. Αντίθετα, θεωρείται 

πρωταρχικό, προσδιοριστικό και αναπόσπαστο στοιχείο του πλαισίου και της 

θεραπευτικής διαδικασίας, ομαδικής ή δυαδικής. Αποτελεί μέρος μιας σχέσης, εντός 

της οποίας επηρεάζεται διαρκώς από τον άλλο, τον οποίο ταυτόχρονα και ο ίδιος 

επηρεάζει» (Ναυρίδης, 2005, σελ 29). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να 

εγκαθιδρυθεί η βασική εμπιστοσύνη και η συνοχή της ομάδας, θα νιώσουν οι μαθητές 

ασφάλεια να εκφραστούν συναισθηματικά. Μέσα σε αυτή την ομάδα όπου θα είναι 

θεατές και ηθοποιοί παράλληλα, εκπαιδεύονται να ακούνε, να δίνουν χώρο, να 

εκφράζουν συναισθήματα και δυσκολίες, να βάζουν όρια. Ακριβώς για το λόγο αυτό 

απαιτείται η σύναψη ενός θεραπευτικού συμβολαίου, που να ‘δεσμεύει’ τον 

δραματοθεραπευτή και τους μαθητές στο κοινό τους ταξίδι, αλλά και επιβάλλεται η 

εποπτεία του θεραπευτή, ώστε να μπορέσει να βάλει αφενός σε τάξη την πληθώρα 

συναισθημάτων που έχει δεχθεί, να διαχειριστεί τις αντιμεταβιβάσεις του και να 

μπορέσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα δημιουργικό.  

 Αν αναρωτηθώ λοιπόν εγώ πως βίωσα το πέρασμα από τις τέσσερις αυτές 

τάξεις, θα έλεγα πως ένιωσα φόβο, άγχος, ανησυχία, υπερβολική αυτοπεποίθηση που 

κατακεραυνώθηκε στο επόμενο βήμα, έτοιμη να ξεκινήσω ξανά. Ένιωσα ξανά σαν 

έφηβη.  
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37. Διαδραστική Παρουσίαση Master - Class 

Δημιουργική Εποπτεία 

«Το σφικτό νυφικό της Ψυχής» 

Φώφη Τριγάζη: Δραματοθεραπεύτρια Ψυχαναλυτική, Ψυχοθεραπεύτρια Επόπτρια 

Τάσος Μπάμπαλης: Δραματοθεραπευτής Ψυχολόγος 

 

Εισαγωγή 

 Αυτό το άρθρο αφορά την διαδραστική Παρουσίαση με θέμα την 

Δημιουργική Εποπτεία που έγινε στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Δραματοθεραπείας με θέμα: «Έρως και Ψυχή: Από τον Μύθο στην Προοπτική». Η 

όλη παρουσίαση ήταν μια ζωντανή διαλογική κατάσταση μεταξύ της επόπτριας του 

εποπτευόμενου, αλλά και μεταξύ των μελών του ακροατηρίου, βάσει του 

συγκεκριμένου task που τους εδόθη να διερευνήσουν δημιουργικά. 

 Μπορεί η προσπάθεια περιγραφής του βιωματικού μέρους να είναι δύσκολη, 

θα επιχειρήσουμε όμως να διατηρήσουμε την διαλογική κατάσταση μεταξύ της 

επόπτριας και του εποπτευόμενου, η οποία αντικατοπτρίζει και την μεταξύ μας 

εποπτική σχέση διάρκειας επτά περίπου ετών. Γι’ αυτό το λόγο επιλέγουμε επώνυμα 

να αναφέρεται ο καθένας στο κομμάτι που του αντιστοιχεί. 

 

 

Φώφη Τριγάζη: Σε αυτό το άρθρο δεν θα αναφερθώ στις γενικές θεωρητικές γνώσεις 

για την Δημιουργική Εποπτεία. Για λόγους συμπύκνωσης και οικονομίας θα 
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εστιαστούμε στην ιστορία της Μαρίας μιας γυναίκας με κρίσεις πανικού. Η 

παρουσίαση εμπεριείχε το θεωρητικό και το δημιουργικό κομμάτι, γιατί η εποπτική 

διαδικασία εμπεριέχει και τα δύο, και το συγκεκριμένο master class και κατ’ 

επέκταση το άρθρο καθρεφτίζει την εποπτική διαδικασία. 

 Για την δομή της παρουσίασης η έμπνευση ήρθε από τα στάδια του ταξιδιού 

της Ψυχής, στο μύθο του Έρωτα και της Ψυχής. Έτσι επιλέχτηκε ένα αρχικό στάδιο 

της θεραπείας – εποπτείας της γυναίκας και ένα επόμενο αρκετά μεταγενέστερο. Το 

κάθε στάδιο περιείχε διαφορετικά θέματα και ως εκ τούτου διαφορετική υπόθεση 

εργασίας και δημιουργική προτεινόμενη διερεύνηση. Η εμπλοκή – συνδρομή του 

κοινού του συνεδρίου στη διαδικασία έγινε μεταξύ των δύο σταδίων με τον τρόπο 

που θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

Πρώτη Θεραπευτική – Εποπτική Φάση 

(1ο μέρος της παρουσίασης) 

 

 

 

Ιστορικό – Στοιχεία από την συνεδρία με την πλάτη 

Εποπτικό Ερώτημα 

 

Τάσος Μπάμπαλης: Η Μαρία, 40 ετών, μητέρα 2 παιδιών, υποφέρει από αγχώδη 

διαταραχή εδώ και 20 χρόνια. Κυρίαρχο σύμπτωμα οι κρίσεις πανικού σε 
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δραστηριότητες εκτός του συνήθους της πλαισίου. Έχει ακολουθήσει μέσα στα 20 

αυτά χρόνια γνωσιακή ψυχοθεραπεία 2 φορές για 1 χρόνο την κάθε φορά και όλα 

αυτά τα χρόνια λαμβάνει αντικαταθλιπτική αγωγή. 

Απευθύνεται αρχικά στον θεραπευτή συμβουλευτικά για κάποιο ζήτημα που 

αφορά στις εκρήξεις θυμού του γιού της. Μετά από 6 μήνες έρχεται με αίτημα την 

διαχείριση των κρίσεών της. Το συμβόλαιο ήταν δραματοθεραπεία με συχνότητα 1 

φορά την εβδομάδα με ανοιχτό τέλος. 

Η Μαρία είναι δεύτερο παιδί μιας οικογένειας εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικός 

και η ίδια, με έναν ιδιαίτερα συντηρητικό, στερητικό, απρόσιτο πατέρα και μια 

εύθραυστη μητέρα που τα τελευταία χρόνια υποφέρει από άνοια. 

Η σχέση της με τον πατέρα της την έχει καθορίσει ως προς το πολύ στενό 

πλαίσιο που οφείλει μια γυναίκα να κινείται. Οποιαδήποτε κίνηση της Μαρίας εκτός 

αυτού του πλαισίου επιφέρει πανικό. Η σχέση αυτή έχει ακόμα επηρεάσει την 

θηλυκότητά της και κατ’ επέκταση την σχέση της με το σώμα της και τον άντρα της. 

Το ασφυκτικό πλαίσιο που επεβλήθη από τον πατέρα έχει εσωτερικευθεί ως μια 

σκληρή απαίτηση τελειότητας που οτιδήποτε φροντιστικό, εύθραυστο, δημιουργικό, 

απαλό εξορίζεται. Η αρσενική ενέργεια υπερτερεί και στο κομμάτι του λόγου και της 

κίνησης: όλα είναι τετράγωνα, αυστηρά και σκέτα. 

Η συνεδρία που ήρθε στην εποπτεία έλαβε χώρα επτά περίπου μήνες μετά την 

έναρξη της θεραπείας. Με ερέθισμα μια φράση που της έλεγε συχνά ο πατέρας της, 

το «βάζω πλάτη», έγινε σωματική και εικαστική επεξεργασία. Με ασκήσεις 

ευαισθητοποίησης της πλάτης και ενεργοποίησης της προέκυψε ένας αυτοσχεδιασμός 

λεκτικός από εκείνη με θέμα την πλάτη της και στη συνέχεια μια ζωγραφιά που 

απεικονίζει την πλάτη μιας γυναίκας που κοιτάζει έναν μεγάλο ίσιο δρόμο. Η πλάτη 

ήταν τετράγωνη και αντρική, μυώδης και άκαμπτη, όπως και η δική της. Η Μαρία 

δούλευε πολύ στο γυμναστήριο το σημείο της αυτό, θεωρώντας το εξαιρετικά 

σημαντικό στην εμφάνισή της και επενδύοντας το με εικόνες δύναμης και αντοχής. 

Η συνεδρία αυτή της έφερε συναισθήματα ανικανότητας, δυσκολίας να 

ανταποκριθεί στις δράσεις και παρόμοια συναισθήματα και στον θεραπευτή. Το 

ερώτημα που τέθηκε στην επόπτρια ήταν το εξής: Σε ποιον βαθμό ο θεραπευτής ήταν 

κατευθυντικός στην όλη βιωματική διαδικασία και σε τι βαθμό τα συναισθήματα 

ανικανότητας που προέκυψαν στη συνεδρία αφορούσα εκείνον, εκείνη και τη σχέση 

τους. 
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Το σχόλιο για τον πατέρα 

Φώφη Τριγάζη: Με ερέθισμα τις 2 φράσεις. 

Την φράση του πατέρα: «Βάζω πλάτη» (αρχική) 

Την φράση του θεραπευτή: «Δεν τα κατάφερα» (τελική) 

 

Η φράση που εξέφρασε ο θεραπευτής (και που έρχεται πολλές φορές σε εποπτείες) 

αφορούσε βεβαίως και την αίσθηση επάρκειας της θεραπευόμενης σε ότι της 

απαιτείτο. 

Ο θεραπευτής αντιμεταβιβαστικά εκδραμάτιζε αυτό το κομμάτι της θεραπευόμενης, 

γιατί πιθανόν άγγίζε ένα δικό του κομμάτι εσωτερικευμένης γονεϊκής φιγούρας που 

είχε να κάνει με θέματα επάρκειας. Σαν επόπτρια κλήθηκα  και εγώ να δω πώς το 

θέμα της επάρκειας άγγιζε εμένα, και να φανώ επαρκής, στηρίζοντας τον θεραπευτή 

στην δική του διεργασία. Τον τρόπο που διεργαστήκαμε αυτό δημιουργικά δεν θα 

παρουσιάσω σε αυτή την εργασία. Ο πατέρας αυτής της γυναίκας την είχε βάλει σε 

πλαίσιο ταυτίσεων πολύ σφικτό και συγκεκριμένο, που γινόταν δυσκολότερο γιατί 

ποτέ δεν θα ήταν αρκετή, και γιατί όσο και να έτρεχε δεν επρόκειτο ποτέ να φτάσει, 

γιατί πάντα θα της μεταφέρονταν πιο κάτω η γραμμή τερματισμού (κάτι σαν το 

πιθάρι των Δαναΐδων). 

Μιλούσαμε βέβαια για τον εσωτερικευμένο πατέρα ο οποίος έμοιαζε να έχει 

σαγηνεύσει την κόρη του. Η σαγήνη είναι λέξη που προέρχεται από τον Όμηρο και 

σημαίνει σε «παγιδεύω στο δίχτυ μου». Η σαγήνη είναι ψυχικός οργανωτής για το 

ψυχικό ανώριμο παιδί, όχι μόνο στο γενετήσιο επίπεδο αλλά και στο επίπεδο 

στήριξης σε όλα τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης στη φάση της οριακής 

αντικειμενότροπου σχέσης (ναρκισσιστική σαγήνη). Δεν μιλούσαμε βέβαια για 

αποπλάνηση (που σημαίνει σε εκτρέπω από τον δρόμο σου) και η οποία έχει τα 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού σεξουαλικού κατακλυσμού που θα την καταστούσε 

βίαιη και τραυματική. Στην προκειμένη περίπτωση μιλούσαμε για την σαγήνη που 

σημαίνει κατέχω τον άλλο εκ των έσω.  Αυτή η γυναίκα πάλευε με την γυναικεία της 

ταυτότητα και ως εκ τούτου έχτιζε  σώμα φύλακα σκληρό και δυνατό. 

Μια αρχική υπόθεση για τις κρίσεις πανικού που τις πάθαινε την ώρα ή μετά την ώρα 

της γυμναστικής, είναι γιατί τότε βίωνε πιθανόν το brake of time με το γυναικείο της 

σώμα. Η σύγκρουση που εξέφραζε το σύμπτωμα αφορούσε την αμφιθυμία της 
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απέναντι στον εσωτερικευμένο πατέρα που εξέφραζε με τα συναισθήματα θαυμασμός 

και μίσος απέναντι στο δίλημμα που έμοιαζε να είναι: για να κρατήσω εσένα μέσα 

μου πατέρα, πρέπει να χάσω την ψυχή μου. 

 

Διερεύνηση στην εποπτεία 

 

Φώφη Τριγάζη: Το βασικό ερώτημα του θεραπευτή που ήταν, αν και ο ίδιος 

υπερπροστάτευε και κατεύθυνε της θεραπευόμενη σαν τον πατέρα της, καθώς επίσης 

και το εύρος της κατευθυντικότητας στην έννοια του δεσμού, προτάθηκε να 

διερευνηθεί μέσα από έναν αυτοσχεδιασμό μεταξύ επόπτριας και εποπτευόμενου 

εμπνευσμένο από το θέατρο του καταπιεσμένου του A Boal. Ο κάθε 

αυτοσχεδιαστικός ρόλος ήταν ανεξάρτητος από τους πραγματικούς μας ρόλους, την 

ηλικία, το φύλο, το ύψος κ. τ. λ. Ήταν απλώς μια απάντηση στον άλλον, και μας 

απέδειξε ότι σε δεσμούς με τέτοιες ποιότητες οι άνθρωποι διαπλέκονται 

σαδομαζοχιστικά και ο αγώνας ανεξάρτητα από ποια πλευρά μετέχει κανείς, είναι 

ατελέσφορος, ατελείωτος, ανώφελος, τελικά χωρίς νόημα μια που ο δεσμός 

μετατρέπεται τελικά και για τους δύο σε φίδι – σφιγκτήρα. 

 Αυτός ο αυτοσχεδιασμός παρουσιάστηκε στους συνέδρους με την μορφή ενός 

video, στο οποίο είχε δοθεί ο συμβολικός τίτλος «για το σφικτό νυφικό της ψυχής». 

 

 

 Κάποιους μήνες μετά την αρχική υπόθεση για τις κρίσεις πανικού και ενώ 

αυτοί συνεχίζονται όχι όμως με την ίδια ένταση και συχνότητα η Μαρία εξακολουθεί 
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να μιλά με αμφιθυμία για τον πατέρα της και το στενό πλαίσιο της ζωής και των 

σχέσεών της. Έμοιαζε σαν να έφερνε με μεγεθυντικό φακό κάποια γεγονότα στην 

επιφάνεια – εξωτερική οθόνη, με ασυνείδητο στόχο να συσκοτιστεί κάτι πιθανόν 

πολύ επώδυνο.  

 

Δεύτερη Θεραπευτική – Εποπτική Φάση 

(2ο μέρος παρουσίασης) 

 

Διερεύνηση από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο 

 

Φώφη Τριγάζη: Το εποπτικό ερώτημα δεν παραμένει ποτέ το ίδιο, αλλά με την 

εξέλιξη της θεραπείας, ξανατίθεται στην εποπτεία, διερευνάται και μετασχηματίζεται 

εκ νέου. Το καινούργιο ερώτημα ήταν: Ποιες ήταν οι φωνές που έλειπαν; Ποιες ήταν 

οι εσωτερικευμένες φωνές που δεν είχαν ακουστεί στην μέχρι τώρα αφήγηση; Πώς 

ήταν συνδεδεμένες οι φωνές αυτές και ποια η σχέση τους με τη ταυτότητα της 

θεραπευόμενης; 

 Για αυτό το ερώτημα ήδη στην ατομική εποπτεία είχε γίνει μια υπόθεση και 

μια διερεύνηση που παρουσιάστηκε στη συνέχεια. 

 Πριν όμως από αυτή την παρουσίαση προσκλήθηκαν είκοσι άτομα από τους 

συνέδρους, για να λειτουργήσουν σαν μια προσομοίωση ομάδας εποπτείας και στους 

οποίους τέθηκε το ίδιο ερώτημα. Ζητούμενο ήταν να δούμε αν συνηχούσε αυτό που 

ήδη είχαμε διεργαστεί στην ατομική εποπτεία με αυτό που οι συμμετέχοντες στο 

συνέδριο θα διεργάζονταν. 

 Για την περαιτέρω διερεύνηση του ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε εποπτική 

τεχνική δανεισμένη από το Playback Theatre με κάποιες παραλλαγές. 

 

Η αυθεντική δομή: Δομή για το συνέδριο 

1) Ο Αφηγητής (αυτός που αφηγείται)  
1) Ό, τι μέχρι τώρα είχε παρουσιαστεί 

λεκτικά και βιωματικά 

2) Ο Εικαστικός καλλιτέχνης 2+3+4) Ο τρόπος που έγινε η 

επεξεργασία από τους είκοσι 

συμμετέχοντες στο συνέδριο 

3) Ο Εκφραστικός καλλιτέχνης εκφράζει 

το θέμα μέσα από κίνηση  
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4) Ο ποιητής, ο τραγουδιστής και ο 

παραμυθάς 

5) Ο συνάδελφος 5) Οι βοηθοί, το αναστοχαστικό team, ο 

χορός 

6) Ο Επόπτης (δίνει το τελικό feedback) 6) Ανοιχτή διεύρυνση και για μετά το 

συνέδριο  

- εκ των υστέρων - 

 

Η δημιουργική επεξεργασία 

 Στην σκηνή ήταν ήδη τοποθετημένοι 3 κύκλοι από πολύχρωμο νήμα, ο ένας μέσα 

στον άλλον και 5 καρέκλες τοποθετημένες στην άκρη της σκηνής σε ημικύκλιο. 

 Αφού προηγήθηκε κινητικό ζέσταμα και των είκοσι ατόμων με συνοδεία 

ζωντανής μουσικής από το νταούλι εκκλήθηκαν τα πέντε μέλη να πάρουν τον ένα 

κύκλο να τον τοποθετήσουν κάπου στον χώρο (επί της σκηνής ή κάπου μέσα στο 

αμφιθέατρο) ορίζοντας έτσι τον δημιουργικό τους χώρο και να απαντήσουν στο 

ερώτημα εικαστικά.  
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 Ομοίως οι επόμενοι πέντε έπρεπε να ορίσουν τον δικό τους κύκλο και να 

επεξεργαστούν την δική τους απάντηση στο ερώτημα με κινητική αναπαράσταση 

καθώς και οι επόμενοι πέντε με παρόμοιο τρόπο να δημιουργήσουν ένα ποίημα ή 

τραγούδι με την βοήθεια μουσικών οργάνων. Αυτοί που κάθισαν στις καρέκλες στο 

ημικύκλιο, παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος της όλης παρουσίασης. Ήταν οι βοηθοί 

μας, το αναστοχαστικό team ή ο χορός, ανάλογα με τη θεωρητική κατεύθυνση που 

μπορεί κάποιος να το δει. Έπρεπε να κρατήσουν τον εαυτό τους παρόντα στην όλη 

διαδικασία και ήταν εκείνοι που με τα σχόλια τους θα έκλειναν στο τέλος την όλη 

παρουσίαση. 

Όλες οι ομάδες επεξεργάστηκαν το νέο εποπτικό ερώτημα για 15 λεπτά και 

ακολούθησαν οι δημιουργικές τους παρουσιάσεις. 



 
 

51 

 

 

 

 

 



 
 

52 

 

 

 

 

 Από την συγκεκριμένη διεργασία καταγράφηκαν και κατατίθενται κάποιοι 

τίτλοι – σχόλια που περιγράφουν την διαδικασία όπως: 

«Έλειπε η βάση» 

«Έλειπε η φωνή της γυναικείας ταυτότητας» 

«Έλειπε η φωνή της σχέσης του πατέρα και της μητέρας» 

«Έλειπε η σχέση με το παρελθόν» 

«Έλειπε η σύνδεση με τα παιδιά της» 

«Έλειπε το υπαρξιακό της κομμάτι» 

«Γιατί τόσο απούσα μαμά»   
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 Η διεργασία της προσομοίωσης της εποπτικής ομάδας του συνεδρίου 

συνηχούσε με την υπάρχουσα ήδη υπόθεση, για το ότι πίσω από την επιφάνεια – 

οθόνη που έδειχνε τον τέλειο, απαιτητικό, γοητευτικό πατέρα, κρυβόταν μια κατ’ 

εξακολούθηση αναξιόπιστη και απούσα μητέρα. 

 

Σχόλιο για την μητέρα 

 

Φώφη Τριγάζη: Η Μαρία είχε μετακινηθεί και η θεραπεία και η εποπτεία 

διεργάζονταν διαφορετικά τα προκύπτοντα θέματα. 

Αν ο πατέρας στο μύθο του Έρωτα και της Ψυχής είναι απρόσωπος, μακρινός, 

εξιδανικευμένος, όμοιος με τον πρωτοεμφανιζόμενο έρωτα που εκθέτει την ψυχή σε 

κίνδυνο χωρίς να κάνει τίποτα να την σώσει, η μητέρα της είναι ανύπαρκτη, και η 

Αφροδίτη ως αρχέτυπο μητέρας στο μύθο, κακοποιητικά ανταγωνιστική. 

Είχαν σχέση οι πανικοί αυτής της γυναίκας με μια μητέρα αόρατη που δεν ήταν τότε 

εκεί να την περιέξει, που ήταν με άνοια τώρα και άρα δύσκολο να επανορθώσει και 

να συμβάλλει στην ανακατασκευή της εμπειρίας; Ο Winnicott πριν πεθάνει, στο 

άρθρο «Φόβος κατάρρευσης» λέει ότι ο φόβος της κατάρρευσης που εκφράζεται με 

τον πανικό, ότι ο άνθρωπος θα τρελαθεί ή θα διαλυθεί είναι παράλογος, γιατί η 

κατάρρευση έχει ήδη συμβεί κάποτε. Έρχεται από άλλο χρόνο, άλλο τόπο, ανήκει 

αλλού. Ο Ogden στο άρθρο του “The unlived life”, («Η ζωή που δεν βιώθηκε»), 

γράφει ότι η κατάρρευση έγινε σε τόσο μικρή ηλικία, που δεν μπόρεσε να μπει σε 

σκέψη και απωθήθηκε. Έτσι όντας κάτι ανεπεξέργαστο, βιώνεται σαν κρίσεις 

πανικού με σωματικά συμπτώματα μέχρι να βιωθεί και να γίνει επεξεργασία στο 

παρόν. 

Ο φόβος κατάρρευσης δεν αφορά απλώς το σπάσιμο του δεσμού με το μητρικό 

αντικείμενο αλλά το σβήσιμο του δεσμού όταν κάτι που επαναλαμβάνεται τελικά 

επιβεβαιώθηκε (γιατί με μία φορά δεν μπορεί να γίνει καταστροφή). 

Ο Winnicott αυτό το ονομάζει integration of time και εννοεί ότι όπως εγγράφεται μια 

καλή εμπειρία με την επανάληψη μέσα στο χρόνο, το ίδιο συμβαίνει και με μία κακή 

εμπειρία. 

Για να σπάσει ο δεσμός η μητέρα της έπρεπε να έχει υπάρξει κατ’ εξακολούθηση 

αναξιόπιστη και βέβαια την είχε εγκαταλείψει με διάφορους τρόπους, όπως όταν ήταν 
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αδιάφορη, καταθλιπτική, ναρκισσιστική, επικριτική, και γενικότερα ασυντόνιστη με 

τις ανάγκες του παιδιού της mistuned σύμφωνα με τον Daniel Stern. 

 Μετά από αυτές τις σκέψεις στην εποπτεία άρχισε μέσα στις 

δραματοθεραπευτικές συνεδρίες η επεξεργασία θεμάτων σε σχέση με τη μητέρα. 

 

Διερεύνηση στη θεραπεία 

 

Τάσος Μπάμπαλης: Μετά το υλικό που αναδύθηκε στην εποπτεία, ένα αίτημα της 

Μαρίας δουλεύτηκε μέσα από ένα δημοτικό τραγούδι. Το αίτημα αφορούσε τον ρόλο 

της Μαρίας ως μητέρα. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος εργασίας με την συγκεκριμένη 

γυναίκα ήταν ότι το δημοτικό τραγούδι θα μπορούσε να χτίσει μια γέφυρα ανάμεσα 

στην αρσενική πλευρά αυτής της γυναίκας που υπερτερούσε και την θηλυκή που 

έμενε άδεια. Η εξισορρόπηση αυτή υπάρχει μέσα στο δημοτικό τραγούδι που είναι 

πατέρας και μητέρα μαζί σε μια δίκαιη ισορροπία. Η πατρική λειτουργία στο 

δημοτικό τραγούδι αφορά στον ρυθμό (κάτι αξιωματικό, ακριβές, σταθερό, ασφαλές, 

διεγερτικό), η μητρική στη μελωδία (κάτι εύκαμπτο, ανοιχτό στην διαφοροποίηση και 

την παραλλαγή, υποκειμενικό, ησυχαστικό). 

Επίσης, το δημοτικό τραγούδι ως φόρμα αντιδιαστέλλεται με τη 

ναρκισσιστική συμπεριφορά του πατέρα της και την εξουσιαστική του στάση. Το 

δημοτικό τραγούδι αντιτίθεται στην εξουσία και την έπαρση του δημιουργού εφόσον 

δεν υπάρχει συγκεκριμένος δημιουργός αλλά είναι αχειροποίητο, εκπορεύεται από 

ένα σύνολο. Η γυναίκα αυτή δεν έχει βιώσει το συλλογικό, το μοίρασμα, το επί ίσοις 

όροις, το ίσο δικαίωμα στην έκφραση. 

Τα δημοτικά τραγούδια είναι προϊόντα αυτοσχεδιασμού. Η γυναίκα αυτή που 

ανησυχεί για τυχόν λάθη, που έχει ενδοβάλει έντονα ελεγκτικές φιγούρες, θα έβρισκε 

στο δημοτικό τραγούδι έναν χώρο ελευθερίας όπου δεν υπάρχει η έννοια του λάθους 

μα κυριαρχεί η επιθυμία για μοίρασμα. 

Τέλος, το δημοτικό τραγούδι προσομοιάζει στην αρκετά καλή μητέρα σε 

σχέση με τον τρόπο που φροντίζει. Τα τραγούδια αυτά έρχονται για να διευκολύνουν 

και να στηρίξουν δύσκολα περάσματα, ξεμπλοκάρουν, συνοδεύουν μεταβάσεις και 

προσφέρουν το συναισθηματικό μητρικό κράτημα που έχει ατονήσει στην περίπτωση 
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της Μαρίας, την δική της εσωτερικευμένη Μητέρα, μια μη κατευθυντική φροντιστική 

ποιότητα θαμμένη κάτω απ’ τη σκόνη ενός πανταχού παρόντα, επιβλητικού Πατέρα. 

Το τραγούδι που έρχεται, λοιπόν, στη συνεδρία είναι το χελιδόνισμα, το 

καλωσόρισμα της άνοιξης, της ροής, της ελεύθερης κίνησης και στάσης, το 

καλωσόρισμα της Ψυχής στον έρωτα. Τραγούδι του αγερμού, καλωσορίζει ένα νέο 

κύκλο, μια μετάβαση απ’ τον χειμώνα στην άνοιξη. Προάγγελος της μετάβασης η 

χελιδόνα, μια μητέρα που βρήκε τη θέση της, μια θέση υψηλή, βασιλική να 

εξαγγείλει τον ερχομό του καινούργιου. Απέναντι στον αρσενικό χειμώνα, η γυναίκα 

άνοιξη. 

Θεραπευτής και θεραπευόμενη το τραγουδούν παρέα, συζητούν για μνήμες 

που φέρνει, για το πώς είναι για εκείνη να τραγουδά κ. τ. λ. Η Μαρία γράφει δικούς 

της στίχους. 

Το τραγουδούν ξανά ολόκληρο. Η Μαρία το ονομάζει «Η χελιδόνα και το 

χελιδονάκι» και παίζουν με κούκλες, κίνηση και λόγο την σχέση της χελιδόνας και 

παιδιού όταν εκείνο πρωτοπετάει. Ένας αυτοσχεδιασμός για τη σχέση γονιού – 

παιδιού, πόσο κοντά – πόσο μακριά, πόσο επιτρεπτικά – πόσο προφυλακτικά, πόσο 

σφιχτά – πόσο χαλαρά. 

Το τραγούδι ήταν (στην πλάγια γραμματοσειρά οι στίχοι της Μαρίας): 

 

Χελιδόνα έρχεται 

βρήκε πύργο κι έκατσε 

και χαμοκελάηδησε 

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ. 

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 

και Φλεβάρη φοβερέ, 

κι αν χιονίσεις, κι αν φλεβίσεις 

πάλι άνοιξη θ’ ανθίσεις. 

 

Χελιδόνι μου γλυκό 

ετοιμάσου για χορό 

πέτα πέτα δυνατά 

μη φοβάσαι τα ψηλά. 

Πλάι σου θα είμαι εγώ 

και θα σε ακολουθώ 

να μην πέσεις και πονέσεις 

όπως είσαι εσύ μ’ αρέσεις. 
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Διερεύνηση για την Παρουσίαση 

 

Φώφη Τριγάζη: Τραγουδήθηκαν οι στίχοι εναλλάξ, αλλά και ταυτόχρονα από τον θεραπευτή 

και την επόπτρια. Πειραματίστηκαν στις αντιστροφές και στην αλληλεπίδραση με την έννοια 

ότι ο ένας μπορεί να γίνει ο άλλος, να ενδοβάλει πλευρές του άλλου, και όταν η 

αλληλεπίδραση γίνεται μια επανορθωτική εμπειρία δεν έχει σημασία ποιος συνέβαλε και 

πόσο ή πώς. 

 Ήταν ενδιαφέρον ο στίχος «όπως είσαι εσύ μ’ αρέσεις» και όχι ότι και να κάνεις μ’ 

αρέσεις. 

 Έμοιαζε σαν μία βασική μετακίνηση που σηματοδοτήθηκε από την αποδοχή όχι της 

πράξης, αλλά της ύπαρξης. 
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Οι συνάδελφοι – Το κλείσιμο 

 

Φώφη Τριγάζη: Στο κλείσιμο της όλης παρουσίασης ακούσαμε την ομάδα των 5 συναδέλφων 

που αποτελούσε τον χορό ή το αναστοχαστικό team ή τους βοηθούς να μιλούν μεταξύ τους 

και να εστιάζονται 

1) σε γεγονότα (facts), 

2) συναισθήματα (feelings), 

3) φαντασιώσεις (fantasies) 

που αφορούσαν την όλη διαδικασία.  

 

 

Σημειώνω κάποιες φράσεις: 

«Στον πανικό δεν υπάρχει φωνή, υπάρχει κραυγή κάτι σαν να σου λείπει αέρας που 

αναπνέεις, αυτό το απάνθρωπο προκαλεί σφίξιμο και δυσφορία». 

«Υπήρχε τόσο πολύ έντονη η έννοια του κοντά τόσος σπαραγμός και τόση προσπάθεια σε 

αυτό. Το μαζί ήταν τόσο πολύ αδιαφοροποίητο που τους τραβούσε σαν μαγνήτης να είναι 

όλο μαζί στην δυστυχία τους». 

«Έβλεπα το κόκκινο στη ζωγραφιά … σαν μια πληγή που αιμορραγούσε και μετά ήταν σαν η 

περίοδος της γονιμότητας κα μετά μετασχηματίστηκε σε μια καρδιά που έγραφε μέσα “γιατί 

μαμά”». 

«Μπορεί να μας αφορά αυτό το θέμα νιώθω, το θέμα μητέρας κόρης, και η αγωνία ύπαρξης 

μέσα στην συνύπαρξη. Τι τελικά θα γίνει εκεί μέσα;». 
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«Η ομάδα μας καθόταν και έμοιαζε σαν να είχαμε περάσει στο περιθώριο. Έπρεπε να είμαστε 

απολύτως παρόντες χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, παρά μόνο να καταγράψουμε 

την αγωνία, την πορεία, το άνοιγμα, το πέταγμα. Θέλω να πετάξω με άλλους όχι μόνη». 

 

Επίλογος 

Εκ των υστέρων 

Τάσος Μπάμπαλης: Η συνήχηση των παραπάνω πλευρών (της εποπτικής διεργασίας, της 

θεραπευτικής πορείας και της ανατροφοδότησης των ομάδων εργασίας στο συνέδριο) έδωσε 

το στίγμα. Ο θεραπευτής μπορούσε να βλέπει τη Μαρία με ένα άλλο βλέμμα: ακούγοντας πιο 

καθαρά την θηλυκή της πλευρά που αναδύονταν σταδιακά σε συνδυασμό με τα ζητήματα που 

άρχισε να φέρνει σχετικά με τη μητέρα της τολμώντας να επαναπροσδιορίσει τον 

οικογενειακό της μύθο. Η Μαρία έμοιαζε να έχει διαφορετική επαφή με το ενδοβλημένο 

γονεϊκό ζεύγος πράγμα που ήταν φανερό γιατί τα συναισθήματά της για εκείνους άρχισαν να 

ρέουν μέσα στη συνεδρία λιγότερο ελεγχόμενα αφήνοντας χώρο να έρθουν στην επιφάνεια οι 

δικές της δημιουργικές δυνάμεις. Όσον αφορά στο δραματικό της ρεπερτόριο, η 

θεραπευόμενη τολμούσε να δοκιμάσει νέους δρόμους έκφρασης, να αφήσει λίγο περισσότερο 

το σώμα της να βιώσει αισθήματα που πριν φάνταζαν απειλητικά και απαγορευμένα και να 

ρισκάρει μέσα σε αυτοσχεδιασμούς. Η ακαμψία παραχωρούσε τη θέση της στην περιπέτεια, 

το ταξίδι της Ψυχής περιλάμβανε νέες αποσκευές, καινούργιους βοηθούς, μεγαλύτερο χώρο 

για ένα πιο πλούσιο σχετίζεσθαι. Ένας νέος κύκλος στη θεραπεία της είχε αρχίσει να 

διαφαίνεται. 
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Young people, fairy stories and legends 

 

Abstract 

 

Children and young people have the capacity to conjure feelings of faith and hope when 

experiencing emotional and psychological distress. World myths legends and fairy stories as 

part of early child development offer a rich source of material to draw from and enlist in the 

therapeutic endeavour. Fairies often act in a healing capacity in mythology, or they appear as 

agents between the world of human affairs and the invisible forces of nature. They also 

possess powers in advance of mortals achieving superhuman tasks, but they can also run into 

trouble and sometimes rely on assistance from humans to succeed. This paper suggests that 

social workers can utilise such powerful narratives to use therapeutically and in a culturally 

respectful and spiritually innovative way. Harnessing the child’s imagination can be a 

powerful vehicle for a transforming experience at the psychic level with consequent positive 

benefits for emotional well-being. 

 

Young People’s Mental Health:  

The spiritual power of fairy stories, myths and legends 

 

Introduction 

The Ancient Greek legend of Oedipus provided Freud with the ideal vehicle for articulating 

his theory of infantile sexuality and the family where a son’s death wish aimed at the father 

due to a sexual desire for the mother (Freud 1977). The legend tells of King Laius of Thebes 

and Queen Jocasta who are warned by a prophet that their expected child would grow up to 

murder his father and marry his mother. At birth the baby’s feet are pierced and he is left to 

die in the mountains. The child is saved by peasants and eventually grows up as the son of a 

foreign King and Queen. A prophet warns the child that he will murder his father and marry 

his mother. Not realising his true origins he decides to run away from home in order to protect 
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his foster parents. Oedipus meets a stranger on the road and kills him after an argument- not 

realising that this is in fact his real father King Laius.  

 

Oedipus eventually arrives at Thebes to find the city under threat from a powerful monster 

called the Sphinx. It can only be vanquished by whoever answers the riddle: ‘Which animal 

has four feet in the morning, two at mid-day and three in the evening?’ Oedipus gives the 

correct answer: ‘ Man, who in infancy crawls on all fours, walks upright on two legs in 

adulthood, but in old age requires a stick to stay upright.’ As a reward for saving the city 

Oedipus marries Jocasta not realising she is his mother and reigns as the new King. However 

after many peaceful years a plague threatens to overwhelm Thebes so the prophets are 

consulted. They decree that the plague will only end if the murderer of King Laius is 

discovered. Oedipus realises that he is indeed the murderer of his own father and in a violent 

torment blinds himself. Jocasta on learning of the news commits suicide thus completing the 

tragedy. 

 

The Oedipus legend demonstrates the way that counselling and therapeutic practices can 

make use of legends, tales fairy stories and myths. In this example the legend serves to 

illustrate the unconscious struggles taking place in a child’s development. Fairy stories in 

particular can be used to engage children when conventional ordinary dialogue is inadequate 

or unsuccessful at promoting therapeutic engagement and process. If we accept that childhood 

tales form a building block in the construction of the child’s fantasy world and therefore their 

personality development then this offers an opportunity to understand the variety of meanings 

and influences contained therein at many levels. Myths are poetic tales explaining why the 

world is the way it is and why people behave the way they do. They usually involve gods and 

goddesses or spirits. Legends are stories about events that may or may not have taken place a 

long time ago. The fairy realm is a central aspect of cultures all over the world yet until very 

recently the mainstream school and young person’s literature reflected a narrow spectrum of 

examples from a Eurocentric base (Walker 2005).  

 

Pantomime tales such as Aladdin for example have their origins in classic literature. It is one 

of The Arabian Nights stories told over 1001 nights by Sheherazade to King Shahryar as part 

of a lost collection of Persian tales circa A.D. 850. Specific fairies are identified with spiritual 

qualities of flowers and herbs echoing back to a time when humans were more connected to 
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the land and nature. In mainly agricultural and developing countries where industrialisation 

has not fully trampled over traditional beliefs and practices, the link between the spiritual and 

earthly realms is closer (Reed 2002). Centuries of traditional practices have been passed on. 

From a narrow Western perspective this might seem backward, ignorant or downright 

dangerous if faith is put in spiritual or herbal remedies for the treatment of serious illness. 

  

There are studies of folklore contained in holy books such as the Qur’an, Torah and Bible 

where proverbs, parables and surah are used to convey powerful religious truths (Dundes 

2003). There is increasing evidence of the power of faith as an important variable in the 

prognosis for a variety of medical conditions and alternative or complementary medicine is 

increasingly being incorporated in public health provision. Sales of homeopathic or herbal 

medicines is a huge business and often without empirical justification at the very least are 

testimony to people’s appetite for solutions that are unconventional and perhaps more 

mystical than orthodox scientific ‘cures’.  

 

Child development 

  

Children and young people have the capacity to conjure feelings of faith and hope when 

experiencing emotional and psychological distress (Walker 2003). Myths legends and fairy 

stories as part of their early child development offer a rich source of material to draw from 

and enlist in the therapeutic endeavour. Fairies often act in a healing capacity in mythology, 

or they appear as agents between the world of human affairs and the invisible forces of nature 

(Williams 1997). They also possess powers in advance of mortals achieving superhuman 

tasks, but they can also run into trouble and sometimes rely on assistance from humans to 

succeed. 

 

If we examine a sample of tales from a variety of countries we can discern some common 

themes as well as unique stories- it is a delicious mixture and reflective of the reservoir of 

material available to us in our therapeutic work for use with children and young people we are 

hoping to heal in some way. Harnessing the child’s imagination can be a powerful vehicle for 

a transforming experience at the psychic level (Bettelheim 1991,Crompton 1996). So what 

better way of accessing their imagination by exploring memories of fairy stories and using 

them to address painful or unsettling issues in a non-threatening, playful manner? 
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These childhood stories are often experienced as bedtime reading or spoken by a 

parental/carer figure. They are usually extraordinary tales involving fantastical characters and 

situations where magic is woven in a world outside the physical daily world inhabited during 

the waking day. Good and evil usually feature in a struggle during trials and tribulations, 

morality also features and happy endings are the preferred outcome. Before printed books 

these myths and legends were part of narrative communication, storytelling was a vital part of 

entertainment as well as education. For example the tale of Little Red Riding Hood was a way 

for parents to warn children not to talk to strangers. A papyrus dated from around 1700 BC 

revealed that the pharaoh Cheops was fond of fairy tales-many of which bear similarities to 

modern tales (Philip 1997). 

 

The bedtime context of many fairy tale readings makes the connection between the 

mythological stories and the dream world beckoning within sleep. The characters and events 

within our dreams have the same magical quality possessed by fairy tales. Thus fairy tales 

resonate with our imaginations and particularly those of children and young people who have 

not unlearned their sense of wonderment and potential. The struggle between good and evil 

are an obvious theme throughout fairy tales from around the world. In a therapeutic sense we 

can interpret this as representing internal conflict or the tension between the id and ego, or the 

Kleinian good and bad breast (Walker 2005).  

 

Beneath this classic literary device perhaps lies a desire for a positive outcome, a hopeful 

belief or a basic trust in such a thing as natural justice. Many of our clients will have struggled 

so much precisely because these primitive notions have not stood the cruel test of reality. As 

victims of abuse or neglect they will have experienced the triumph of evil over good rather 

than the other way round. In addition to the repertoire of helping techniques available within a 

variety of counselling or therapeutic modes, enabling a young person to identify with a fairy 

tale or to make their own version up could be a useful means of unlocking feelings of mistrust 

or guilt (Walker 2001a).  

  

Towards deeper cultural meaning 
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Children and young people who are suffering from psychological distress requiring 

therapeutic help may be either too young or too old to engage in cognitive and verbal 

communication about their feelings and experiences (Walker 2005). The young ones may be 

more at ease with activities and play materials to aid expression while the older teenagers will 

often be difficult to engage and open up having learned the basic defence of silence. But they 

will all know something of fairy tales, myths and legends. Every culture has them and they 

are usually told during early childhood in a verbal parental or carer ritual as old as time. 

Earliest school literature incorporates these stories in education curriculum precisely because 

they are familiar and accessible. 

 

As part of the healing process literature is an often underrated asset. Yet it carries information 

about families, emotions, morality, relationships and so much else in a way that can enable 

very damaged children to use devices such as fairy stories to help understand themselves at a 

deeper level. Fairy stories have the capacity to capture the child’s imagination because they 

usually involve fantastical creatures, transformational experiences or complex predicaments 

in which the child can immerse themselves and relate to their inner world. It is there that a 

child’s repressed feelings and worst fears lurk causing inner conflicts that manifest in acting 

out behaviour or anxiety states (Melanie Klein). The fairy story operates at the overt level 

where obvious concepts of right and wrong and other moral dilemmas are struggled with. It 

also operates at a covert level carrying important messages to the conscious, preconscious and 

unconscious mind that affect the child’s sense of culture. 

  

A child needs to understand what is going on within her/his conscious self so that she/he can 

cope with that which goes on in the unconscious. This will include the psychological 

problems of growing up such as narcissistic disappointments, oedipal dilemmas, sibling 

rivalries, relinquishing childhood dependencies, and gaining a feeling of selfhood and self-

worth (Bettelheim 1991). When such unconscious material is brought more into awareness 

then its potential for being turned into a destructive force is much reduced. This is the 

therapist dilemma of course because it is this material that parents mostly do not want 

expressed, discussed or acknowledged, causing the child to be psychologically trapped and 

allowing the inner chaotic violent feelings and fantasies to grow. Parents often express 

bewilderment at witnessing the seemingly negative and retrograde behaviour in their child 

who undergoes therapy only slowly and sometimes never coming to realise that this material 



 
 

 

64 

is what has been causing the presenting problem of depression, self-harming behaviour or 

eating disorder. The idea that the child’s behaviour must deteriorate before it improves is 

understandably confusing. 

 

The fairy tale by tackling head on the basic human predicaments of life, death, and the 

meaning of existence is an economic means for children and young people to access these 

crucial issues and confront them in a symbolic form. They are a simplified story reduced to 

the bare essentials with few details and typical characterisations. For example many fairy 

stories begin with the death of a parent figure- thereby capturing instantly the central fear and 

at times the fantasy wish of every child. Dualities of good and evil are equally the most 

common theme in fairy stories where the eternal struggle takes place through many trials and 

tribulations. With the usual triumph of good over evil the child is thereby able to identify with 

the symbolic figure and absorb the moral message internally. 

 

An example from The Arabian Nights tales illustrates one of the central themes in fairy tales 

that are common to many cultures and relate directly to children’s experiences under the 

power adults hold over them. The Fisherman and the Jinny tells the story of a poor fisherman 

who hauls in his net four times. The first three times there is no catch but on the fourth 

occasion he hauls up a copper jar which when opened reveals a huge jinny (genie) that 

threatens to kill him. Thinking very quickly the fisherman starts to flatter the jinny telling him 

how powerful and strong and clever he is. The jinny feels good about this. Then the fisherman 

asks the jinny to demonstrate his powers of transformation by changing into a mouse. This he 

does and as quick as he can the fisherman grabs the mouse and pushes it into the copper jar 

which is sealed and thrown back into the sea. 

 

The story illustrates to a child precisely those feelings of powerlessness and awe when faced 

with an adult figure who can behave in a threatening oppressive manner. The transformative 

capacity can be seen as representative of adults who can change quickly in their mood but 

who are also in some way dependent on the child’s behaviour. Ultimately it might give a child 

hope to learn through the story that through persistence and hard work a reward is possible 

although the reward (in this example the copper jar) turns out to be tainted. Finally with a 

sharp wit and quick thinking a child is shown that a powerful threatening figure can be 
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brought down to size and contained safely. This might relate to a parental figure, school bully 

or a sibling. 

 

Favat (1977) suggests that a child’s interest in the fairy tale is at some level a natural search 

for a world more ordered than their current experience where they are striving for resolution 

to an internal crisis. It is a salutary utilization of an implicit cultural device in order to invest 

the real world with the constructs of the tale. Thus the fairy tale reflects a process of struggle 

against experiences of suppression and authoritarian control. The more traditional fairy tales 

represent a regressive notion of family life where arbitrary authority in the form of Kings and 

Queens mete out justice. Compared with these classic fairy tale themes, modern authors have 

actively challenged the fairy tale device and written stories with themes relating to children’s 

liberation, co-operative relationships and even anti-war scenarios (Turin & Selig 1977).  

 

Narrative therapeutic ideas 

 

Narrative therapeutic ideas have developed in recent years among systemic counsellors and 

psychotherapists captivated by the notion of storytelling as a means to engage children and 

young people. Perhaps this development is a reaction against the increasingly technocratic age 

we live in and where children are surrounded and constantly stimulated by largely visual and 

auditory media or communication. Storytelling is advocated by educationalists attempting to 

reach children in schools, theatres and libraries as a way of preserving some interest in the 

written word. Ethnic minority communities endeavour to use storytelling in large 

industrialised countries as a means of recovering their cultural history and maintaining rituals 

obscured by the homogenised consumer- oriented culture offered by profiteering corporations. 

 

A Professor in a major health and social work faculty in England (Ramon 2004) tells the story 

of how as a child she would listen to and then demand stories from her mother and 

grandmother about their lives as Jews living in Poland before the 2nd World War. Her 

grandmother would tell a favourite story of a grandfather who lived in a kibbutz which he 

made from chocolate. He would invite his grandchildren and other children to share in the 

kibbutz but this created a dilemma because if it was eaten then the kibbutz would crumble and 

be no more. Was this a message about the precious nature of the kibbutz and the perils of 

taking from it rather than giving to it? There is no answer other than what the individual 
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listener creates for themselves. Her mother’s stories were about the tense relationship she had 

with classmates who were not Jewish and of the very difficult life she had when she 

emigrated to Israel. The economic hardship was tempered by the enormous sense of freedom 

she felt in a society where hers was the majority culture.  

 

Narrative therapeutic ideas recognise the ability children and young people have to ascribe 

meaning to events that serve to explain but also to influence choices about the possible 

courses of action. This capacity to generate and evolve new narratives and stories to make 

sense of experiences involves the use of culturally shared myths legends and fairy stories. 

Thus counselling and therapy are seen as not just offering new perceptions and insights but in 

the very nature of the conversation taking place. Narrative therapists such as White and 

Epston (1990) suggest that problems are derived and maintained from the internalisation of 

oppressive ways of perceiving the self. These notions can be reinforced by parents who 

constantly criticise a child or who only respond negatively to behaviours.  

 

Their narrative approach includes the technique of externalising the problem whereby the 

therapist or counsellor encourages the child to objectify or personify the problem outside of 

themselves. Thus the child can then separate themselves from the problem instead of being 

seen and related to by others as the problem. In the case of anorexia or soiling behaviour for 

example it is then possible to engage the child or young person in a process of exploring and 

resisting the problem as an unwanted impediment rather than as an integral part of their 

psychic constitution. Counsellors and psychotherapists using fairy tales myths and legends as 

a means to facilitate the power of narrative can thus enable a troubled young person to begin 

the process of challenging self-defeating and overwhelming self-concepts. 

 

A tale from Bali in South East Asia offers an exquisite example for therapists interested in 

using narrative techniques to help children and young people who are suffering trauma from 

broken relationships or fear the threat of a relationship ending (Drury 2003). A traveller was 

visiting Bali when he noticed that most of the cats he spotted had either broken tails or stumps 

for tails. Towards the end of his visit he met an older woman who he asked about the cats’ 

tails. She explained that it was due to the nature of cats. The older woman went on to explain 

that Balinese people had a mix of Buddhist and Hindu influences in their culture which results 

in a widespread belief in reincarnation. This means that you remain on the wheel of Samsara 
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which perpetuates life death and re-birth until you become perfect. When perfection is 

achieved you have achieved Buddha nature and then you go to heaven.  

 

The cat has Buddah nature because it has discovered the art of love which is to love without 

becoming dependent. And we all know how affectionate cats can be when they want to be 

stroked but how uncooperative they are when they do not want to be stroked. So the Balinese 

people knowing they are not perfect yet and have more laps to go round the Samsara before 

they are allowed into heaven think to themselves- ‘who on earth wants to go to heaven and 

find the place full of cats?’ So in order to stop heaven being full of cats, they break their tails 

guaranteeing they will have to keep going round the Samsara for many more laps. This tale 

might help teenagers trying to make sense of their confusing and intolerable feelings during 

their early attempts at discovering the meaning of love, affection and the sense of 

responsibility, guilt and anxiety aroused by issues of dependency and independence. 

 

The third-person narrative voice in Hans Christian Anderson’s, The Tinderbox is used to 

define the reader who seeks to challenge a socially imposed identity (Anderson 1913). The 

story speaks of the social tensions encountered by a young person born into a poor family but 

who aspires to a higher social station in life. He is hired by a witch to retrieve a fortune but 

instead of returning it to her he keeps it, kills the witch and assumes enormous power and 

influence. His money runs out whereupon he learns that new friends quickly disown him and 

he sinks into social isolation. However the young man discovers magical properties in a 

tinderbox which together with three dogs provides him with endless wealth and power. In the 

end he deposes the ruling monarchs and becomes the head of state. Here the references to 

mother figures (the witch) and parents embodied in the King and Queen represent the 

adolescent developmental struggle for identity, separation and self motivation. 

 

Linking dreams, fantasies and legends 

 

Freud discusses the concept of uncanny in terms of one of Hoffman’s fairy tales The Sandman 

where he considers the word Heimlich (homely) with its opposite of concealed or hidden 

unheimlich (uncanny) which can be understood in its ambivalent form as touching upon 

emotional disturbances related to repressed phases in a child’s development (Freud 1976). 

Thus we can see how in the act of reading or listening to a fairy story a child can dislocate 
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themselves from a reality and begin to accept the uncanny as familiar. And in separating in 

this way the young person can gain access to repressed feelings or in other words allow the 

unfamiliar to become more familiar. 

 

Freud linked the dream-world with popular fairy stories to illustrate how wish-fulfillment can 

be transformed in a dream into the reverse of a happy ending. In cases where worries and 

painful reflections are repressed they can either be straightforward dreams of satisfaction or 

distressing material can enter the dream content more or less modified. If the gulf between the 

unconscious and conscious- between the repressed and the ego is revealed then a situation like 

the fairy story of the three wishes may unfold (Freud 1953). In this tale a good fairy grants a 

man three wishes. He and his wife are overjoyed with excitement. However even after 

promising to use them carefully and wisely the wife was tempted by the smell of sausages 

cooking next door and wished for two of them. They duly appeared but the man was furious 

and in his rage wished that the sausages were hanging from his wife’s nose. This happened as 

well and the sausages could not be removed from her nose. His wife was extremely distressed 

and wished that the sausages were taken away which of course they were and thus ended the 

three wishes. This tale illustrates the concept of wish-fulfillment appearing in dreams as both 

a desire for a happy ending as well as a repudiation or rejection of any pleasure from the 

wishes.   

 

Others draw a connection between fairy tales and developmental theorists such as Piaget to 

explain the fascination children have for them. The content and form of some Western fairy 

tales correspond to the way children at ages 6- 8 conceive of their world. During this 

particular developmental phase the child believes in the magical relationship between thought 

and things, regard inanimate objects as animate, do not distinguish the self from the external 

world, and believe that objects can be moved in continual response to their desires. As the 

child develops towards age 10 and egocentrism gives way to socialization and more conscious 

interaction in society there is a rejection of the fairy tale (Zipes 1983). 

 

Children within legends 

 

Children actually feature in some World myths and legends and offer a fascinating source for 

exploring phantasies with children and young people who are troubled by difficulties such as 
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low self-esteem (Shepherd 1994, Walker 2001b)). In Russia there is a legend about Gulnara a 

young Tartar girl who was strong and brave. She rode off to join the army in defending the 

country against Mongul invaders. Men in the army laughed at her and ridiculed the idea that 

she could be of any use in the fighting. Eventually the two armies faced each other across a 

river but there was no way to cross it and it was deep and treacherous. Gulnara changed 

herself into a bird in the night and flew across the river to spy on the invading army. When 

dawn broke she returned to human form and led the Russian army to a hidden rope bridge 

where they crossed the river and succeeded in routing the invading army. 

 

The Navajos of North America have a story about a boy called Nayenezgani who freed the 

world from evil. His father was the Sun who gave him magic armour, arrows made from 

lightning and a stone knife. Nayenezgani then went off to fight the giant monsters who were 

threatening the people of the world. With the knife he killed the first giant which was drinking 

up whole rivers to quench its thirst. With the lightning arrows he killed the second giant 

which took the form of an enormous flesh-eating antelope. Then, using his armour to protect 

himself Nayenezgani slew the giant who threw people off mountain paths they needed to use 

to reach better grazing land. However the boy left four giants unharmed- Old age, Cold, 

Poverty and Hunger so that people would appreciate the good things in life. 

 

In South America a legend tells of a young boy called Botoque who one day went out hunting 

but got lost. He became very scared and could find nothing to eat. He took refuge in a cave at 

night where a Jaguar found him and took him back to his lair. Jaguar’s wife was cooking meat 

over a fire. Botoque had never seen fire before and was startled. He tried eating the cooked 

meat and found it tasted delicious. His tribe- the Kayapo had not discovered fire and only ate 

raw meat. However Jaguar’s wife became aggressive and scratched the boy with her claws. 

He shot her with his bow and arrow and fled into the jungle where he was found by people 

from his tribe. They all returned to the Jaguar lair to find Jaguar had gone out hunting. The 

tribe stole some burning embers from the fire to light a fire in their own village. Nowadays 

the Kayapo have fire and cooked meat thanks to the brave little boy Botoque.  

 

Thematic analysis of myths and legends 
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Many characters in fairy tales are under a spell of some kind, often transformed into an animal 

shape. The task of the heroine or hero is to try to spot the genuine person underneath the 

disguise or spell. This theme occurs across cultures and time in verbal and written renditions. 

It is not hard to guess that this notion of the genuine person needing to be discovered can 

serve as a metaphor for the therapeutic process. Did the original storytellers use this concept 

in a crude yet elegant way of helping children and young people understand the role of 

defences? Although there is more often a ‘happy ending’ to fairy stories this is not universally 

the case. For example in the Cinderella-like tale ‘Why the Sea Moans’ from Brazil the spell 

must work itself out for bad or good, and in the amazing Inuit story ‘A Whale’s Soul and its 

Burning Heart’ the spell that is broken due to constant meddling is life itself. 

 

The use of animals in legends and myths and their connection with feelings and emotions is 

common across various cultures. They stem from deep history where ancient societies and 

tribes were beginning to change, develop consciousness and try to make sense of their 

environment. One way of achieving some level of understanding was to invest animals with 

powers to be feared, worshipped, or eaten. Early humans recognised their dependence on 

animals just as the child recognises its dependence on their parents provoking mixed feelings 

of anger, fear and ambivalence. Aboriginal stories are a particularly rich source of material 

where the difference between animals and people is blurred and where each can take on the 

characteristics of the other. The stories and legends date from many centuries before white 

settlers came to Australia and other countries to colonise and steal land from the native 

Aboriginal peoples.  

 

The recognition of the importance nowadays of these legends and their role in shaping the 

culture of the great island continent is slowly being acknowledged. This offers an opportunity 

to use these stories to simultaneously demonstrate respect for a culture that was for many 

years denied and deliberately suppressed, and to harness the power of mythology in a 

therapeutic context with children and young people of various cultural backgrounds (Walker 

2004). One such legend (Reed 2002) tells the story of a child-less widow who is stricken with 

grief so much that Nepelle ruler of the heavens takes pity and sends her a son named 

Wyungara. The widow was happy and her foster-son grew into a strong healthy young man. 

One day he was out hunting in the bush when he met a young woman Mar-rallang, a few days 

later he met her twin sister also called Mar-rallang. Wyungara decided to marry both of them 
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but his uncle objected so Wyungara and the sisters left to live far away where they thrived and 

enjoyed total happiness.  

 

But Nepelle disapproved also because Wyungara was a spirit and was not meant to live as a 

human with wives. Nepelle sent fire to try to separate the three but this only prompted 

Wyungara to save the sisters from burning to death by casting his spear into heaven with them 

attached. He prepared to be consumed by the flames but Nepelle recanted in the face of 

Wyungara’s unselfish act and lifted him away from danger to be rejoined with the sisters in 

heaven where they all were united in everlasting love. This story conveys to a child listening 

to it the notion that being in foster care can offer hope of knowing happiness while at the 

same time acknowledging the pain of loss and change in every family. It also illustrates how a 

person can be looked after while putting the needs of others first and showing how to 

reciprocate care and protection. 

 

Freud uses the example of a famous legend to interpret a young man’s complaint of hysterical 

vomiting and headaches that would not respond to conventional medicine (Freud 1953). 

During therapy the young man recalls a dream involving him playing draughts with his uncle. 

He then saw a dagger lying on the table near the board- this object actually belonged to the 

young man’s father. There was also a sickle and a scythe lying near the draughts board. He 

then saw a picture of an old peasant mowing grass with the scythe near to his home. Freud’s 

interpretation was that the young man’s symptoms had started a few days after his father’s 

second wife came to live in the family home. The young man’s father was a violent man who 

had been unhappily married and who was eventually divorced from his first wife.  

 

The young man’s suppressed rage against his father provided the content for the dreams 

which could be linked to ancient mythology. The sickle was the one with which Zeus 

castrated his own father; the scythe and the picture of the old peasant represented Kronos, the 

violent old man who devoured his own children and on whom Zeus took murderous 

vengeance. Thus long-repressed memories and derivatives from them which had remained 

unconscious slipped into consciousness. Some themes common to therapeutic work and the 

sources of stories that contain parallel issues have been detected (Crompton 1996). 

 

Engaging children and young people 
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Counsellors and psychotherapists understand that storytelling is an important way of 

communicating with children at many levels (Perret-Catipovic & Ladame 1998). There is the 

physical sensation of hearing a trusted voice speaking in expressive ways to fire the 

imagination. There is the story itself which could be full of emotional and cognitive content. 

Then there is the imagination of the listening child as they interpret the story and then build a 

mental picture to paint the narrative. The story probably contains a message at an obvious 

moral level such as good versus bad, or at an allegorical level. Communication as we know is 

both ways so a child can derive immense pleasure from telling an adult stories they have 

learnt and then watching their reactions (Walker 2006). Therapists can harness these valuable 

and easily accessible narratives as a means of gaining some insight into the child’s inner and 

outer world. 

 

However the effect of your use of myths and legends with children cannot be predicted or 

assumed. The significance you attach to a particular story and the assumption that it will have 

a benign impact on a troubled young person could backfire and provoke a negative result. 

This could happen when attempting to link a depressive reaction to a family bereavement with 

stories involving death such as Jesus or Muhammad. In the case of Jesus and his literal 

resurrection a child could become more anxious at the thought of a relative rising from the 

dead. Legends offer a more fantastical reservoir of material from which to draw extraordinary 

images that can be employed to start discussion or reflect on situations that parallel their own. 

Thus the problems they are facing can be considered from a psychic distance as it were away 

from their lived experience. Therapists need to consider whether for some young people this 

is appropriate because they may unwittingly be reinforcing a defence system that is working 

hard to deny the reality of painful feelings and actual experiences. 

 

The Jewish story of Jairus’s daughter contains several potential layers of meaning. In it the 

father pleads with Jesus to help his dying daughter. Although the girl dies before Jesus 

reaches her he carries on and says the girls is not dead but sleeping. He holds her hand and 

tells her to rise which she immediately does. Jesus orders food for her and she makes a quick 

recovery. Crompton (1996) for example suggests several layers of meaning: 
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 Female children had little status then – yet her father and a male healer come to her 

aid providing a message that female children are equally important 

 Jesus heals the girl showing diagnostic ability- children are often labelled as too 

disturbed, delinquent or beyond help yet in this story the child was helped 

 The significance of food could represent an eating disorder- so the story illustrates 

how a young woman with this problem can be supported back to health 

 The girl could have been commencing her period- Jewish men were not allowed to 

touch menstruating women therefore by holding her hand he demonstrates that no 

child is too unclean or unacceptable to receive care from an adult 

 

Amoral fairy tales that have no overt theme of good and bad such as Puss in Boots or Jack and 

the Beanstalk can be used to illustrate that even the meekest can survive in life by using their 

wits. This contrasts well with stories where the child can choose to be the good person or the 

hero even though they may feel inside that this will not make much difference to her/his 

future chances. Morality is not the central message in these stories but the assurance that one 

can succeed thus addresses a fundamental human question. The young person is thus able to 

reflect on going to deal with adversity believing in the possibility of overcoming it or 

expecting to be defeated by it. Fairy tales tend to be future-oriented and by using the literary 

device of the hero figure usually venturing out into the unknown and potentially hostile world, 

the stories speak to the inner world of the child which is anxious about separation from the 

parent, struggling to relinquish their infantile dependency and become more independent 

(Bettelheim 1991).   

 

Conclusion 

 

In terms of culturally competent practice mental health practitioners, counsellors and 

therapists need to consider the employment of fairy tales, myths and legends as potentially 

liberating experiences for all troubled children and young people (Malek & Joughin 2004). 

They offer a relatively accessible means to engage children from different cultural 

backgrounds in a creative and innovative way which challenges assumptions about which 

stories from a narrow Eurocentric catalogue are privileged and accepted as the only source of 

inspiration (Fernando 2002).  The globalisation of culture and the use made of associated 

mythological stories and legends in a variety of media by a dominant American global 
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enterprise with a narrow cultural outlook is reinforcing a limited, reduced and essentially 

Westernised material. We need to acknowledge the risk in using such widely available 

material of contributing to a dilution and disappearance of the depth and variety of stories 

from around the World which are not seen as viable commercial products that can be 

profitably commodified. The opportunity is there to incorporate in social work practice a 

much richer variety of material and thus maintain a culturally competent, spiritual perspective 

to the therapeutic endeavour. 

 

References 

Anderson H C (1913) Hans Christian Anderson’s Fairy Tales, London, Constable & Co. 

   

Bettelheim B (1991) The Uses of Enchantment- the meaning and importance of fairy tales, 

London, Penguin. 

 

Crompton M (1996) Children Spirituality and Religion, London, CCETSW 

 

Drury N (2003) Three Stories, Context Magazine 70: 2-6, Association for Family and 

Systemic Therapy 

 

Dundes A (2003) Fables of the Ancients? Folklore in the Qur’an, New York, Rowman & 

Littlefield 

 

Favat  A F (1977) Child and Tale: The Origins of Interest, Urbana, NCTE. 

 

Fernando S (2002). Mental Health Race and Culture (2nd ed) Basingstoke, Palgrave 

 

Freud S (1953) The Interpretation of Dreams in: The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud, Vols IV and V, London, Allen & Unwin 

 

Freud S (1976) Das unhgeimliche in: New Literary History: 619-645 

 

Freud S (1977), On Sexuality, Vol 7: Three essays on the theory of sexuality and other works, 

London, Pelican 



 
 

 

75 

 

Klein M (1928) Fruhstadien des Odipuskonfliktes, International Journal of Psychoanalysis, 

14, 65. (390) 

 

Malek M & Joughin C (2004) Mental Health Services for Minority Ethnic Children & 

Adolescents, London, Jessica Kingsley 

 

Perret-Catipovic M & Ladame F (1998) Adolescence and Psychoanalysis: The Story 

and the History, London, Karnac Books 

 

Philip N (1997) The Illustrated Book of Fairy Tales, London, DorlingKindersley 

 

Ramon S (2004) Personal Communication, Cambridge, Anglia Polytechnic University 

 

Reed A W (2002) Aboriginal Stories, Sydney, New Holland Publishers 

 

Shepherd S (1994) Myths and Legends from around the world, London, Marshall Editions 

 

Turn D & Selig T (1977) Of Caterpillars and Cannons, London, Writers and Readers 

Publishing Cooperative. 

 

Walker S. (2001a). Developing Child and Adolescent Mental Health Services. Journal of 

Child Health Care. 5: 2. 71-76. 

 

Walker S. (2001b). Consulting with Children and Young People. The International Journal of 

Children’s Rights. 9, 45-56. 

 

Walker S (2003) Working Together for Healthy Young Minds, Lyme Regis,  Russell House 

Publishers. 

 

Walker S (2004) Community work and psychosocial practice- chalk and cheese or birds of a 

feather? Journal of Social Work Practice, 18, 2: 161-175 

 



 
 

 

76 

Walker S (2005) Culturally Competent Therapy- working with children and young people, 

Basingstoke, Palgrave Macmillan 

 

Walker S (2006) The Morphing of Family Therapy & Family Support- how British Social 

Policy and Feminist Practice are Interacting, Journal of Feminist Family Therapy, 17, 3/4: 1-

22 

 

White M & Epston D (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends, New York, W.W Norton 

 

Williams R (1997) The Barefoot Book of Fairies, Bath, Barefoot Books. 

 

Zipes J (1983) Fairy Tales and the art of subversion, London, Heinemann 



 
 

 

77 

43. Η Παιγνιοθεραπεία σε συνθήκες κρίσης: Παρέμβαση του ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ 1ης ΔΥΠΕ 

σε πρόσφυγες  

Λεπατατζή Αγγελική, παιγνιοθεραπεύτρια,   

Μωραϊτάκη Αναστασία, παιγνιοθεραπεύτρια – συστημική ψυχοθεραπεύτρια, ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ 

   

 Η προσφυγική εμπειρία περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως εξελισσόμενη σε τρία 

στάδια και τέσσερις φάσεις. Σύμφωνα με τον Kunz (1973, 1981) τα τρία στάδια είναι: α) πριν 

τη φυγή, β) η φυγή και γ) μετά τη φυγή. Η πραγματικότητα της εμπειρίας ενός πρόσφυγα 

είναι ότι έχει ζήσει δυσκολίες τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του πριν αφήσει τη χώρα του 

όσο και ενώ έφευγε μακριά από αυτήν, αλλά ότι θα συνεχίσει να έχει δυσκολίες και αφού 

ολοκληρωθεί η φυγή του. Μερικές από τις εμπειρίες του είναι: η απώλεια της κατοικίας και 

των πόρων ζωής του, οι μεροληψίες, οι διωγμοί, η περιθωριοποίηση, ο πόλεμος, η βία, οι 

φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, οι βιασμοί, ο θάνατος αγαπημένων ανθρώπων, ο αποχωρισμός 

από τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειάς του, η απουσία μελών της οικογένειάς του. 

Όλες αυτές οι δυσκολίες οδηγούν σε θρήνο και πένθος, αλλά και σε έναν σοβαρό κίνδυνο για 

σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα (Silove, 2000).  

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, ακόμα και αν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

οι πρόσφυγες έχουν τις ρίζες τους στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που τους ανάγκασε να 

φύγουν από τις χώρες τους, οι δυσκολίες τους μπορεί να επιβαρυνθούν κατά το στάδιο της 

φυγής και κατά το στάδιο μετά τη φυγή. Η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων δεν φεύγουν 

ομαλά από τα σπίτια τους, αλλά αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή αιφνίδια, αφήνοντας πίσω 

τους τα πάντα. Όλο και πιο συχνά, τα ταξίδια των προσφύγων στο στάδιο της φυγής είναι 

μακρά, εξαντλητικά και απειλητικά για τη ζωή. Υπάρχουν κίνδυνοι από την πείνα, τη φτώχια, 

τις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, τους εγκληματίες, τους σωματέμπορους και τους 

λαθρεμπόρους ανθρώπων (Refugee Council, 2009). Η επίγνωση των διαφορετικών 

διαδρομών και τρόπων μετακίνησης που χρησιμοποιούν οι αιτούμενοι άσυλο, για να βρουν 

ένα καταφύγιο, και οι συνακόλουθες επιζήμιες συνέπειές τους είναι σημαντική. 

 Ο Papadopoulos (2001a,b, 2002)  ισχυρίζεται ότι κοινωνικά επικρατεί μια πειστική 

άποψη, πως, όταν κάποιος εκτίθεται σε αντίξοες συνθήκες, αυτόματα τραυματίζεται. 

Επιπλέον, αυτή η θέση για το «τραύμα του πρόσφυγα» τείνει να είναι περιοριστική,  επειδή 

δίνει έμφαση μόνο σε ένα τμήμα από το ευρύ φάσμα της προσφυγικής εμπειρίας. 

 Ο ίδιος αναγνωρίζει τέσσερις φάσεις της προσφυγικής εμπειρίας, καθεμιά από τις 

οποίες είναι εν δυνάμει τραυματική, κριτικάροντας την υπερβολική έμφαση σε μια μόνο 
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φάση, παραδείγματος χάριν τη φάση που ο ίδιος ονομάζει «Καταστροφικά Γεγονότα», όταν οι 

πρόσφυγες βιώνουν την πραγματική βία εναντίον τους, που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια τους. Πριν από αυτή τη φάση είναι η φάση της «Προσδοκίας (Πρόβλεψης)» κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι σκέφτονται την επικείμενη καταστροφή και καταστρώνουν 

σχέδια για να ελαχιστοποιήσουν τις καταστρεπτικές συνέπειές της. Αυτή η φάση μπορεί να 

είναι επίσης τραυματική, καθώς λαμβάνονται αποφάσεις ζωτικής σημασίας, που μπορεί να 

έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Μετά τη φάση των «Καταστροφικών Γεγονότων» 

ακολουθεί η φάση της «Επιβίωσης», όταν οι πρόσφυγες είναι ασφαλείς από τη σωματική βία, 

αλλά ζουν σε προσωρινούς τόπους διαμονής, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 

και με σημαντική σύγχυση αναφορικά με το παρελθόν, καθώς και με αβεβαιότητα για το 

μέλλον τους. Οι οικογενειακοί, επαγγελματικοί και κοινωνικοί ρόλοι αλλάζουν, γεγονός που 

μπορεί να παράξει εξίσου τραυματικές εμπειρίες. Πρόκειται για τη φάση στην οποία 

συναντάμε τους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, ως ΚΠΨΥ. 

Τελικά, η φάση της «Προσαρμογής» περιλαμβάνει τις ατέλειωτες προσπάθειες που οι 

πρόσφυγες, έχοντας εγκατασταθεί εκ νέου σε μια άλλη χώρα, έχουν να κάνουν με σκοπό να 

ενταχθούν στο νέο τους περιβάλλον (εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, 

ψυχολογικό), ενώ επεξεργάζονται όλα όσα άφησαν πίσω τους.  

 Η σημασία της αναγνώρισης των τεσσάρων φάσεων της εμπειρίας των προσφύγων 

είναι ότι προσφέρει μια πιο ακριβή αξιολόγηση όσων έχουν υποστεί, κάτι που είναι 

εξαιρετικά βοηθητικό για όσους εργάζονται μαζί τους, προκειμένου να μην διαστρεβλώσουν 

την εμπειρία τους, παραμελώντας την ενδεχομένως τραυματική επίδραση καθεμιάς από 

αυτές.  

 Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο το ΚΠΨΥ ΠΕΔΥ δραστηριοποιήθηκε για τους 

πρόσφυγες στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. 

Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΠΕΔΥ εδρεύει τα τελευταία εννέα χρόνια στο 

κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ηπείρου 17. Η γειτνίασή μας με την Πλατεία Βικτωρίας, 

σημείο διέλευσης και προσωρινής παραμονής εκατοντάδων προσφύγων κατά τα τελευταία 

χρόνια, οπότε η χώρα μας έγινε τόπος υποδοχής ανθρώπων από χώρες κυρίως της Μέσης 

Ανατολής (Σύριους –  Κούρδους – Αφγανούς), εύλογα μας ευαισθητοποίησε στις ιδιαίτερες 

ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Είναι γεγονός ότι το κέντρο μας, ενώ είχε εμπειρία από 

παρέμβαση σε συνθήκες κρίσης (παραδείγματος χάριν στα Άνω Λιόσια, μετά το σεισμό του 

1999, και στην Εύβοια, μετά τις πυρκαγιές του 2007) δεν είχε στο παρελθόν εμπειρία 

παρέμβασης σε προσφυγικό πληθυσμό. Ωστόσο, η εκπαίδευση των περισσότερων από εμάς 
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στη συστημική σκέψη, μας έκανε να εμπιστευθούμε την ικανότητά μας να λαμβάνουμε ανά 

πάσα στιγμή, όσο το δυνατόν πληρέστερα υπόψη μας τις παραμέτρους που θα μπορούσαν να 

επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών προσφύγων και των οικογενειών τους. Η απειρία μας δεν 

μπορούσε να αποτελέσει δικαιολογία για τη μη δραστηριοποίησή μας προς όφελός τους. 

 Τον Απρίλιο του 2016, αναζητώντας τρόπο διασύνδεσης με άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της φροντίδας του προσφυγικού πληθυσμού, ανακαλύψαμε ότι 

η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Caritas της Καθολικής Εκκλησίας διατηρεί, στην οδό 

Αινιάνος, πολύ κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας, ένα κέντρο ημέρας, το οποίο επισκέπτονται 

άνθρωποι που διαμένουν σε καταυλισμούς της Αττικής και οι οποίοι επιθυμούν να έχουν 

λίγες ώρες ανάπαυσης και ποιοτικότερης φροντίδας. Στο κέντρο ημέρας της Caritas οι 

ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, να πάρουν ένα πρόγευμα, να 

φορτίσουν το κινητό τηλέφωνό τους, να ενημερωθούν για την επικαιρότητα από το διαδίκτυο 

ή από τις ανακοινώσεις που αναρτά η κοινωνική υπηρεσία της ΜΚΟ, αλλά και να 

ξεκουραστούν σε κανονικά κρεβάτια για λίγες ώρες (κυρίως έγκυες ή μητέρες με πολύ μικρά 

παιδιά).   

 Προκειμένου να γνωριστούμε με τους ανθρώπους οργανώσαμε, σε συνεργασία με 

τους υπευθύνους του κέντρου ημέρας, και εθελοντές, ένα πρωινό κέρασμα με θεατρικό και 

μουσικοκινητικό παιχνίδι και προσφορά δώρων στα παιδιά. Στόχος μας ήταν να δηλώσουμε 

την παρουσία και τη διαθεσιμότητά μας για συναισθηματική φροντίδα σε όσους εκ των 

ωφελούμενων θα ήθελαν να μοιραστούν την εμπειρία του ταξιδιού τους ή να συζητήσουν 

θέματα που τους απασχολούν στην τρέχουσα περίοδο της ζωής τους. Επίσης, ήμασταν 

διαθέσιμοι για παραπομπές από την κοινωνική υπηρεσία της Caritas οικογενειών που τους 

είχαν για κάποιο λόγο ανησυχήσει, όπως παραδείγματος χάριν για περιπτώσεις παιδιών με 

μια αναπτυξιακή ανωριμότητα ή μια δυσκολία στην επικοινωνία που δεν ήταν σαφές αν 

δήλωνε διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή ήταν δευτερογενές αποτέλεσμα των τραυματικών 

βιωμάτων του παιδιού.  

 Η συνεργασία με το συγκεκριμένο φορέα είχε την εξής δυσκολία: Επειδή οι 

ωφελούμενοι ήταν διερχόμενοι (δεν διέμεναν στο χώρο) και επειδή οι ανάγκες τους σε 

πρακτικά θέματα επιβίωσης ήταν πολύ μεγάλες, δεν ήταν εύκολο να διαμορφωθούν αιτήματα 

που αφορούν την ψυχική υγεία. Έτσι, πρακτικά, δεν υπήρξαν παραπομπές από αυτό το χώρο, 

όπου, ωστόσο, η προσφορά της δυνατότητας δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών για 

λίγες ώρες ήταν πολύ ευχαρίστως δεκτή.  
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 Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2016, με αφορμή την παραπομπή στην υπηρεσία μας 

κάποιων περιστατικών από κοινωνικά ιατρεία που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της 

Αθήνας, ανακαλύψαμε ότι το ξενοδοχείο City Plaza, το οποίο τους τελευταίους έξι περίπου 

μήνες τελεί υπό κατάληψη, έχει οργανωθεί ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων. Ήρθαμε σε 

επαφή με κάποιους από τους εθελοντές που δραστηριοποιούνται στις ομάδες υποστήριξης 

του προσφυγικού πληθυσμού, οι οποίες έχουν αναλάβει την οργάνωση και την εύρυθμη 

λειτουργία του χώρου, και οργανώσαμε ένα κάλεσμα, αυτή τη φορά στο δικό μας χώρο, στο 

Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής.  

 Στη μεγάλη, ισόγεια αίθουσά μας προσφέραμε ένα πρωινό κέρασμα και δράσεις στις 

οποίες αξιοποιήθηκαν εθελοντές, αλλά και πολύ περισσότεροι από τους ειδικούς του δικού 

μας κέντρου. Στην πρώτη συνάντηση προσήλθαν τριάντα παιδιά, προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας και ελάχιστοι γονείς, συνοδευόμενοι από τους διερμηνείς – εθελοντές (διαμένοντες 

στο City Plaza και όχι μόνο). Ξεκινήσαμε με ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι, υπό την 

καθοδήγηση μίας εθελόντριας δασκάλας μουσικής και ακολούθησε δημιουργικό παιχνίδι με 

τη δική μας καθοδήγηση και τη συμμετοχή εκτός των ειδικών, αρκετών εκπαιδευόμενων του 

ΚΠΨΥ και εθελοντών. Τα παιδιά έκαναν – εφόσον το επιθυμούσαν – αυτοσχεδιασμούς, και 

στη συνέχεια, ένα από αυτά, μας αφηγήθηκε μια ιστορία από τον τόπο του, που αποδείχθηκε 

ότι ήταν παραλλαγή του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας. Με αφορμή αυτό το παραμύθι 

αφηγηθήκαμε μια ιστορία, που έδωσε το έναυσμα για να εκφραστούν τα παιδιά, μέσω της 

ζωγραφικής, σε μικρές ομάδες. Η ιστορία αναφερόταν σε δύο παιδιά, που, καθώς 

περπατούσαν δίπλα σε ένα ποτάμι, συνάντησαν ένα σπίτι, μέσα στο οποίο βρήκαν έναν 

καθρέφτη, που τους έδειχνε τον εαυτό τους στο μέλλον. Όμως, στο σπίτι ζούσε μια κακιά 

μάγισσα που θύμωσε μαζί τους, γιατί κοίταξαν μέσα στον καθρέφτη της. Τα παιδιά, για να 

γλιτώσουν από το θυμό της, έπρεπε να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις. Η μάγισσα είχε μια 

γάτα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που προσφέρθηκε να τα βοηθήσει. Οι δύο πρώτες 

ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά στη γάτα ήταν: «Γιατί έχεις αυτά τα χρώματα;» και «Γιατί 

μιλάς με ανθρώπινη φωνή;». Σ’ αυτό το σημείο ζητήθηκε από τα παιδιά της ομάδας μας να 

θέσουν τα ίδια την τρίτη ερώτηση: «Ποια να ήταν η τρίτη ερώτηση των παιδιών προς τη 

γάτα;». Μία από τις ομάδες των παιδιών εξέφρασε την επιθυμία να έπαιρνε η μάγισσα τα ίδια 

και τα άλλα παιδιά στο σπίτι της, ενώ οι απαντήσεις των άλλων ομάδων δεν ήταν σχετικές με 

το ερώτημα.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ήταν εύκολη, ούτε κύλησε απρόσκοπτα, γιατί 

υπήρξαν κάποια οργανωτικά λάθη και αδυναμίες: Η ομάδα μας ήταν αρκετά μεγάλη και 
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ανομοιογενής ως προς τις ηλικίες. Ο διερμηνέας δυσκολευόταν αρκετά στη μετάφραση, 

γεγονός που δημιουργούσε χάσματα στη ροή της πληροφορίας. Η δράση καθ’ εαυτήν ήταν 

μεγάλη σε διάρκεια και συνεχόμενη (χωρίς διάλειμμα), με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

κουραστούν και η προσοχή τους να αρχίσει να διασπάται. Ωστόσο, η εμπειρία από τη δουλειά 

με αυτή την ομάδα μας φάνηκε πολύ χρήσιμη στις επόμενες δράσεις μας.  

Συζητώντας με μια Σύρια ειδική παιδαγωγό, επίσης πρόσφυγα, η οποία στην πατρίδα 

της ήταν διευθύντρια σε ένα από τα μεγαλύτερα ειδικά σχολεία της Δαμασκού, και τους 

τελευταίους μήνες βρίσκεται στο City Plaza, συνειδητοποιήσαμε ότι μια βασική δυσκολία για 

τα παιδιά που διαμένουν σε αυτό είναι ο περιορισμένος ζωτικός χώρος που τους προσφέρεται 

για κινηθούν και να παίξουν. Έτσι, στη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο, όταν η προσέλευση παιδιών στο κέντρο μας είναι μικρότερη, λόγω της 

περιόδου αδειών, αποφασίσαμε να καλούμε τρεις φορές την εβδομάδα, στο χώρο του 

παιδοτόπου του ΚΠΨΥ, ομάδες των δέκα παιδιών για παιχνίδι, ελεύθερο και κατευθυνόμενο. 

Εκείνες τις μέρες, ένα πρωινό δίωρο, τα παιδιά, παρουσία ενός έως δύο ειδικών, αρκετών 

εκπαιδευόμενων και σε κάποιες περιπτώσεις εθελοντών (που έκαναν face painting, 

κατασκευές με μπαλόνια ή συνόδεψαν το παιχνίδι τους με ζωντανή μουσική), έπαιξαν, είδαν 

ταινίες, ζωγράφισαν, κλείνοντας την επίσκεψή τους με ένα δροσιστικό παγωτό. 

 Ήταν η δεύτερη φάση της γνωριμίας και εξοικείωσης μαζί τους, που αφενός 

προσέφερε στα παιδιά τη δυνατότητα ψυχαγωγίας σε ένα φιλόξενο χώρο έξω από τα στενά 

πλαίσια του τόπου διαμονής τους, αφετέρου έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα να διερευνήσουμε 

πιθανές δυσκολίες στη σφαίρα της ψυχικής τους υγείας. Στο κλείσιμο αυτής της περιόδου, 

καθώς συζητούσαμε ως ομάδα, αξιολογώντας τη μέχρι εκείνη τη στιγμή πορεία μας, ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντική και συγκινητική η κοινή μας διαπίστωση, ότι, τα παιδιά που είχαμε 

γνωρίσει, ήταν γεμάτα ζωντάνια, δοτικότητα, διάθεση για παιχνίδι και δημιουργία, ακόμα και 

σε περιπτώσεις που εμφάνιζαν κάποια ορατή αναπηρία. Πολύ καλή ήταν η εντύπωσή μας και 

από τους συνοδούς τους, εθελοντές διερμηνείς, ωφελούμενους του City Plaza ή ανθρώπους 

που ήλθαν επί τούτου για να προσφέρουν τη βοήθειά τους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι όχι μόνο 

να κάνουν τη διερμηνεία, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στο παιχνίδι, διευκολύνοντας τη 

διεργασία με όποιο τρόπο τους ήταν δυνατόν. Παιδιά και ενήλικες μας συγκίνησαν με το 

καθαρό βλέμμα τους και την αστείρευτη διάθεσή τους για ζωή 

Στη συνέχεια, στη διάρκεια του φθινοπώρου, ξεκίνησαν δύο ακόμα ομάδες στο χώρο 

του ΚΠΨΥ, τις οποίες ανέλαβαν εθελοντές. Πρόκειται για μια ομάδα μουσικοκινητικής 

αγωγής, η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους, με δεκαπενθήμερη συχνότητα, καθώς και μια 
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ομάδα χειροτεχνίας για παιδιά και μητέρες, η οποία θα έχει επίσης δεκαπενθήμερη συχνότητα 

και υλοποιείται πιλοτικά σε διάρκεια τεσσάρων συναντήσεων.   

Παράλληλα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πιο στοχευμένη θεραπευτική δουλειά, 

προτείνοντας πλέον ατομικές αξιολογήσεις γονέων και παιδιών ή εφήβων, για τους οποίους οι 

υπεύθυνοι του City Plaza είχαν την υποψία ότι υπάρχει κάποια αναπτυξιακή δυσκολία ή 

πιθανή ψυχοπαθολογία. Αξιολογήσαμε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν συναισθηματικές 

δυσκολίες, υπερκινητική ή επιθετική συμπεριφορά, κινητικές δυσκολίες, καθώς και παιδιά με 

εγκεφαλική παράλυση. Επίσης, αξιολογήσαμε εφήβους που εξέφρασαν οι ίδιοι την επιθυμία 

να μιλήσουν με κάποιο ειδικό, όταν τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Ακολούθησαν 

παραπομπές για περαιτέρω αξιολογήσεις (παιδοψυχιατρική, νευρολογική, ορθοπεδική), 

καθώς και παραπομπές στο Χατζηπατέρειο ειδικό σχολείο για τα παιδιά με εγκεφαλική 

παράλυση. Στο κέντρο μας παρέμειναν, μέχρι στιγμής, για θεραπευτική συνεργασία παιδιά 

και έφηβοι των οποίων η συμπεριφορά δηλώνει όχι κάποιας μορφής ψυχοπαθολογία, αλλά 

την ανάγκη τους να επεξεργαστούν τα εξ ορισμού δύσκολα βιώματα από την εμπειρία του 

πολέμου και της μετακίνησης σε έναν άλλο τόπο, κάτω από αντίξοες συνθήκες, συχνά 

αποχωριζόμενοι αγαπημένα τους πρόσωπα.  

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά τα αιτήματα των εφήβων που έχουν 

απευθυνθεί στην υπηρεσία μας. Συμβαίνει οι έφηβοι, σε μια πρώτη επαφή μαζί μας, να μας 

εκπλήσσουν διατυπώνοντας αιτήματα που δεν σχετίζονται με το δικό μας χώρο 

(παραδείγματος χάριν, προμήθεια ρούχων, εκμάθηση ξένων γλωσσών ή στέγαση σε έναν 

καλύτερο χώρο διαμονής). Τα αιτήματα αυτά είναι ασφαλώς καλοδεχούμενα από εμάς, 

καθώς επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη στην αρχόμενη θεραπευτική σχέση. Λίγο αργότερα 

τα αιτήματα διαφοροποιούνται, εστιάζοντας στα συναισθήματα και στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μ., δεκαπεντάχρονου εφήβου, που βρίσκεται στην 

Ελλάδα με τον κατά δύο χρόνια μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος, ενώ αρχικά είχε εκφράσει 

την ανάγκη του για ζεστά ρούχα και παπούτσιαμ, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, ήδη από 

τη δεύτερη συνάντησή μας έθεσε το εξής ερώτημα: «Είναι φυσιολογικό να ανησυχεί και να 

στεναχωριέται κάποιος όταν είναι μακριά από την οικογένειά του;» Ένα ερώτημα που 

γινόταν πιεστικό όταν παρατηρούσε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του δεν εξέφραζε ανάλογα 

συναισθήματα... 

Στόχος μας είναι να παρέμβουμε «στο εδώ και τώρα», λαμβάνοντας υπόψη τις 

υπάρχουσες συνθήκες ζωής των οικογενειών, αλλά και την ιστορία τους: τη ζωή τους πριν 

τον πόλεμο και στη διάρκεια του πολέμου, την προετοιμασία τους για το μεγάλο ταξίδι, το 
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ταξίδι καθ’ εαυτό, την προσωρινή τους διαμονή στους καταυλισμούς, την προοπτική που 

έχουν θέσει για μόνιμη εγκατάσταση σε κάποια άλλη χώρα στο μέλλον. Οι εμπειρίες 

εκφράζονται τόσο, όσο η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας φάσης ζωής επιτρέπει, ενώ παράλληλα 

δουλεύουμε τα αναπτυξιακά θέματα της εκάστοτε ηλικιακής φάσης. 

Δυσκολίες εμφανίζονται για διάφορους λόγους: Κατ’ αρχάς δεν γνωρίζουμε σε βάθος 

την κουλτούρα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Οι πολιτισμικές διαφορές 

προκαλούν «τεχνικά κολλήματα» που έχουμε να ξεπεράσουμε. Επίσης, χρειαζόμαστε 

διερμηνεία, η οποία γίνεται από τη δική τους γλώσσα (κατά κανόνα αραβικά ή φαρσί) στα 

αγγλικά, τα οποία είναι για όλους μας (ειδικούς και διερμηνείς) μια ξένη γλώσσα, με 

αποτέλεσμα να αγωνιούμε ότι κάποια πολύτιμη πληροφορία ενδέχεται να χαθεί, λόγω 

ελλιπούς κατανόησης κατά τη μετάφραση.  

Συνολικές διαπιστώσεις για την τελευταία φάση της παρέμβασής μας δεν είναι 

δυνατόν ακόμα να υπάρχουν, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μια δράση που τώρα χτίζεται. 

Παρ’ όλα αυτά η αίσθησή μας είναι πως η εμπειρία μας επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι είναι 

εσφαλμένο να αντιμετωπίζει κανείς τους πρόσφυγες σαν μια ενιαία οντότητα, με δεδομένη 

την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. Πίσω από  επιμέρους συμπτώματα, που θα ήταν παράδοξο να 

μην υπήρχαν, γνωρίσαμε ανθρώπους με εξαιρετική δύναμη και υγεία. Για μας είναι μια 

πρόκληση να τους γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, να κατανοήσουμε την κουλτούρα, την 

προσωπική ιστορία και τις προσδοκίες τους σε μεγαλύτερο βάθος υπερβαίνοντας 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τα οποία συχνά και ανθρώπινα δεν αφήνουν αμέτοχους 

ακόμα και τους εργαζόμενους στο χώρο της ψυχικής υγείας. Σ’ αυτή τη διαδρομή έχουμε ως 

ισχυρό παράγοντα ενδυνάμωσης το εποπτικό μοίρασμα στην ομάδα των ειδικών που 

εμπλέκονται άμεσα στη συγκεκριμένη δράση, αλλά και την πλαισίωση της όλης προσπάθειας 

από τους συναδέλφους του κέντρου συνολικά, οι οποίοι μας στηρίζουν με την ενθάρρυνση 

και το ενδιαφέρον τους. 
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47. Ο ρόλος του παιχνιδιού στη θεραπευτική πρακτική του Λογοθεραπευτή και η 

κατανόηση της χρησιμότητάς του από την πλευρά των γονέων και φροντιστών. Μια 

πιλοτική έρευνα 

Μπραϊόττα Γκαμπριέλλα Μαρία, Μακρής Γεώργιος 

ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας 

Τμήμα Λογοθεραπείας 

 

Αναρίθμητοι ορισμοί έχουν διατυπωθεί και μία πληθώρα θεωριών έχει προταθεί από 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους για να εξηγήσουν αυτό το ενστικτώδες φαινόμενο 

που εμφανίζεται σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο και ονομάζεται παιχνίδι. Το παιχνίδι, μία 

πρόβα του παιδιού για την πραγματική ζωή, κύριο στόχο έχει να προετοιμάσει, διαμορφώσει 

και κατευθύνει την προσωπικότητα και τις δυνατότητες του παιδιού στο να αναπτύξουν ένα 

πλούσιο οπλοστάσιο δεξιοτήτων με το οποίο θα διασφαλίσουν την ομαλή τους προσαρμογή 

στο κοινωνικό και φυσικό τους περιβάλλον. 

 Το παιχνίδι, κεντρίζει την προσοχή του παιδιού, του μαθαίνει να αλληλοεπιδρά με 

άλλους ανθρώπους και αντικείμενα και μέσα από αυτό εξάγει χρήσιμα νοήματα για τη ζωή. Η 

επίδραση του παιχνιδιού τόσο στην ποιότητα ζωής του παιδιού όσο και στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων του είναι μεγάλη και παρέχει στους ειδικούς ένα παράθυρο στον ψυχισμό του 

παιδιού μέσα από το οποίο μπορούν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του, να θεραπεύσουν 

επικοινωνιακά ελλείματα και να παρέμβουν τόσο σε συμβολικό όσο και σε πραγματιστικό 

επίπεδο. 

 Ο γονέας, πρωταρχικός αρωγός του παιχνιδιού και καθοδηγητής επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης κατά το ξεδίπλωμα του παιχνιδιού, παίζει έναν καταλυτικό ρόλο στην ομαλή 

ανάπτυξη του παιδιού και ειδικότερα στις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Σύμφωνα με το 

παραπάνω, είναι ιδιάζουσας σημασίας η μελέτη του πώς ο γονέας αντιμετωπίζει το παιχνίδι, 

ποια οφέλη αντιλαμβάνεται ότι αυτό μπορεί να έχει και κατά πόσο δύναται να διακρίνει τη 

θεραπευτική του αξία στη λογοθεραπεία.         

 

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. Στόχος 

της έρευνας είναι να διασαφηνίσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών όπως και να διερευνήσει 

τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα οφέλη. Ειδικότερα, σύμφωνα με 

την εισαγωγική βιβλιογραφία, θα μελετηθούν οι παρακάτω υποθέσεις. 
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Υπόθεση 1. Το φύλο του γονέα θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα 

οφέλη του παιχνιδιού. 

Υπόθεση 2. Το μορφωτικό επίπεδο του γονέα θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται 

αντιληπτά τα οφέλη του παιχνιδιού. 

Υπόθεση 3.  Η περιοχή διαμονής θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα 

οφέλη του παιχνιδιού. 

Υπόθεση 4.  Θα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στις υποκλίμακες 

επικοινωνία, έκφραση, κοινωνική προσαρμογή και γνωστική-συναισθηματική ανάπτυξη. 

 

 Οι παραπάνω υποθέσεις, αφορούν τρία επίπεδα μελέτης που προέκυψαν κατά την 

ανάλυση παραγόντων τα οποία ταξινομούν τα οφέλη σε τρεις παράγοντες-υποκλίμακες: 

Επικοινωνία/Έκφραση, Κοινωνική Προσαρμογή και Γνωστική- Ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη. Ένα τέταρτο επίπεδο μελέτης που προκύπτει είναι τα συνολικά οφέλη που 

αποτελούνται από το άθροισμα των παραπάνω παραγόντων. Επιπρόσθετα, σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η αξιοπιστία της κλίμακας που κατασκευάστηκε 

ειδικά για την παρούσα μελέτη. 

Η παρούσα έρευνα είναι διερευνητικής φύσεως και βασίζεται σε αυτοαναφορές ανεξάρτητων 

δειγμάτων(selfreport). Η έρευνα, πυρηνικά, διαχειρίζεται το δείγμα ως μελέτη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών (comparativestudy) αλλά και ως συσχετιστική μελέτη 

(correlationalstudy) όσον αφορά τη μελέτη των παραγόντων ανεξάρτητα από το δείγμα. 

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: Επικοινωνία/Έκφραση, 

Κοινωνική Προσαρμογή και Γνωστική-Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. 

 

Το δείγμα στρατολογήθηκε από φροντιστές παιδιών που λάμβαναν λογοθεραπεία και 

αποτελείται από 60 ενήλικες φροντιστές. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα περιέχει 45 μητέρες, 11 

πατέρες και 4 άλλους συγγενείς, ηλικίας από 21-60 ετών. Ακριβώς το 50% του δείγματος είχε 

λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ το υπόλοιπο 50% είχε ολοκληρώσει μέχρι και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 40% του δείγματος ζούσε σε αστικό κέντρο ενώ το 60% σε μη 

αστικό περιβάλλον (συνήθως μικρή επαρχία πλησίον της Αθήνας). 
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Ειδική κλίμακα κατασκευάστηκε μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας 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. Χρησιμοποιήθηκε Likert κλίμακα από το 1 έως 5 που 

κυμαινόταν από την απόλυτη διαφωνία ως την απόλυτη συμφωνία με βάση τις δηλώσεις που 

παρουσιάζονταν στον συμμετέχοντα. Παραδειγματικά: 

 

 

Το παιχνίδι μαθαίνει στο παιδί να εστιάζει την 

προσοχή του. 

1. Διαφωνώ απόλυτα 

2. Διαφωνώ 

3. Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ 

4. Συμφωνώ 

5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Το παιχνίδι βοηθάει το παιδί στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

1. Διαφωνώ απόλυτα 

2. Διαφωνώ 

3. Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ 

4. Συμφωνώ 

5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Ως προς τη διαδικασία, οι γονείς συμμετείχαν εθελοντικά στη δοκιμασία και προσεγγίστηκαν 

σε περιβάλλον δύο λογοθεραπευτικών κέντρων. Πριν συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

τους δόθηκε μια φόρμα συγκατάθεσης και τους εξηγήθηκε ότι υπάρχει  ανωνυμία και 

εμπιστευτικότητα ως προς τα δεδομένα που θα έδιναν. 

 

Στάθμιση ερωτηματολογίου 

Προκειμένου να σταθμιστεί το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε 

PrincipalComponentsAnalysis, το οποίο βοήθησε στο να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις σε 

μικρότερες κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  

1                                                 2                                                  3 

Καλύτερη επικοινωνία Ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Ενεργοποίηση φαντασίας 

Ανάπτυξη γλωσσικής 

ικανότητας και έκφρασης 

Εκμάθηση συμπεριφοράς εντός 

ορίων 

Βοηθά στη συγκέντρωση 
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Εμπλουτισμός λεξιλογίου Εκμάθηση σεβασμού στους 

κανόνες και τις οδηγίες που 

λαμβάνει 

Επίλυση προβλημάτων 

Έκφραση απωθημένων 

επιθυμιών 

Εξελίσσει ορθή κοινωνική 

συμπεριφορά και χαρακτήρα 

Διευκόλυνση στην εστίαση της 

προσοχής 

Εκμάθηση γλώσσας του 

σώματος 

Μαθαίνει να αλληλοεπιδρά και 

να αναπτύσσει διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Αναπτύσσει ευφυία και 

λαμβάνει γνώσεις 

Εξωτερίκευση συναισθημάτων Μαθαίνει να σέβεται απόψεις 

άλλων 

Αναπτύσσει αυτοέλεγχο και 

έλεγχο του περιβάλλοντος 

  Ψυχαγωγείται 

 

 Όπως βλέπουμε παραπάνω, η ανάλυση παραγόντων ομαδοποίησε τις δηλώσεις (items) 

που σχετίζονταν με τα παραπάνω οφέλη και δόθηκαν οι εξής τίτλοι στην κάθε ομάδα/ 

υποκλίμακα ανάλογα με το περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, ο παράγοντας 1 αποτέλεσε την 

υποκλίμακα για την Επικοινωνία/Έκφραση, ο παράγοντας 2 ονομάστηκε Κοινωνική 

Προσαρμογή και ο παράγοντας 3, Γνωστική/Ψυχοσυναισθηματικήανάπτυξη. Για να 

μελετηθεί η αξιοπιστία του κάθε παράγοντα, εφαρμόστηκε το στατιστικό πρωτόκολλο 

Kronbach'sAlpha, το οποίο μελετά τον δείκτη εσωτερικής συνέπειας, δηλαδή κατά πόσο τα 

items συσχετίζονται το ένα με το άλλο αποτελώντας αξιόπιστες μεταβλητές. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Επικοινωνία/Έκφραση Κοινωνική Προσαρμογή Γνωστική/Ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη 

Αριθμός items= 6 Αριθμός items= 6 Αριθμός items= 7 

a=0.780 a=0.854 a=0.816 

 

 Το γεγονός ότι οι παράγοντες εμφανίζουν δείκτη εσωτερικής συνέπειας μεγαλύτερο 

του 0.60, δείχνει πως μπορούν να θεωρηθούν πολύ αξιόπιστοι παράγοντες 

 

Για να διερευνηθεί η πρώτη υπόθεση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο t-test που 
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εξετάζει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε δύο ομάδες ελέγχου.Παρακάτω 

στον πίνακα παρατηρούμε τις διαφορές στους μέσους όρους για τα οφέλη του παιχνιδιού στα 

δύο φύλα. 

 

 Γυναίκες Άνδρες 

Επικοινωνία/Έκφραση 27,71 24,63 

Κοινωνική Προσαρμογή 27,48 26 

Γνωστική/Ψυχοσυναισθηματικ

ή ανάπτυξη 

26,84 31,72 

Συνολικά 82,04 82,31 

 

 Από ότι φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι γονείς και των δύο φύλων 

αντιλαμβάνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό τα συνολικά οφέλη του παιχνιδιού. Ωστόσο, 

εξετάζοντας τους επιμέρους παράγοντες, διακρίνουμε πως στην υποκλίμακα 

Επικοινωνία/Έκφραση και Κοινωνική προσαρμογή, η μητέρα αντιλαμβάνεται περισσότερα 

οφέλη για το παιδί απ' ότι ο πατέρας, ενώ στη Γνωστική/Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη ο 

πατέρας αντιλαμβάνεται περισσότερα οφέλη για το παιδί. 

 

Προκειμένου να εξεταστεί η στατιστικά σημαντική διαφορά στα οφέλη του παιχνιδιού 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των φροντιστών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο 

ANOVA που μελετά τη διαφορά στο μέσο όρο των εξαρτημένων μεταβλητών σε πάνω από 

δύο ομάδες ελέγχου. Σε κάθε υποκλίμακα, το μέγεθος των οφελών γίνεται ομοίως αντιληπτό 

από τους φροντιστές ανεξαρτήτως του μορφωτικού του επιπέδου. Άρα η παραπάνω υπόθεση 

δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Όπως δεν επιβεβαιώθηκε και η τρίτη υπόθεση, η οποία 

αντιλαμβάνεται πως ο τόπος διαμονής θα παίξει κάποιο ρόλο. Το στατιστικό εργαλείο t- 

testπου χρησιμοποιήθηκε εδώ δεν αποκαλύπτει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά που να 

προκύπτει από διαφορά στην αντίληψη των οφελών του παιχνιδιού με βάση τον τόπο 

διαμονής.  Με άλλα λόγια, σε κάθε υποκλίμακα, το μέγεθος των οφελών γίνεται ομοίως 

αντιληπτό από τους φροντιστές ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.  

Όσον αφορά την 4η υπόθεση, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Pearson'sR που αφορά στην 

εξέταση συσχέτισης ανάμεσα σε εξαρτημένες ποσοτικές μεταβλητές προκειμένου να 

διερευνηθεί το επίπεδο της σχέσης των μεταβλητών. Θεωρήθηκε λοιπόν, πως οι υποκίμακες 
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επικοινωνία/έκφραση μοιράζονται μια στατιστικά σημαντική θετική δυνατή σχέση. 

Επομένως, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε πως οι φροντιστές που αντιλαμβάνονται υψηλά 

τα οφέλη στην επικοινωνία και έκφραση του παιδιού τείνουν να αντιλαμβάνονται και 

υψηλότερα τα οφέλη που υπάρχουν στην κοινωνική προσαρμογή και το αντίστροφο. Οι 

υπόλοιπες μεταβλητές, δεν μοιράζονται στατιστικά σημαντική σχέση.   

 

'Έκθεση αποτελεσμάτων 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την προαναφερθείσα βιβλιογραφία στο 

ότι ο πατέρας και η μητέρα 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 ευφυία του, τη συγκέντρωσή του, 

την εστίαση της προσοχής του, 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 ταυτόχρονα εμπλουτίζοντας την έκφρασή του μέσω 

της εξελεγκτικής επικοινωνίας και της χρήσης λεξιλογίου. 

 Ενδιαφερόντως, το μορφωτικό επίπεδο των φροντιστών δεν επηρεάζει καθόλου τον 

τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι γίνεται 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. 

 Το αν ο γονέας ζει σε αστικό ή μη-αστικό περιβάλλον συνηγορεί με τα παραπάνω, 

καθώς επίσης δεν φαίνεται να παίζει κάποιον ρόλο, ενώ θα περίμενε κανείς πως οι 

περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι που δίνονται στα μη-αστικά περιβάλλοντα ίσως θα 

βοηθούσαν τους γονείς να συνειδητοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη του παιχνιδιού 

ωστόσο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Τέλος, φαίνεται πως οι γονείς που αντιλαμβάνονται περισσότερα οφέλη του παιχνιδιού στην 

επικοινωνία και έκφραση, τείνουν να θεωρούν πως το παιχνίδι είναι πιο ωφέλιμο ως προς την 

κοινωνική προσαρμογή. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της έρευνας 

 Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της παρούσας έρευνας, είναι χρήσιμο να τονισθεί το 

γεγονός ότι είναι πρωτοποριακή, μιας και δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες στο 

συγκεκριμένο πεδίο που να αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι γονείς 
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και οι λοιποί φροντιστές τη σημασία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Αυτό είναι σημαντικό μιας και, όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κομμάτι της έρευνας, οι 

γονείς και οι φροντιστές είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του παιδιού και η ανάδειξη της 

σημασίας του παιχνιδιού σε αυτή αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τη σωστή του διαπαιδαγώγηση.  

Είναι χρήσιμος ο διαχωρισμός των φύλων στον τρόπο αντίληψης της σημασίας του 

παιχνιδιού, καθώς όπως φάνηκε η μητέρα αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ως καίριο παράγοντα 

για την κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού ενώ αντίθετα, ο πατέρας το κρίνει 

σημαντικό σε σχέση με τη γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να εξηγήσει τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι γονείς και οι φροντιστές 

προσεγγίζουν το παιχνίδι ανάλογα με το φύλο τους. 

 Ακόμα, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι δίνεται σημασία στον τρόπο με τον οποίο οι 

φροντιστές κρίνουν την αξία του παιχνιδιού ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και 

ανάλογα με τον  τόπο όπου διαμένουν, αν και δεν εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα όσον 

αφορά στις μεταβλητές αυτές. 

 Καινοτομία αποτελεί η δημιουργία της κλίμακας, που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, η οποία μετρά τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς και οι 

λοιποί φροντιστές αντιλαμβάνονται την αξία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

παιδιού. Η κλίμακα αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να μελετηθεί το ίδιο φαινόμενο από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών ή  άλλων 

επιστημόνων που στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους έχουν το παιδί και τη γνωστική 

ή/και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη. 

 Μειονέκτημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το δείγμα στο οποίο χορηγήθηκε το 

ερωτηματολόγιο είναι σχετικά μικρό και επομένως η γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων 

στο γενικό πληθυσμό δεν είναι έμπιστη. Όσον αφορά στο δείγμα, οι άνδρες που πήραν μέρος 

στην έρευνα ήταν σημαντικά λιγότεροι από τις γυναίκες, γεγονός που δε συντελεί στην 

εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες 

αντιλαμβάνονται την αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. 

 Επιπρόσθετα, από το γεγονός ότι στις μεταβλητές της έρευνας δε χρησιμοποιήθηκε η 

διάγνωση του παιδιού, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για το αν η 

διαταραχή επηρεάζει τον τρόπο που παίζει το παιδί και κατά συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι γονείς και οι λοιποί φροντιστές την αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξή 

του και την συμβολή του στην θεραπεία. Άλλοι παράγοντες που ίσως αποτελούν μεταβλητές 

που επηρεάζουν στη συλλογή δεδομένων είναι κατά πόσο απάντησαν στις ερωτήσεις με το 



 
 

 

91 

σφάλμα της κοινωνική αποδοχής (socialdesirabilitybias), δηλαδή κατά πόσο το περιβάλλον 

της λήψης των απαντήσεων μπορεί να ώθησε τον συμμετέχοντα στο να απαντήσει με έναν 

συγκεκριμένο, πιο αποδεκτό από το πλαίσιο τρόπο. Πιθανόν ένας ερευνητικός σχεδιασμός 

προσαρμοσμένος στον γενικό πληθυσμό γονέων σε ένα σχολείο να άρμοζε καλύτερα στο 

θέμα της ερευνητικής μελέτης. Επιπροσθέτως, δεν συμπεριέλαβε μεταβλητές που θα 

μπορούσαν να μελετήσουν κατά πόσο η αντίληψη του γονέα σε σχέση με τα οφέλη του 

παιχνιδιού επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού κατά το παιχνίδι στη λογοθεραπευτική 

πράξη. 

 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 Αρχικά, για λόγους γενικευσιμότητας στον πληθυσμό, χρειάζεται η διεξαγωγή ακόμη 

και της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. Με στόχο να γίνει ορθή χρήση των 

αποτελεσμάτων από περισσότερες δομές, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία αρκετά 

ώστε να οδηγηθούν οι ειδικοί στην δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και μέσων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι άντρες που θα λάβουν μέρος χρειάζεται να είναι τουλάχιστον ίσοι με το 

πλήθος των γυναικών. Καθώς, από τα υπάρχοντα κιόλας στοιχεία, διαφαίνεται η σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αντρών και των γυναικών στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται 

την λειτουργία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η μεγαλύτερη 

συμμετοχή των αντρών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με τον τρόπο αυτόν, τα μελλοντικά 

αποτελέσματα στοχεύουν να δώσουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με παρεμβάσεις που 

ενδείκνυται να διεξάγονται τόσο εντός των θεραπευτικών ή/και εκπαιδευτικών δομών όσο και 

στο σπίτι. Αναλυτικότερα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ερευνητικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον η 

παρουσία συγκεκριμένων παιχνιδιών κατά την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του 

παιδιού αλλά σε διαφορετικά μέρη, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση τόσο με συμμαθητές και 

δασκάλους όσο και με γονείς, αδέλφια και τους υπόλοιπους φροντιστές. 

 Επιπροσθέτως και αναφορικά με την διεξαγωγή της έρευνας, θα εμφανίσει ενδιαφέρον 

η πρόσθεση μεταβλητών που θα σχετίζονται με την συναισθηματική και επικοινωνιακή σχέση 

των παιδιών με τον κάθε γονέα ή φροντιστή, την ποιότητα της σχέσης μεταξύ των γονιών ή 

φροντιστών καθώς και το αν οι γονείς ζουν μαζί, είναι διαζευγμένοι ή αν ένας από τους δύο 

γονείς είναι αποθανών. 

Επιπλέον, θα παρουσίαζε ερευνητική αξία τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μιας 

ολόκληρης σχολικής τάξης, να εξετασθεί η επίδραση που έχει το παιχνίδι σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και 
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επικοινωνιακά.   

 Μία ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι να συμπεριληφθεί επιπλέον ως 

μεταβλητή η διαταραχή που παρουσιάζει το κάθε παιδί. Με αυτή την προσθήκη, θα ήταν 

δυνατό να επιτευχθεί περαιτέρω διερεύνηση γύρω από το κόστος στην λειτουργικότητα που 

παρουσιάζεται λόγω της διαταραχής. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο δεν έχει αναπτύξει 

επαρκές επίπεδο λόγου, δεν θα είναι δυνατόν να παίξει με ένα παιχνίδι το οποίο έχει ως 

απαίτηση την λεκτική επικοινωνία και για αυτό δεν θα υπάρχει περίπτωση για ολική 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Επιπλέον, ένα παιδί που έχει διάγνωση αυτισμού, θα βρίσκει 

ιδιαιτέρως δύσκολο να συσχετιστεί με άλλα παιδιά της ηλικίας του, με αποτέλεσμα το 

παιχνίδι του να παρουσιάζει ιδιομορφίες λόγω των ειδικών αναγκών του. Τέλος, θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον η μελέτη του πώς αντιλαμβάνονται τα οφέλη του παιχνιδιού οι 

λογοθεραπευτές και άλλοι ειδικοί υγείας που σχετίζονται με το παιδί έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο το φύλο μέσα από το παιχνίδι μπορεί να επηρεάζει το θεραπευτικό 

έργo. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτελεί το επισφράγισμα μιας διαδικασίας που 

είχε στόχο να διασαφηνίσει τη φύση του παιχνιδιού και το ρόλο του ως θεραπευτικού μέσου 

σε σχέση με τα οφέλη του στην ανάπτυξη του παιδιού. Από την αρχική μελέτη της 

βιβλιογραφίας, μέχρι την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την τελική έκθεσή τους, έγινε 

προσπάθεια να δοθεί φως σε αρκετές από τις διαστάσεις του φαινομένου, με στόχο να 

προστεθούν τα νέα δεδομένα στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις για το αντικείμενο 

εμπλουτίζοντάς τες και προσθέτοντας ένα λιθαράκι στην επιστημονική γνώση. 

 Η προσεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποτέλεσε το μέσο προκειμένου να 

προσεγγισθεί εμπεριστατωμένα το θέμα προς μελέτη και να κατασκευασθεί το εργαλείο μέσω 

του οποίου μετρήθηκαν οι στάσεις των γονέων απέναντι στη συμβολή του παιχνιδιού στους 

τομείς της ανάπτυξης του παιδιού. Εν συνεχεία, η εμπειρία της συλλογής των δεδομένων στα 

δύο λογοθεραπευτικά κέντρα παρείχε μία νέα οπτική για τη μελέτη του φαινομένου υπό το 

πρίσμα της ελληνικής πραγματικότητας καθώς και το κίνητρο για να πραγματοποιηθεί αυτή η 

έρευνα σε μεγαλύτερο πληθυσμό και σε διαφορετικά πλαίσια. 

 Για εμένα, η ολοκλήρωση της εργασίας μου αποτελεί ένα σταθμό σε ένα ταξίδι 

διερεύνησης κατά τη διάρκεια του οποίου αποκόμισα πολλές γνώσεις και χρήσιμες εμπειρίες 
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τις οποίες περισυλλέγω ως εφόδια που θα με βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία μου και θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με βοήθησαν σε αυτή την αναζήτηση. 
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87. Η Δυσμορφοφοβία ως βλεμματικό taboo  

( Σκέψεις για την Αισθητική) 

Φώτης Καγγελάρης 

Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Univ. de Paris, Συγγραφέας 

 

 

Το θέμα μας είναι η Δυσμορφοφοβία (ΔΜΦ) και οι προεκτάσεις της, από τις ελάσσονες 

εκδηλώσεις της π.χ. την αμηχανία ως προς το χρώμα της γραβάτας  έως τα οργανωμένα 

σύνδρομα της ψυχογενούς ανορεξίας, τα «κατοπτρικά παίγνια» στην έναρξη της 

σχιζοφρένειας ή τις ατέλειωτες περιπλανήσεις των εφήβων στα μαγαζιά για να βρουν την 

ιδανική αγκράφα για τη ζώνη τους. Εν ολίγοις, μπορούμε ν’ αναρωτηθούμε αν το σύνδρομο 

αυτό υπεισέρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλες τις εκδηλώσεις του «φαίνεσθαι» έτσι 

που να μπορούμε ν’ αναρωτηθούμε αν όλες οι διαταραχές  του «φαίνεσθαι» είναι 

λανθάνουσες εκδηλώσεις ΔΜΦ ή αν οι διαταραχές του «φαίνεσθαι» υποκινούνται ή έχουν 

υποκινηθεί από το σύνδρομο αυτό, σε απροσδιόριστο χρόνο στην ιστορία του υποκειμένου. 

Τι είναι όμως η ΔΜΦ ή αλλιώς «Σωματική  Δυσμορφοφοβική Διαταραχή» ; 

Γνωρίζουμε κατ’ αρχήν, το βαρύ συμβολισμό που αποδίδεται στα μέλη του σώματος και, 

ιδιαίτερα, στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Λέμε π.χ. ότι τα μάτια είναι ο «καθρέφτης της 

ψυχής» ή ότι κάποιος έχει «πρόσωπο σπαθί» κλπ. Γνωρίζουμε, επίσης, την τάση 

αποκρυπτογράφησης των χαρακτηριστικών του σώματος και του προσώπου των άλλων ως 

εμπεριέχοντα χαρακτηριστικά του ψυχισμού, ως, δηλαδή, ο ψυχισμός να εκφράζεται, να 

εξωτερικεύεται και, ως εκ τούτου, να μεταφράζεται, μέσω των μελών του σώματος και της 

συμπεριφοράς του. Αυτή η προσπάθεια μετάφρασης δεν είναι νέα. Ήδη, από τα πρώτα 

γραπτά κείμενα της ανθρωπότητας στις «Πλάκες της Μεσοποταμίας», στον «Κώδικα 

Χαμουραμπί»  στην «Παλαιά Διαθήκη» έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις μ’ αυτές που 

συναντούμε και σήμερα σε «life style» ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά, δηλαδή, ταξινόμηση 

και ερμηνεία της σημασίας μέσω της δομής των μελών του σώματος και της κίνησής τους. 

Σαν το σώμα και, κατά συνέπεια, το ίδιο το υποκείμενο να πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια 

αισθητική, όχι μόνο όσον αφορά αυτήν καθ’ αυτήν την αισθητική, αλλά γιατί αυτή η 

αισθητική είναι συνυφασμένη με την εσωτερική του αισθητική, την ομορφιά του ψυχικού του 

κόσμου. Ως εκ τούτου, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γίνονται σημεία προσέγγισης ή 

απόρριψης, όχι μόνο του σώματος του Άλλου, αλλά ολόκληρου του Άλλου μέσω του 

ψυχισμού του. Η απόρριψη, λοιπόν, που εκφράζει κάποιος μέσω π.χ. της απόρριψης της 
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μύτης του, αφορά την απόρριψη ενός ολόκληρου τμήματος του ψυχισμού του ή ίσως 

ολόκληρου του ψυχισμού. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των εφήβων όπου η εμφάνιση 

της ακμής, ακόμη και μίας μόνο βλατίδας είναι ικανή να τους απομονώσει για να μη βιώσουν 

την απόρριψη που φαντασιώνουν ότι θα εισπράξουν, σαν η ακμή να μαρτυρά κάτι γι’ αυτούς. 

Όπως η εμφάνιση της λεύκης στους ενήλικες να επιφέρει κάποιες φορές ένα βαθύ ναρκισσικό 

τραύμα, ακόμη κι αν αφορά ένα ελάχιστο μέρος της άκρας χειρός. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η συμβολική και φαντασιωτική σημασία της εικόνας 

του σώματος εκκινεί, ήδη, από τον 6ο μήνα της ζωής, μέσω του «σταδίου του καθρέφτη», 

μορφοποιώντας την αίσθηση και την έννοια της ψυχολογικής ταυτότητας του υποκειμένου, 

του «εγώ». Κατ’ αυτήν την περίοδο, η εικόνα του σώματος αρχίζει να συγκροτείται ως 

ενιαία, οργανωμένη και αδιάσπαστη, εν σχέση, με την προηγούμενη χαοτική κατάσταση, 

παρέχοντας, έτσι, την ίδια την αίσθηση της υπαρκτότητας του υποκειμένου. Θα λέγαμε ότι, 

το «πραγματικό» σώμα –βλέπε βιολογικό- επικαλύπτεται από την συμβολική του εικόνα, 

εκείνη που προσπίπτει στο βλέμμα του Άλλου μέσω της συμπαραδήλωσης του 

φαντασιωτικού σώματος.  Η αίσθηση αυτή είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά επενδεδυμένη, 

μέσω του βλέμματος του Άλλου, στην παρούσα φάση της μητέρας. Η μητέρα, μέσω του 

βλέμματός της, παρέχει στην εικόνα του σώματος τα απαραίτητα συναισθηματικά δομικά 

υλικά, ούτως ώστε, η εικόνα αυτή να καταστεί  αποδεκτή, σημαίνουσα ως προς μια θέση 

στον κόσμο, σημαίνουσα ως προς όλο τον κόσμο. Είναι προφανές, εδώ, ότι η ίδια η 

προβληματική της μητέρας θα εγκαινιάσει την προβληματική της εικόνας του σώματος στο 

παιδί, δηλαδή, την ανάδυση του σώματος ως νοήματος, ως λόγου, ως εικόνας ομιλούσας προς 

εαυτό και προς τον Άλλο. Η εικόνα αυτή του σώματος δομείται ως συνάντηση του βλέμματος 

του Άλλου με το βλέμμα του παιδιού στον κοινό τόπο του καθρέφτη ταυτόχρονα μ’ ένα 

πένθος για την απώλεια του «πραγματικού»  σώματος το οποίο δίνει την θέση του στο εντός 

ορίων έμφυλο συμβολικό σώμα και εξ αυτού παραδομένο στην αδύνατη σχέση με το άλλο 

φύλο και κατά προέκταση στο θάνατο. Ο καθρέφτης εισάγει την προβληματική του 

νοήματος, του φύλου και του θανάτου.   

Ωστόσο, η πλήρης αίσθηση της ταυτότητας θα ακολουθήσει μια μακρά πορεία, έως την 

εφηβεία η οποία  πραγματοποιείται  μέσω της υπερεπένδυσης της έμφυλης συνιστώσας του 

σώματος, δηλαδή, του «φαίνομαι-είμαι» άντρας-γυναίκα και της αποδοχής της από το βλέμμα 

του Άλλου, ως προς αυτό που επιθυμώ να είμαι. Λέγοντας έμφυλη συνιστώσα εννοούμε τη 

δυνατότητα ενός σώματος να υπάρχει ως προς το βλέμμα του Άλλου και να συνδιαλέγεται με 

τον Άλλον, βάσει των έμφυλων χαρακτηριστικών του. Η εμφυλότητα ενός σώματος 



 
 

 

96 

κατασκευασμένη κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά είναι το σημείο επαφής με 

την περιβάλλουσα πραγματικότητα και καθίσταται, με αυτόν τον τρόπο, ακρογωνιαίος λίθος 

της αίσθησης της ταυτότητας. Είναι μέσω της εμφυλότητας που υπάρχουμε ως προς στο 

βλέμμα του Άλλου και μέσω αυτής κινούμαστε στο φαντασιακό και κοινωνικό μας 

περιβάλλον. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το «είμαι όμορφος» ή άσχημος σημαίνει ως άντρας ή γυναίκα με 

τις  ενδιάμεσες ή υπερβατικές συνιστώσες των δύο πληθυσμιακά και κοινωνικά κυρίαρχων 

φύλων. Αλλά, αυτό με τη σειρά του είναι στηριγμένο σε ένα «είμαι», κατ’ αρχάς. Αυτό το 

«είμαι», συνώνυμο του «υπάρχω», είναι δομημένο και σημαδεμένο από όλη την προϊστορία 

του υποκειμένου την πριν την εφηβεία, ούτως ώστε η έμφυλη συνιστώσα, δηλαδή, το 

«αρέσω-δεν αρέσω», είμαι επιθυμητός ή όχι ως άντρας ή γυναίκα, να διαμορφωθεί ανάλογα 

με την προϊστορία αυτή. Εδώ, ακριβώς, είναι που εγείρεται η σκέψη της επέμβασης, άλλοτε 

επί μιας αντικειμενικής βάσης: Δυσμορφία και άλλοτε επί μιας βάσης φαντασιακής, συχνά 

εκλογικευμένης μέσω κοινωνικών στερεοτύπων: ΔΜΦ. Μια Δυσμορφία συνίσταται, εν 

ολίγοις, στην αλλοίωση ή παραμόρφωση, είτε γενετικά, είτε κατόπιν τραυματισμού ή 

ασθένειας, του γήρατος συμπεριλαμβανομένου, φυσικών χαρακτηριστικών του σώματος ή 

του προσώπου, αλλοίωση ή παραμόρφωση, βάσει της εικόνας που είχε το υποκείμενο για τον 

εαυτό του και την έχασε, ή βάσει της αισθητικής μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, σε 

μια συγκεκριμένη εποχή. Το αίτημα προς τον ειδικό ιατρό είναι εντός των ορίων του 

«φυσιολογικού» και ενίοτε συνυπάρχει ένα αίτημα προς μία ψυυχολογική βοήθεια, εφόσον 

υπάρχει και συνεπακόλουθο ψυχολογικό πρόβλημα.  Με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή, 

το υποκείμενο επιζητά, μέσω της αποκατάστασης των χαρακτηριστικών του μια 

αποκατάσταση της σχέσης με τον εαυτό του, δηλαδή, μια αποκατάσταση της σχέσης με τον 

Άλλον, μια θέση στον κόσμο. Πρόκειται  για μια διαδικασία απώλειας και πένθους –

μαστεκτομή- όπου το υποκείμενο επιζητά την επούλωση της απώλειας που έχει υποστεί ή για 

μια διαδικασία ενσωμάτωσης. Όσον αφορά τις πλαστικές επεμβάσεις είναι χαρακτηριστικές 

οι περιπτώσεις Δυσμορφίας, ιδιαίτερα από την αμερικανική αλλά και τη γαλλική 

βιβλιογραφία, των υποκειμένων με παραβατική συμπεριφορά, ενίοτε υποκείμενα εγκλεισμένα 

σε φυλακές με καίρια αναφορά στην σεξουαλική επιθετικότητα, που, μετά την επέμβαση του 

πλαστικού χειρουργού, αποκαθιστώντας τη σχέση με τον εαυτό τους, αποκαθιστούν, 

ταυτόχρονα, τη σχέση τους με τον κόσμο.  

Στην περίπτωση της ΔΜΦ η διαταραχή συνίσταται σε μια φαντασιωτική εμπλοκή – πρόκειται 

για την ανάδυση του φαντασιωτικού σώματος- του υποκειμένου, η οποία, επιφέρει ένα 
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ναρκισσικό ρήγμα στο υποκείμενο, το οποίο φέρεται προς εαυτόν και προς τον Άλλον, ως αν 

έπασχε από Δυσμορφία.  Ο  Alby και coll.  αναφέρουν ότι, οι ρινοπλαστικές επεμβάσεις 

εγκλείουν συχνά το πρόβλημα των ηθελημένων τραυμάτων που υπάγονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αυτοακρωτηριασμού. Εάν η ΔΜΦ, λοιπόν, εκφράζει μία βαθιά διαταραχή της 

σχέσης με τον Άλλον, δεν θα ήταν δυνατόν η έμφυλη συνιστώσα του σώματος και η 

συμπεριφορά που απορρέει απ’ αυτήν να έμενε ανέπαφη. Αποφυγή του φλερτ, παραίτηση 

από τον επιθυμητό σύντροφο έως τις διαταραχές της ίδιας της σεξουαλικής συνεύρεσης και 

τον απραγματισμό. Ή το αντίθετο: επιθετικότητα, προσφυγή σε βιασμό ή σε σαδιστική 

συμπεριφορά, απαξίωση του άλλου φύλου κ.λ.π. Οι Tomkiewicz και Finder υπογραμμίζουν, 

ότι η ΔΜΦ δεν είναι, παρά, το προπέτασμα μιας βαθύτερης αγωνίας, που αφορά τον 

ανδρισμό ή τη θηλυκότητα. Η εργασία του Vallat και coll. αναφέρει, επίσης, τις 

ενασχολήσεις με τον φαλλό, τους όρχεις, τους μαστούς, επί των οποίων η πλαστική 

χειρουργική  όχι μόνο δεν προσφέρει ικανοποίηση, αλλά, πολλές φορές, αυξάνει την 

ανησυχία. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι, τα φαινόμενα που αφορούν τη 

σεξουαλικότητα μπορούν να δομήσουν ένα πρόβλημα, που πολλές φορές φαίνεται 

ανεξάρτητο του αιτίου του. Κι’ αυτό, συμβαίνει γιατί το υποκείμενο, επεμβαίνοντας αμυντικά 

στο πρόβλημα της ΔΜΦ, το απωθεί ή το υποτιμά, με αποτέλεσμα να μην συνειδητοποιεί τη 

σχέση της με το σεξουαλικό πρόβλημα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η ΔΜΦ δεν εμφανίζεται τυχαία. Μπορεί να 

συγκεκριμενοποιήσει την εκδήλωσή της, συγκεκριμενοποιώντας άλλες στιγμές στο 

παρελθόν, στιγμές συντονισμένες απ’ τα σύγχρονα γεγονότα και να τους προσδώσει νόημα. 

O Alby και coll. υποστηρίζουν ότι, ακόμα κι αν η προγενέστερη ζωή φαίνεται φυσιολογική, η 

καταμνησία φέρει στην επιφάνεια την προγενέστερη δυσφορία, ενώ η Selvini-Palazzoli 

παρατηρεί ότι, το σωματικό βίωμα εκφράζεται σε μετοχή αορίστου, σαν οριστικά 

διαστρεβλωμένο στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, λοιπόν, είναι ότι η εμφυλότητα του 

σώματος, αφ’ ενός είναι διαπερασμένη από προηγούμενες διαταραχές του ψυχικού βίου, και 

αφ’ ετέρου εκφράζει την ίδια τη διαταραχή, όχι επειδή η σεξουαλική σφαίρα είναι 

διαταραγμένη αφ’ εαυτής, αλλά επειδή καθίσταται ο φορέας της έκφρασης του ψυχικού 

φορτίου. Η ΔΜΦ είναι μια ψυχολογική «μεταφορά» άλυτων και επώδυνων ψυχικών 

καταστάσεων, θα λέγαμε δύσμορφων. Έχουμε, δηλαδή, κατ’ αρχήν, Δυσμορφία του ψυχικού 

συστήματος, το οποίο  εκφορτίζει την αγωνία και τα συνακόλουθα στο φαινόμενο της ΔΜΦ. 

Έτσι, το υποκείμενο μπορεί να απαλλάσσεται, εν μέρει, από το ψυχικό του πρόβλημα, 

μεταφέροντας την αγωνία του στο πρόσωπο ή στο σώμα. Ουσιαστικά το υποκείμενο δεν 
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φοβάται την Δυσμορφία αλλά, ασυνείδητα, φοβάται ότι η μορφή του μαρτυρά-φανερώνει το 

φορτίο των ενοχών, των τραυμάτων, των συγκρούσεων. Αισθάνεται ότι δεν έχει μια θέση 

στον κόσμο όχι βάσει του πώς φαίνεται αλλά βάσει του πώς είναι, δηλαδή, του τι έχει υποστεί 

μέσα του. Αλλά αυτή η κατάσταση, με το φαινόμενο της «μεταφοράς», κάνει την εξωτερική 

εμφάνιση να καθίσταται, η εξωτερίκευση του ψυχικού στοιχείου. 

Στην περίπτωση της ΔΜΦ η οποιαδήποτε επέμβαση αποδεικνύεται μάταια και, ενίοτε, 

καταστροφική. Ενδεχομένως, ξεκουράζει προσωρινά το υποκείμενο, έως ότου προκύψει η 

επόμενη στιγμή δυσφορίας, που μπορεί να αφορά το ίδιο το όργανο που έχει υποστεί την 

επέμβαση ή η δυσφορία να εκδηλωθεί σε ένα άλλο όργανο, συχνά, συμβολικά συναφές, π.χ. 

μύτη-φαλλός. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ίδια η επέμβαση μπορεί να αφυπνίσει μία 

προϋπάρχουσα λανθάνουσα ψυχωσική διεργασία, όπου το υποκείμενο αναπτύσσει μία 

εξαιρετικά στενή σχέση με τον χειρουργό του, τον οποίο, ταυτόχρονα, θεωρεί ως 

καταστροφέα του, με ότι συνεπάγεται αυτό ως προς την επιθετικότητα. Έτσι, η επέμβαση ή 

το σπυράκι γίνονται  σημαίνοντα ενοχής – και όχι μόνον. Κρύβω το σπυράκι ή επεμβαίνω 

πλαστικά σημαίνει κρύβομαι από ενοχή άρα από το τι έχει συμβεί. Εδώ, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι, μέσα στον φόβο της αρνητικής απάντησης από τον καθρέφτη του ο ΔΜΦ 

απολαμβάνει μια αυτοτιμωρία από την οποία θα βασανίζεται συνέχεια: Φταίει που έχει το 

μπιμπίκι, που είναι άσχημος, είναι  ένοχος διαρκείας, το μαρτυρά η αδιάκοπη εμφάνιση του 

μπιμπικιού και οι μάταιες απεγνωσμένες προσπάθειες απόκρυψης ή εξουδετέρωσης του. Η 

επιδερμίδα γίνεται, έτσι, ένας προσωπικός πίνακας ανακοινώσεων. Δεν είναι τυχαίο που το 

πρόσωπο μέσα στον καθρέφτη που δίνει την απάντηση στη κακιά βασίλισσα στο ποια είναι η 

πιο όμορφη, είναι ενός δύσμορφου νάνου ή μάγου, δηλαδή εκφράζει τον φόβο της 

Δυσμορφίας έναντι της οποίας καθημερινά αγωνιά ή βασίλισσα, όπως όλοι μας, όπως κάθε 

ναρκισσικός  πρίγκιπας αυτού του κόσμου της πραγματικότητας. Θα λέγαμε ότι, πάντοτε, η 

διεκδίκηση ομορφιάς δείχνει έναν λανθάνοντα αγώνα αποφυγής ΔΜΦ. Και εξ αυτού, ν’ 

αναρωτηθούμε αν υπάρχει μια καθήλωση που δεν υπερβαίνεται και η οποία 

δραστηριοποιείται ανάλογα με τις περιστάσεις της ζωής και του ψυχισμού. 

Μπορούμε, επίσης να δούμε την ΔΜΦ ως «μεταφορά», σε εκδηλώσεις που δεν φαίνονται να 

σχετίζονται  με την πρώτη ματιά. Αν θεωρήσουμε ότι το υποκείμενο επιδιώκει, να 

συναντήσει την «ιδανική εικόνα του εαυτού» του μέσω του έργου του, τότε πολλές εκφάνσεις 

ανάγονται στο φαινόμενο της ΔΜΦ, θεωρουμένης ως «μεταφοράς»: η αγωνία του καλλιτέχνη 

για την κριτική, η άρνηση ή απόρριψη της φωτογραφίας, ο ρατσισμός ερμηνευόμενος ως 

επίθεση στον άλλο ως άσχημου καθρέφτη. Η κατασκευή σπιτιού ως προέκταση του εαυτού 
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και ιδιαίτερα η πρόσοψη, η ένδυση, το αυτοκίνητο, η αγχώδης τακτοποίηση περιμένοντας 

επίσκεψη, η συγγραφή και το ψάξιμο των λέξεων, η σχέση με τα παιδιά ως επιβολή επιθυμίας 

για την «ιδανική εικόνα εαυτού», η σχέση με τον θεό «κατ’ εικόνα και ομοίωση». Δεν είναι 

τυχαίο που η υπογραφή διαμορφώνεται την περίοδο της εφηβείας, μετά από πολλές δοκιμές 

επειδή, ακριβώς, παραπέμπει στην εικόνα του εαυτού, στη συμβολική έκφραση της 

προσωπικότητας μέσω της σημειωτικής εκπροσώπησης. 

Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται μια μικρή στάση, στο ρόλο των ΜΜΕ. Θα λέγαμε, ότι υπάρχει 

μια εντέχνως καλλιεργούμενη ΔΜΦ από media και βιομηχανία. Η ΔΜΦ μας απασχολεί πολύ 

περισσότερο από άλλες εποχές παρότι επιδημιολογικά παραμένει σταθερή, γιατί οι κλινικές 

εκφάνσεις της και η συμπτωματολογία είναι πλουσιότερες και ευρηματικότερες.  Κι αυτό 

συμβαίνει γιατί βρισκόμαστε στην  εποχή της εικόνας. Και η ΔMΦ παρότι διαταραχή των 

βαθύτατων στρωμάτων του ψυχισμού σχετίζεται άμεσα με το «φαίνεσθαι» της ύπαρξης, 

δηλαδή, με την εικόνα. Τα ΜΜΕ επιβάλλουν μια εικόνα εαυτού που αφορά την εμφάνιση, τη 

σκέψη, την πράξη. Η TV μας βλέπει, μας παρακολουθεί, επιβάλλει το πώς του «είναι» μέσω 

του «φαίνεσθαι». Καλλιεργείται ένας έντεχνα λανθάνων κίνδυνος απόρριψης εάν το 

υποκείμενο δεν  είναι «όπως πρέπει». Ένα «πρέπει» ορισμένο εκ των προτέρων, χωρίς τη 

δική του συμμετοχή, αλλά που απαιτεί την συμμετοχή του, ειδάλλως την απόρριψη του εκ 

των υστέρων. Το μόντελινγκ π.χ. τείνει να επιβάλλει μια εικόνα του σώματος μέσω ενός 

προτύπου το οποίο γίνεται αντικείμενο ταύτισης και κατά συνέπεια ΔΜΦ αναταράξεων. Δεν 

είναι όμως το μόντελινγκ που επιφέρει την ψυχογενή ανορεξία, μπορεί να είναι απλώς ένας 

εκλυτικός παράγων μεταξύ άλλων, όπως συμβαίνει με μια απόπειρα μετά από διακοπή 

σχέσης, ή την έκλυση ψυχωσικών αντιδράσεων στο στρατό. Όμως, εκείνο που επιφέρει είναι 

η προσπάθεια για ταύτιση με μια εξωπραγματική εικόνα του εαυτού με ότι αυτό συνεπάγεται 

για την προσωπική επιλογή, την αυθεντικότητα της επιθυμίας, τις βαθιές αναταράξεις που 

μπορεί να προκαλέσει, όπως είπαμε πριν, αναζητώντας λύσεις στο χειρουργείο. Έτσι, η ΔΜΦ 

γίνεται ένας εσωτερικός εχθρός με κοινωνικό πρόσωπο. Η ΔΜΦ στην εποχή μας είναι επίσης 

μια μιντιακή ψυχοπαθολογική  διαταραχή. 

 Παράλληλα, όμως τα ΜΜΕ, καταστάσεις υποκειμένων που θα μπορούσαν να ήταν ΔΜΦ, τις 

αποσοβούν, προσφέροντας ένα καταφύγιο συμμόρφωσης και υπακοής με τους κανόνες που 

επιβάλλουν: «Αφού αποδέχεσαι το μήνυμα και συμμορφώνεσαι, αποκλείεται να είσαι άσχημη, 

αφού την ομορφιά την ορίζουμε εμείς». Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί όλοι στις κοσμικές 

εκδηλώσεις και φωτογραφήσεις των περιοδικών είναι ωραίοι. Έτσι φτιάχνεται ένα pass 
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(partout, port) λέει  ο Guilman: « Να μην υπάρχουν διαφορές, ένας αποδεκτός, αόρατος 

άνθρωπος, χωρίς μορφή,  αφού η μορφή προδίδει». 

 Θα λέγαμε εν κατακλείδι, ότι τα media ασκούν ένα επίπλαστο αντικαταθλιπτικό  ρόλο, 

παραπέμποντας στα super-market των πλαστικών επεμβάσεων  και των καλλυντικών, 

αντικαθιστώντας την παλαιότερη και ουσιαστικότερη ερώτηση του υποκειμένου, «το ποιος 

είμαι;» από το «ποιος θέλω να φαίνομαι; ». Υπάρχει μια κυρίαρχη κοινωνική απαίτηση για 

χειραγώγηση του σώματος εντός συγκεκριμένων ορίων και προτύπων, άρα του υποκειμένου 

γενικότερα. Θα λέγαμε με τον Eliot ότι μέσω του σώματος, ολόκληρος ο κόσμος 

χειραγωγείται για κάποιους σκοπούς. Μην ξεχνάμε, όπως λέει ο Vigarello, ότι το σώμα είναι 

ένας τόπος συγκρούσεων όπου επισυσσωρεύονται πολλαπλές αναπαραστάσεις, πεποιθήσεις 

και συμβολικά συστήματα, μέσα από τα οποία, σε κάθε εποχή  το υποκείμενο παλεύει με τον 

κοινωνικό κανόνα. Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη μας τις κινήσεις που επισυμβαίνουν  στους 

επιμέρους τομείς της σχέσης του υποκειμένου με την εξουσία, στοχεύοντας κατευθείαν επί 

του σώματος, θα έλεγε ο Foucault βλέπουμε ότι οι κυρίαρχες τάξεις εγγράφουν την εξουσία 

τους στη διδασκαλία του υποκειμένου: Να υπάρχει κατά συγκεκριμένο τρόπο και η ψυχή που 

κατοικεί στο υποκείμενο δίνοντάς του ύπαρξη, να είναι μέρος του ελέγχου που ασκεί η 

εξουσία.  Και η Βutler υπογραμμίζει ότι έτσι όχι μόνο η εξουσία δρα επί του υποκειμένου, 

αλλά το θεσπίζει ως υπάρχον. Γιατί, ακριβώς, λέει ο Αttali, σε μια κοινωνία όπου η χειρότερη 

απειλή είναι η μοναξιά, η αποδοχή του κανόνα μεταποιείται στην απόλαυση του ανήκειν. 

Έτσι, υπάρχει  μια θέση στον κόσμο εάν είμαστε ξανθοί, αδύνατοι, νέοι, όμορφοι   και 

πετυχημένοι. Τα ΜΜΕ εδώ επιβάλλουν και πριμοδοτούν ένα τύπο ομορφιάς (ο οποίος θα 

βρει πιο εύκολα δουλειά, δανείζονται ευκολότερα, έχουν καλύτερους βαθμούς), 

ποινικοποιούν την υποτιθέμενη ασχήμια  κοινωνικά και επικυρώνουν το λανθάνον 

συναίσθημα της ενοχής.  

Και, κάτι ακόμα εδώ: Το υποκείμενο σήμερα τείνει ν’ αγνοήσει  ή ν’ αρνηθεί ότι θα γεράσει 

και κατά συνέπεια ότι θα πεθάνει. Δεν θ’ αναφωνήσει σαν τον Dorian Gray: «Τι θλιβερό, εγώ 

θα γεράσω, μα, αυτό θα μένει πάντα νέο!».  Έχει πειστεί το υποκείμενο σήμερα, ότι το 

πορτραίτο  του στον καθρέφτη μπορεί να παραμένει σταθερά νέο. Δηλαδή, αγνοεί ότι δεν ζει 

πραγματικά. Ότι ζει, φορώντας και καταναλώνοντας την μορφή που του επιβλήθηκε και που 

νομίζει ότι επέλεξε. Φορά έναν έτοιμο εαυτό και ξενοιάζει. Τα ΜΜΕ, λοιπόν, ως 

διαμεσολαβητές αυτής της κυρίαρχης ιδεολογίας θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι 

δικαιούμαστε να ερωτευτούμε, να μιλήσουμε να υπάρξουμε, να συναντήσουμε τον Άλλο, 

μόνον εφ’ όσον και εάν προσαρμοστούμε, αγοράσουμε, καταναλώσουμε ένα από τα 
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κυκλοφορούντα μοντέλα ομορφιάς – άρα, και επιτυχίας, δηλαδή, ένα μοντέλο Αισθητικής 

που παραπέμπει σ’ ένα μοντέλο ζωής. Ωραίος δεν είναι πια αυτός που αναδεικνύει την δική 

του προσωπική αισθητική. Ωραίος είναι αυτός που μιμείται, που ταυτίζεται επιτυχώς με το 

προτεινόμενο πρότυπο. Ας προσέξουμε π.χ. τους Ασιάτες σήμερα, το πόσο θέλουν να 

επέμβουν πλαστικά  στα βλέφαρα και στο χρώμα των μαλλιών. Σπάνια στις μεγάλες πόλεις, 

υπάρχουν Κινέζοι, κάτω των 25 χρόνων με μαύρα μαλλιά. Το ίδιο τείνει να συμβεί και στην 

Αφρική. Όπως σπάνια στην Ελλάδα βλέπει πια κανείς γυναίκες με λευκά μαλλιά. 

Αγαπητοί φίλοι, από τον «Κώδικα Χαμουραμπί» στον Gaultier ένα φάντασμα διατρέχει την 

ιστορία της Αισθητικής, το φάντασμα της ΔΜΦ.  Μπορούμε ν’ αναρωτηθούμε αν η ιστορία 

της Αισθητικής  είναι η ερμηνεία της ΔΜΦ, αν είναι δηλαδή η προσπάθεια του υποκειμένου 

αποφυγής της ασχήμιας που δομεί τον πολιτισμό. Η αντίδραση στη ΔΜΦ ισούται με 

αισθητική, άρα, πολιτισμό. Ως δηλαδή, η ιστορία της Αισθητικής να είναι ένας γιγάντιος 

αντιδραστικός μηχανισμός άμυνας. Όπως το σύνδρομο αυτό συμβάλλει στην ωριμοποιό 

διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας στον έφηβο, μέσω της αποβολής αυτού που δεν συνάδει 

με την ιδανική εικόνα του εαυτού του, κατά τον ίδιο τρόπο συμβάλλει στην ταυτότητα της 

Αισθητικής, στη διαμόρφωση της ιστορίας του κοινωνικού υποκειμένου. Ωραίο είναι αυτό 

που δεν είναι άσχημο. Όσο κι αν φαίνεται ταυτολογία, ωστόσο, η λογική είναι αυτή: Το 

υποκείμενο διαμόρφωσε την αισθητική του, αποβάλλοντας ότι θεωρούσε ως άσχημο. Το 

ωραίο δεν είναι μια οντότητα αφ’ εαυτής, αλλά αυτό που προκύπτει από την αποβολή του 

θεωρουμένου ως άσχημου. 

Θα λέγαμε ότι η θεμελίωση του πολιτισμού ήταν αντίδραση επί της ΔΜΦ, η οποία έτσι 

αναδύει τις συντεταγμένες του πολιτισμού, την καθαριότητα, την υγεία, την αποφυγή της 

αιμομιξίας, του φόνου, του κανιβαλισμού, εν ολίγoις του taboo. Το taboo ως θεμελιώδης 

δομικός κρίκος της συνοχής της ομάδας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συμβολικής 

εικόνας του σώματος της ομάδας μέσω της απαγόρευσης, η οποία ως συμβολικός συνεκτικός 

ιστός δρα έναντι της ανάδυσης του τεμαχισμένου «πραγματικού» σώματος, το πριν το 

«στάδιο του «καθρέφτη» και δρα θεσμικά ως  θρησκεία, παράδοση, νόμος, ήτοι το πλέγμα 

των κυρίαρχων σημαινόντων. Το taboo ως  ο ιδανικός συμβολικός καθρέφτης όπου η ομάδα 

καθρεφτίζει τη συνοχή της, όπου το σώμα της ομάδας αποκτά εικόνα, δομεί ταυτόχρονα την 

Αισθητική εντός της οποία θα ενοικήσει η ομάδα.  

 Επί πλέον, εκκινώντας από την δόμηση της εικόνας του σώματος του μέσω της διαπάλης του 

με την  ΔΜΦ και συγκροτώντας έτσι την αρχιτεκτονική της εικόνας του εαυτού του, το 

υποκείμενο φτιάχνει τις κατασκευές επί της πραγματικότητας, όπως αυτά αντιστοιχούν μέσα 
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του «πραγματικά», συμβολικά, φαντασιακά. Δηλαδή, προβάλλει  προς τα έξω  ως ωραίο αυτό 

που αντιστοιχεί μέσα του ως ωραίο. Η κατασκευή π.χ. ενός κτίσματος, ως προς την αισθητική 

του, αντανακλά την προβολή του εσωτερικού κόσμου του κατασκευαστή, του ιερέα, της 

κοινωνίας, ο οποίος εσωτερικός κόσμος είχε ήδη διαμορφωθεί βάσει της ΔΜΦ. Το στυλ μιας 

εποχής είναι το στυλ του υποκειμένου. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της 

Αισθητικής της, διαμορφωμένη βάσει της αισθητικής της εικόνας του σώματος. Συναντάμε, 

εδώ την περίφημη φράση του Nietzshe ότι, «η ιστορία της φιλοσοφίας είναι η ιστορία του 

σώματος», και βέβαια τη θέση του Μerleau- Ponty για τη σχέση σώματος- κόσμου, την 

χαϊντεριανή άποψη για την κατάληψη του χώρου από το σώμα, όπως και την άποψη του 

Husserl για το σώμα εν τω χώρω, χωρίς να παραλείψουμε την ιστορία της προοπτικής μέχρι 

τον Manet και τη σχέση γεωμετρίας και σώματος που συναντάμε στον Cartier-Bresson.  Κατά 

συνέπεια, η ιστορία του σώματος, η αισθητική του σώματος γίνεται η ιστορία και η αισθητική 

των σχέσεων,  του βλέμματος, της αισθητικής του σεξ, της αισθητικής του θανάτου. 

 Ο πολιτισμός και η εξέλιξη του είναι αποτέλεσμα αυτής της αδιάκοπης διαπάλης για υγεία, 

ευημερία, ομορφιά, μια συνεχής διαπάλη να μην υπάρξει στασιμότητα, παλλινδρόμιση, μια 

διαρκής διαπάλη ενάντια στην ακινησία και την κατάθλιψη που υποκινείται από το αθόρυβο 

μοτέρ της διαπάλης με την ΔΜΦ, καθιστώντας το ίδιο το γεγονός της ζωής ένα αέναο flight 

to the health. Καθιστώντας το υποκείμενο, τελικά, καλλιτέχνη μιας διαρκούς επιδίωξης: το 

ίδιο το υποκείμενο, το σώμα, να είναι ένα μοναδικό έργο τέχνης και ει δυνατόν, αθάνατο. 

 «Mόνον η ομορφιά μπορεί να σώσει τον κόσμο» λέει ο Dostoyevsky. Κι ο Stendhal 

συμπληρώνει: «Η ομορφιά είναι υπόσχεση για ευτυχία». Ναι, φτάνει να ξέρουμε ποια ομορφιά 

και ποια ευτυχία αναζητάμε. Τι έκανε την Εσμεράλδα να αγαπήσει τον Κουασιμόδο; Τι έκανε 

την Πεντάμορφη να ερωτευτεί το τέρας; 
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102.  Beauty and the Beast “The Good, the Bad and the Ugly” 

Playing with Myth and Story in Therapy 

Brenda Meldrum, Dramatherapist and Play Therapist 

 

A Masterclass with Brenda Meldrum, Dramatherapist and Play Therapist  

 

I approached this Masterclass as a serious attempt to work both experientially with 

actors, but also to demonstrate the teaching aspect of the concept:  masterCLASS.  We worked 

with the ancient story of Beauty and the Beast,which was derived from the myth of Eros and 

Psyche. 

 

My intention was to demonstrate how therapists work with stories, relating the content 

and the characters to the dominant themes which arise in thereal life stories of child and adult 

clients and also to use techniques derived from both the theatre art and dramatherapy..   

 

With Beauty and the Beast we have many powerful themes to work with: 

 

 the absent mother; 

 the father’s love for his daughter; 

 sibling envy and jealousy of goodness and beauty; 

 disfigurement and despair; 

 the need for love. 

 

This was an experiential Masterclass and it was held in the main lecture hall.  First of all, I 

asked volunteers to come onto the stage and to be willing to work experientially.  I was 

honoured that Dr Katarina Robertsonwas kindenough to join me as translator of the story and 

the drama into Greek.  

 

We started the workshop by loosening up through movement. Participants moved 

independently in the space, not speaking or talking.  Then I asked them to make eye contact 

with each other, followed by “no eye contact”, returning to eye contact, noticing the 

difference in the quality of one’s movement and feeling of well-being.  
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Then we practiced seeing someone you know across the crowded space and trying to get 

to them without breaking eye contact.  Participants moved in different ways: as though they 

were on the moon, or on very hot summer sand, and as though you were walking in a 

quagmire.  In this way participants were exercising their bodies in different ways depending 

on the context and, of course, watched by the audience.   

 

I then wished to introduce aspects of the two major characters:  Beauty and the Beast.   

 

Using a technique taken from my training at the National Theatre, I asked the actors to 

stand very still on their own, thinking of themselves as though they were 17 years old. I asked 

them to imagine that they had always been told from being a baby that they were very 

beautiful. “What a beautiful girl”, people said, or “What a lovely boy”, they said.  And from 

the start they had always been told how good and kind they were. 

 

I then asked them to move in role to a chair near a window in their bedroom, to sit on the 

chair, arranging your clothes in role, and to look out of the window and think your thoughts as 

this 17 year old beautiful and kind young person.  I then went from actor to actor, touching 

them on the shoulder and asking them to vocalise their character’s thoughts.  In this way, they 

were able to embody the character and to start thinking as though they were the character. 

 

In order to find the character of the Beast within themselves, I asked them to imagine that 

when you were 15 years of age, they were suddenly struck by a disease that affected their face 

and all their good looks had gone and people turned from them and said the were ugly.  I 

asked them to imagine that they were looking up the road to where their school is.  And what 

they were thinking. 

 

Again, I asked them to vocalise what their young person was thinking.  And it was very 

interesting to see how each actor found different ways within themselves of expressing 

thoughts and emotions. 

 

We then played several different games allowing the groups to work together in 

preparation for working with the text followed by relaxation when I told the story of 
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BEAUTY AND THE BEAST which my colleague, Katerina translated from English into 

Greek.   

 

 I then divided the group of actors into 5 groups:  the Prince/Beast’s story, the 

Father/Merchant’s story, the Beast’s story, Beauty’s story and the ending.  And then we had a 

GROUP ENACTMENT; each group started with a sculpt of the characters at the beginning of 

their scene;  then they went into the drama using action and voice, ending with a frozen 

picture. 

 

Thus the whole story was shown, full of movement, sound, words, and drama - with 

great skill. 

 

I was very pleased with the quality of the work of the multi-cultural group  which 

came together to tell the story through collaboration and dramatherapy.   

 

And I just loved it! 

 

Brenda Meldrum, 17th February 2017 
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136. Οφηλίας εκστατικός χορός: βάζοντας τον Άμλετ στο περιθώριο  

Σκέψεις πίσω από ένα πρότζεκτ 

Αννα Παπαγεωργίου (Μ.Ed) 

 

Εμπνευσμένο από διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις τού αρχικά Σαιξπηρικού χαρακτήρα 

τής Οφηλίας, το θεατρικό πρότζεκτ τής Αννας 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” τού 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 αντικειμένου και τις 

επιπτώσεις που επιφέρει ως τραύμα στην ψυχική ισορροπία τής Γυναίκας. 

Η Οφηλία μετατρέπεται με αυτόν τον τρόπο σε σύμβολο, αποδομείται, κατακερματίζεται και 

εμφανίζεται ως  πολυκατοπτρικός χαρακτήρας, που ανακλά τη διαχρονική και ταυτόχρονα α-

χρονική πορεία τής δυτικά γαλουχημένης γυναίκας μέσα στο ανελέητο φαλλογοκεντρικό 

σύμπαν τής «πατρικής λογικής», 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 μαθηματικό Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι το 2002) 

 Η ατομική συνείδηση τής Οφηλίας, και ο άναρχος -πολλές φορές ‘Βαβελικός’ διάλογος 

μεταξύ τού Εαυτού και τών 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. 

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 ταυτόχρονα εκστατικός χορός παρασέρνει τα βήματά της, ενώ 

αναζητά τον εξιδανικευμένο Αμλετ που αγάπησε , αλλά βρίσκει τον άνδρα που την πρόδωσε. 
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Όταν συναντιούνται είναι δύο αντιθετικές δυνάμεις, δύο 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 πρότζεκτ ξεκινά μέσα στους δρόμους μιας απρόσωπης, πολύβουης πόλης, με τον 

προσμονικά εξιδανικευμένο Αμλετ να αναζητά την Οφηλία του στα βλέμματα τών 

περαστικών γυναικών, χωρίς να μπορεί να «καθρεπτιστεί» στα μάτια τής πρωταγωνίστριας, η 

οποία περιμένει όρθια, σε μια αχανή πλατεία, ντυμένη με το κόκκινο του σαρκικού πάθους, 

που δεν τόλμησε ποτέ να εκδηλώσει, ακολουθουμένη από τη λευκή, αγνή ψυχή της, διπολικά 

τοποθετημένη αντίθετα με τη μαύρη ματαιότητα της προσμονής της. 

Όταν ο Αμλετ συνειδητοποιεί την παρουσία της και τρέχει προς το μέρος της, η ψυχή και η 

προσμονή δραπετεύουν προς το άγνωστο, ακυρώνοντας το συναίσθημα τού εφησυχασμού και 

της πληρότητας, που θα επέφερε η αναγνώριση του ερωτικού αντικειμένου, ενώ μήλα 

κατρακυλούν από τις κοιλιές τους σε μια συμβολική πράξη αποποίησης της ευθύνης τής 

γυναίκας για το προπατορικό αμάρτημα και την πτώση του ανθρώπου από τον παράδεισο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα μήλα λειτουργούν ως όχημα για ένα ταξίδι στον προ-βιβλικό 

χωροχρόνο, όπου το σύστημα κοινωνικής κατασκευής φύλου (Rubin 1975) παύει να 

υφίσταται, σε μία προσπάθεια να ξανακερδίσει το ανδρόγυνο τη χαμένη του αθωότητα.  

“Doubt thou the stars are fire 

Doubt though the sun doth move 

Doubt thou to be a liar  

But never doubt...” 

ψιθυρίζει γεμάτος λαχτάρα ο ερωτευμένος Αμλετ σε μία Οφηλία που ακούει φωνές σα 

βουητό πνευματικών μελισσών μες το κεφάλι της , και ανήμπορη να δει αυτή του την 

ιδιότητα, κλείνει τα αυτιά της και επανακοινωνικοποιείται αυτομάτως,  ανακτώντας τον κατά 

το Λακάν  πατριαρχικό προσδιορισμό της και την ετερότητά της, γεγονός που την 

καταδικάζει να βλέπει πλέον τον Αμλετ σαν την επιτομή τής προδοσίας, η οποία 

προαναγγέλει και την πορεία της προς το θάνατο μέσα από μία συμβολική επικήδεια πομπή, 

που την ακολουθεί διακριτικά σε κάθε της βήμα. 

Είναι σε αυτό το σημείο που η κεντρική Οφηλία φαίνεται να έχει μία κρίση ταυτότητας και 

αναρωτιέται : « Ονομα μοι Οφηλία εστί;» (Λαδά 2012), αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τόσο 

τη θεατρική ΄ιστορικότητά΄ της όσο και την κοινωνικότητά της και αφήνοντας την 

εμφυλοποίησή της στα κατοπτρικά της «ίχνη», τα οποία πασχίζουν να σωματοποιήσουν την 

κοινωνική της ταυτότητα κραυγάζοντας δηλωτικά: « Εγώ είμαι η Οφηλία!», σε μια 
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προσπάθεια παραδοχής τής πολλαπλής φύσης τού εαυτού, που δε δύναται ποτέ να 

αυτοαπλοποιηθεί για να συμβιβαστεί με την ψευδαίσθηση της ενοποιημένης εικόνας τού 

καθρέπτη (Cixous & Calle-Gruber 1997) στον οποίο προβάλλεται. 

Aν και προσωρινά εγκλωβίζονται μέσα σ΄ ένα πέπλο συναισθημάτων, που υφαίνεται από τον 

ερωτευμένο εαυτό τού Αμλετ, ο οποίος -χρησιμοποιώντας φράσεις από το Μονόγραμμα τού 

Ελύτη- αναρωτιέται γιατί η Οφηλία του έχει τη θλίψη τού αγριμιού (προσδίδοντας της έτσι 

μια προπολιτισμική ταυτότητα, όχι απαραίτητα ευνοϊκή για την ίδια, αλλά σίγουρα 

σεξουαλικά απαλλαγμένη από στεγανά), οι κατοπτρικές Οφηλίες μένουν σιωπηλές , για να 

παρακολουθήσουν ένα μονόλογο-‘κατηγορώ’ τής μίας εξ αυτών απέναντι στην ανδρική 

εξουσία και τη δύναμη τού φαλλού, ένα μονόλογο που τελειώνει με την απαξιωτική φράση-

σχόλιο:  

« …Τα τακούνια μου είναι μεγαλύτερα από το πέος σου»  

(απόσπασμα από το ανέκδοτο κείμενο της Ελένης Λαδά Δεν υπάρχουν Άγγελοι)  

και τον εκσφενδονισμό μιας γόβας -σύμβολο τής προσαρτημένης γυναικείας 

σεξουαλικότητος – στο πρόσωπο του Αμλετ- προδότη τού έρωτα, ο οποίος παρακολουθεί τα 

δρώμενα σιωπηλός και αμέτοχος ως εκείνη τη στιγμή. 

Μαζεύοντας τη γόβα από το πάτωμα, ο προδότης απαγγέλει τον πασίγνωστο Σαιξπηρικό 

μονόλογο, αντικαθιστώντας το κρανίο με το ψηλοτάκουνο, επαναπροσδιορίζοντας το κοινό 

στο οποίο απευθύνει το αγωνιώδες ερώτημα τής ύπαρξης, δημιουργώντας την τάση στο 

θεατή / ακροατή να συμπληρώσει το : « Να ζει κανείς ή να μη ζει…» με τις λέξεις «…ως 

γυναίκα», σε μια κοινωνία όπου η κυριαρχία τού αρσενικού είναι ακόμη ακλόνητη. Γι΄ αυτό 

το λόγο, μόλις ο Αμλετ ξεστομίζει τη φράση : «Τού δυνάστη το άδικο…», όλες οι 

πρωταγωνίστριες προτείνουν αυθάδικα και απειλητικά το δάκτυλο σε όλους τους άνδρες- 

θεατές τής παράστασης, μιας και « o μεν άνδρας δομείται ως η θεμελιακή αρχή τής κοινωνίας, 

η δε γυναίκα ως το αποκλεισμένο ‘άλλο’ αυτής της αρχής» ( Eagleton 1988). 

Στο τέλος του μονολόγου, ο συγκεκριμένος Αμλετ προσπαθεί – ως στερεοτυπική φιγούρα του 

Πρίγκηπα του παραμυθιού- να φορέσει το γοβάκι στο κεντρικό πρόσωπο τής Οφηλίας, η 

οποία στην αρχή φαίνεται να το αποδέχεται ως μέρος του κοινωνικού της ρόλου, μετά όμως 

απαλλάσσεται από αυτό σπρώχνοντας τον Αμλετ και το αντικείμενο της πνευματικής και 

συναισθηματικής της δέσμευσης μακρυά από την ίδια, αποτινάσσοντας ταυτόχρονα από 

πάνω της και το Σύνδρομο της Σταχτοπούτας ((Dowling 1983), το φόβο τής γυναίκας 

μπροστά στην ανεξαρτησία. 



 
 

 

109 

Γίνεται η «…Οφηλία, που το ποτάμι δεν κράτησε…» από το Hamletmachine, ανασταίνοντας 

προσωρινά στη συνείδησή της τον πνιγμένο εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα και το κορίτσι που 

τύλιξε  την καρδιά του με χιόνι, για να παγώσει τα συναισθήματα της, ξεγελώντας προς 

στιγμήν τον πληγωμένο εαυτό της 

‘Let it freeze, let it burn 

Someday soon it is your turn 

To fall down as others fell 

As they wept, you will as well’  

(απόσπασμα από το κομμάτι τών Madder Mortem Where day and dream collide ) 

τραγουδάνε απειλητικά στον Αμλετ-δυνάστη, δηλώνοντας εμφατικά μεν την ιεραρχία τών 

δυϊκών αντιθέτων αρσενικού και θηλυκού, αλλά ταυτόχρονα διεκδικώντας και την κυριαρχία 

του καταπιεσμένου (βλ.Culler 1989), η οποία αποκαλύπτεται ως πρόθεση μέσα από την 

Ευρώπη της Γυναίκας, όταν εν χορώ απαγγέλουν: 

«…Σχίζω τις φωτογραφίες των ανδρών που αγάπησα 

και που με χρησιμοποίησαν  

στο κρεββάτι , στο τραπέζι, στην καρέκλα, στο πάτωμα…». 

 

«…Ξερριζώνω από τα στήθη μου το ρολόι που ήταν η καρδιά μου..» 

(απόδοση κειμένου από την Αννα Παπαγεωργίου) 

ωρύονται με σχεδόν χαιρέκακη ανακούφιση, καταδεικνύοντας ότι ο ιστορικά 

καταγεγραμμένος  χρόνος που επέφερε την υποταγή και δουλεία τους καταργείται και μια νέα 

αρχή πραγμάτων θα ανατείλει, όπου το γυναικείο σώμα είναι απαλλαγμένο από κάθε είδος 

βιολογικού ή ανδρικά προκαθορισμένου προγραμματισμού. Το Σώμα, με τον τρόπο αυτό, α-

φυλο-ποιείται και επαναπροσδιορίζεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο οριοθετημένο από τη γυναίκα, 

όχι από τον άνδρα, έστω και αν το τίμημα τής επανάστασης αυτής αποβεί δυσβάστακτο ή 

μοιραίο, λόγω τής Εκδίκησης που αποζητά ο εγωισμός τής πολεμίστριας . 

Επαναστάτριες μεν, συναισθηματικά πληγωμένες δε, δεν προλαβαίνουν να χαρούν το 

θρίαμβο τής απεξάρτησης από τον Ερωτα και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους, 

γιατί ο πολιτισμικός τους εαυτός τις επαναφέρει σε μια ζοφερή πραγματικότητα, εκεί που η 

αγάπη μετατρέπεται από ΄ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή…’ σε ‘ένα ταξίδι από πληγή σε 

πληγή’ , όπως διατείνονται οι Τρύπες, ένα εσωτερικό ταξίδι στον πόνο τής απώλειας, εκεί 

όπου καμμία σοκολάτα δεν έχει τη δύναμη να ανεβάσει τα επίπεδα της σεροτονίνης και 
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κανένα φάρμακο δεν αποδεικνύεται αρκετά δυνατό να καλύψει το κενό και να κολλήσει τα 

κομμάτια τής κατακερματισμένης ψυχής. 

«Κάτι επικίνδυνα κομμάτια χάος είναι η ψυχή μου 

που έκοψε με τα δόντια του  

Ο Θεός»(;) 

(απόσπασμα από το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη Κάτι επικίνδυνα κομμάτια) 

ομολογούν και αναρωτιούνται οι πρωταγωνίστριες, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται να 

χρησιμοποιήσουν τους στίχους τού Ι believe τής Franca Potente ως εργαλείο αποκαθήλωσης 

βαθειά ριζωμένων «πιστεύω»: 

 

‘I don't believe in trouble 

I don't believe in pain…’ 

 

τραγουδούν με σχεδόν στωικό ύφος , παλεύοντας με τις σκέψεις τους που έχουν εμποτιστεί 

με την αρσενική αντίληψη περί κόσμου, και συνεχίζουν αποφασιστικά: 

 

I don't believe in promise 

I don't believe in chance 

 

αναιρώντας τη μεθοδευμένη εξιδανίκευση τού μοντέλου τής Ομηρικής Πηνελόπης, η οποία 

περιμένει καρτερικά το γυρισμό τού διαχρονικά άπιστου Οδυσσέα, με συνέπεια να 

καταστέλλει οποιαδήποτε ερωτική της επιθυμία για κάποιο άλλο αρσενικό και να στερεί τον 

εαυτό της από το δικαίωμα τής σεξουαλικής απελευθέρωσης, αποκλείοντας τον από το 

δημόσιο βίο  και αιχμαλωτίζοντάς τον μέσα σ’ ένα ασφυκτικό, στερητικό διανοητικά ιστό , 

που η ίδια επέλεξε να υφαίνει στον αργαλειό της. 

 

‘I don't believe in silence 

'Cos silence seems so slow’ 

διατείνονται ευθαρσώς οι κατοπτρικές Οφηλίες, προτάσσοντας μια νέα αντίληψη για τη 

γυναίκα ως πλάσμα το οποίο μιλάει -με αποτέλεσμα να μην αντέχει τη μη ανταποδοτικότητα 

τής σιωπής, από όπου κι αν προέρχεται αυτή, και όχι ως πλάσμα το οποίο είναι απλώς 

αντικείμενο ομιλίας, όπως σωστά έχει επισημάνει ο Λακάν. 
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‘I don't believe in history 

I don't believe in truth 

I don't believe in destiny 

Or someone to accuse’... 

 

απαγγέλουν όλο και πιο χαμηλόφωνα… και σταδιακά φαίνονται να ξαναχάνουν την 

αυτοδυναμία τους και να παλεύουν να αποστασιοποιηθούν από τις κοινωνικές προσταγές, οι 

οποίες τις βομβαρδίζουν ανηλεώς σα σκληρές δέσμες φωτός μέσα από διαστήματα με 

απόλυτο σκοτάδι- σύμβολο ενός από τους αρχέγονους φόβους του ανθρώπου, το οποίο 

τεχνικά υλοποιείται στην παράσταση με τη βοήθεια ενός strobe light,  που οδηγεί ταυτόχρονα 

και τους θεατές -σχεδόν ασυναίσθητα- στην κατανόηση τού συναισθηματικού 

ανεμοστροβίλου, που οδηγεί τις Οφηλίες από την ξεγνοιασιά τού πρώτου, ανταποδοτικού 

ερωτικού σκιρτήματος στη μοναξιά της προδομένης αγάπης και στην αιχμαλωσία τής 

πάσχουσας από τον επιλήσμονα Αμλετ. 

Ο τελευταίος, ως τύραννος πλέον και δεσμώτης, δένει την κεντρική Οφηλία πάνω σε μία 

καρέκλα ( η οποία έχει ήδη οριστεί ως όργανο εκμετάλλευσης τής γυναίκας για τη 

σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα στην Ευρώπη της Γυναίκας ), τυλίγοντας τα μάτια της, τα 

αυτιά της και τα άκρα της με γάζες, έτσι ώστε να τής στερήσει το δικαίωμα στην όραση, στην 

ακοή και στην ομιλία και να μετατρέψει την πνευματικότητά της σε Α-νοησία (με την 

κυριολεκτική σημασία της λέξης), χωρίς να αντιλαμβάνεται το μηχανισμό Εκδίκησης που 

πυροδοτεί με την πράξη του αυτή, ένα μηχανισμό που μεταμορφώνει τις κατοπτρικές 

Οφηλίες  από ανήμπορες μαριονέττες σε αγγέλους- Εκδικητές. 

Βγάζοντας τις μάσκες που φορούν, σε μία συμβολική κίνηση απαλλαγής από τη στέρηση τού 

δικαιώματος τους στην ελεύθερη έκφραση, επιλέγουν να μιλήσουν ως η Ηλέκτρα από το 

Hamletmachine, μια Ηλέκτρα εκ θεμελίων αντίθετη τής αρχαιοελληνικής τραγικής ηρωίδας. 

Αυτή η Ηλέκτρα τολμάει να ξεστομίσει: «…ξερνάω όλο το σπέρμα που δέχτηκα, κάνω το γάλα 

στα στήθια μου θανατηφόρο δηλητήριο, παίρνω πίσω τα παιδιά που γέννησα και τα πνίγω στα 

σκέλια μου… Κάτω η ευτυχία της υποταγής. Ζήτω το μίσος, η περιφρόνηση, η εξέγερση, ο 

θάνατος. Οταν αυτή περάσει μέσα από την κρεββατοκάμαρά σας κραδαίνοντας 

χασαπομάχαιρα, τότε θα μάθετε την αλήθεια» 

(απόδοση κειμένου από την Α. Παπαγεωργίου) 
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Ενώ η αρχαία ηρωίδα είναι το προϊόν μιας καλά ενορχηστρωμένης ανδροκρατούμενης 

πρόσληψης τής έννοιας τού δικαίου και αδυνατεί –ή δεν τολμά να εμβαθύνει στα κίνητρα τής 

μητέρας της Κλυταιμνήστρας, η Ηλέκτρα τού Muller αρνείται τους έμφυλους ρόλους της ως 

υποτακτική ερωμένη, τροφός, μάνα. 

Η Ηλέκτρα αυτή θα αποζητούσε το δικαίωμα στην ηδονή, χωρίς την υποχρέωση τής 

εγκυμοσύνης. Απογυμνώνει τον εαυτό της από το καθήκον να ενεργοποιεί το μητρικό της 

φίλτρο και δεν είναι διαθέσιμη για την ανάπτυξη Πρωταρχικού Δεσμού (βλ. Bowlby 1969) 

ανάμεσα σε αυτή και το παιδί. 

Είναι αυτή που θα σκοτώσει τον όποιο εραστή της σε μια συμβολική πράξη αποτίναξης τής 

φαλλικής τυραννίας και εξέγερσής της ενάντια στην ανδροκρατούμενη καθεστηκυία τάξη. 

Απαλλαγμένη από τύψεις και βαθειά συνειδητοποιημένη αντιηρωίδα, είναι αυτή που οδηγεί 

τις κατοπτρικές Οφηλίες στη θανάτωση του Αμλετ, τού Αμλετ ο οποίος πρόδωσε τον Ερωτα, 

βασάνισε την Ψυχή, πλήγωσε την καρδιά, ξέχασε την αγάπη και τελικά εγκατέλειψε την 

κεντρική ηρωίδα, την Οφηλία.   

Είναι αυτή η Ηλέκτρα , που αποκαθιστά τη χαμένη αθωότητα της Οφηλίας μέσα από το 

οξύμωρον. Η Οφηλία αθωώνει τον εαυτό της διαπράττοντας Υβριν, διότι βρίσκει τη δύναμη 

να παραβεί τους ηθικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και πολιτισμικούς κανόνες- τών οποίων 

υπήρξε θύμα για πολύ καιρό λόγω τού έμφυλου προσδιορισμού της- και δε φοβάται τη 

Νέμεση, διότι νοιώθει ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να πάρει η ίδια τις αποφάσεις για τον εαυτό 

της και να πάψει να είναι απούσα από την ίδια της τη ζωή. 

Για το λόγο αυτό, ούτε η ίδια ούτε τα κομμάτια της Ψυχής της μπορούν να κρύψουν ένα 

μειδίαμα ικανοποίησης μετά τo φόνο τού δυνάστη. Αντ’ αυτού, τραγουδούν με πάθος , αλλά 

και ειρωνεία:  

‘I’m your Opheliac…’ 

ενώ ουσιαστικά ο φόνος του Αμλετ αναίρεσε δια παντός την εμμονική προσκόλληση τους σ’ 

αυτόν  –απαλλάσσοντάς τες από το Σύνδρομο τής Οφηλίας και οδηγώντας τες στην 

«Εξατομίκευση», όπως την ορίζει ο Jung, συγχρόνως όμως εισάγουν την καθαρτική πράξη 

του πνιγμού, όχι όμως ως αυτοτιμωρία, αλλά ως απόδραση από το κατεστημένο: 

 

‘I've been so disillusioned  

I know you'd take me back, but still I feign confusion  

I couldn't be your friend  
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My world was too unstable  

 

You might have seen the end 

 But you were never able  

To keep me breathing  

As the water rises up again  

Before I slip away…’  

Και επιμένουν να αντιστέκονται στα κλισέ όταν ανασηκώνουν τις φούστες τους και πετούν 

τις μέχρι τότε καλά κρυμμένες καλτσοδέτες τους στο ανδρικό κοινό, λέγοντας: 

‘…my stockings prove my virtue…’ 

(αποσπάσματα από το τραγούδι Opheliac τής Emilie Autumn) 

όχι εμπαίζοντας αλλά απορρίπτοντας την ανδρική φαντασίωση τού ερωτικού αντικειμένου 

τού πόθου, η οποία απαιτεί από το θηλυκό συγκεκριμένες ενδυματολογικές επιλογές, 

προκειμένου να είναι αρεστό και η οποία ανάγει την καλτσοδέτα σε εργαλείο διέγερσης τής 

ανδρικής ερωτικής επιθυμίας. 

Οι Οφηλίες αποτινάσσουν τα δεσμά, όλα τα δεσμά, όποια μορφή κι αν έχουν αυτά, πριν την 

τελική απελευθερωτική τους πράξη. Οδεύουν συνειδητά προς τη λύτρωση, έχοντας 

αποδομήσει το Σαιξπηρικό χαρακτήρα και έχοντας επαναπροσδιοριστεί, αναλαμβάνοντας 

πλέον την ευθύνη των πράξεων τους, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι όλες είναι 

εκφάνσεις του ιδίου Εαυτού κα δρουν με τον ίδιο τρόπο που επιδρούν τα συναισθήματα σε 

ένα υγιές άτομο, αλληλοσυγκρούονται και αλληλοσυμπληρώνονται μέχρι να επέλθει 

ισορροπία.   

Η Οφηλία δεν είναι τρελλή. Ο πνιγμός της δεν είναι η ύστατη απονενοημένη πράξη της, είναι 

ο δρόμος που την οδηγεί σε αυτό που η ίδια επιτέλους διάλεξε να πιστεύει ως ελευθερία, γι΄ 

αυτό το λόγο δεν κατεβάζει το βλέμμα φεύγοντας.  Γι΄ αυτό το λόγο τραγουδά το Alfonsina y 

el mar, το οποίο γράφτηκε για την Αργεντίνα ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνι, που αυτοκτόνησε 

το 1938, περπατώντας στη θάλασσα μέχρι να τη σκεπάσει ο υγρός της τάφος. Είναι αυτός ο 

λόγος που δεν κυλούν δάκρυα από τα μάτια της καθώς βλέπει τα κομμάτια της να φεύγουν 

σαν κύματα, που ποτέ δε φτάνουν στη στεριά.  

Ο θάνατός της δεν είναι ευτελής, είναι αργός και μεγαλοπρεπής. Σε μια ιεροτελεστία 

ανεστραμμένης βάπτισης, οι Οφηλίες τής παράστασης βυθίζουν χορογραφημένα τα λυτά τους 

μακρυά μαλλιά σε βαρέλια-κολυμπήθρες και ανασηκώνουν αργά το κεφάλι , κατά τρόπο 
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τέτοιο ώστε να καλύπτεται όλο τους το πρόσωπο. Μέσα από το τελετουργικό αυτό, 

αποζητούν το νερό για τη διαχρονικά καθαρτική συμβολική του δύναμη, και αφήνουν το 

δικαίωμα στο θεατή να τις συγχωρήσει ή να τις επικρίνει. 

Η κεντρική Οφηλία σβήνει πάνω σ’ένα μπαούλο, το μπαούλο στο οποίο φύλαξε τις μνήμες 

της, ό,τι την προσδιορίζει ως άνθρωπο. Κλείνει τα μάτια ανακουφισμένη, υπό το άγρυπνο 

βλέμμα της λευκής, αγνής ψυχής της, η οποία σκύβει προστατευτικά από πάνω της, για να 

μην αφήσει καμμία σκέψη να την ξαναπληγώσει. 

Τα φώτα σβήνουν… Η παράσταση τελειώνει… Το ίδιο και αυτή η παρουσίαση… 
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149. Από την Αλίκη στον Καπελά, από τον Ψευδή Εαυτό στον Δραματοθεραπευτή ως 

αντικείμενο παιχνιδιού μια πορεία αναπτυξιακών μεταμορφώσεων 

Καπή Φωτεινή: Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχοπαιδαγωγός, Ηθοποιός 

Παρουσίαση βασισμένη σε ομότιτλη Πτυχιακή εργασία (Επόπτρια: Δώρα Δεδέσκη, Ψυχολόγος-

Δραματοθεραπεύτρια) 

 

Η ηρωίδα και ο στόχος της 

«Και σε τι χρησιμεύει ένα βιβλίο χωρίς εικόνες και διαλόγους?.... Προσπάθησε λοιπόν να 

σκεφτεί όσο καλύτερα μπορούσε, μια και η ζέστη την έκανε να νυστάζει πολύ …εάν η 

ευχαρίστηση που θα αισθανόταν αν έφτιαχνε ένα στεφάνι από μαργαρίτες άξιζε τον κόπο 

να σηκωθεί για να τις μαζέψει, όταν ξάφνου ένα Άσπρο Κουνέλι με ροζ μάτια πέρασε 

τρέχοντας από δίπλα της.» 

 

Η  Αλίκη δυσκολεύεται να βρει στόχο, επιθυμία και νόημα μακριά από την 

αλληλεπίδραση  με την αδερφή της που διαβάζει και να αισθανθεί ευχαρίστηση μέσα από 

τη δική της δημιουργικότητα. 

Το βλέμμα της  αδερφής της που στρέφεται στο βιβλίο παραπέμπει και στο βλέμμα της 

μητέρας(του πρώτου σημαντικού «άλλου») που παύει να την κοιτά.  

Το βιβλίο που συμβολίζει το σύμπαν, τη βίβλο του Κόσμου(liber mundi) και της Ζωής(liber 

vitae) (Cooper, J. C., 1992) είναι μορφικά ενιαίο και όχι διασπασμένο σε απόψεις και 

εικόνες-όπως και η αδερφή της παρουσιάζεται“πλήρης”, “αυτάρκης και “ολόκληρη”, ικανή 

να αντλεί απόλαυση ανεξάρτητα από την αλληλεπίδρασή της με τους «άλλους». 

• η Αλίκη βρίσκεται στο τέλος της λανθάνουσας περιόδου(10 ετών) κατά τον 

Freud(Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., 1985) και την αρχή της εφηβείας όπου οι ενστικτικές 

εντάσεις επανεμφανίζονται  

• Mοιάζει να επιθυμεί να επιστρέψει στην χωρίς εικόνες και λόγο εποχή, στην περίοδο 

όπου ήταν βρέφος( “το μη ομιλούν”-από το λατινικό infants, Winnicot, 2003) που 

αντιστοιχεί στην προοιδιπόδοια περίοδο του Freud  και παίζει μεγάλη σημασία στην 

διαμόρφωση της ταυτότητας 

• Μέσα από την παλινδρόμηση στην βρεφική ηλικία θα επεξεργαστεί εκ νέου τον 

πρωταρχικό δεσμό ώστε:  

I.  να αποκτήσει την “ικανότητα του βρέφους να παραμένει μόνο του”, Winnicot(2003) 

με το παιδί να έχει εσωτερικεύσει μια σταθερή εικόνα του εαυτού σε σχέση 



 
 

 

117 

II.  να αποκαταστήσει την ικανότητά της να παίζει αντλώντας απόλαυση από αυτό 

III. να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα 

 

Εμπόδια: Σχάση και ναρκισσιστική οργάνωση προσωπικότητας 

“Έλα τώρα σταμάτα να κλαις έτσι”, είπε η Αλίκη στον εαυτό της, μάλλον με αυστηρότητα. 

“Σε συμβουλεύω να σταματήσεις αυτή τη στιγμή”. Συνήθως έδινε στον εαυτό της πολύ 

καλές συμβουλές (παρόλο που σπάνια τις ακολουθούσε και μερικές φορές τον μάλωνε τόσο 

αυστηρά, ώστε της έρχονταν δάκρυα στα μάτια και θυμόταν πως μια φορά είχε 

προσπαθήσει να σκαμπιλίσει τον εαυτό της, επειδή του είχε κάνει ζαβολιά σε μια παρτίδα 

κροκέ που έπαιζε εναντίον του επειδή αυτό το παράξενο παιδί συνήθιζε να προσποιείται 

ότι ήταν δύο άνθρωποι. “Δεν χρησιμεύει όμως τώρα”, σκέφτηκε η καημένη η Αλίκη, “να 

προσποιηθώ ότι είμαι δύο άνθρωποι! Έτσι κι αλλιώς μόλις και μετά βίας φτάνει ότι έχει 

απομείνει από μένα για να φτιάξει έστω και ένα αξιοπρεπές άτομο!”  

 

Η Αλίκη βιώνει μια σχάση ανάμεσα :  

• Στα δύο άκρα συναισθηματικής συμμετοχής στην απόδοση του “ρόλου-εαυτού” 

:την υπεραπόσταση που την απομακρύνει από τα συναισθήματά της και της 

“υποαπόσταση” όπου υπεραφθονία συναισθήματος πνίγει την αντικειμενικότητα και 

τις ικανότητες για στοχασμό. R.Landy(2001) ( γίνεται μικρή και πνίγεται στα δάκρυα 

της “μεγάλης Αλίκης”) 

• στο ρόλο του ενηλίκου και του παιδιού(πολύ μεγάλη για να μπει στον κήπο ή πολύ 

μικρή για να βρει το κλειδί) 

•  στην αίσθηση παντοδυναμίας και ανεπάρκειας (εκείνος που κλαίει κι εκείνος που 

μένει δυνατός και βοηθά ή τιμωρεί). 

• στο καλό και το κακό (γονιός που βοηθά και γονιός που τιμωρεί-παιδί που παίζει 

δίκαια και παιδί που κλέβει  

    Για τον Masterson (Tunca, Z. P., 2010), η σχάση είναι ένας από τους μηχανισμός 

άμυνας απέναντι στα συναισθήματα εγκατάλειψης που βιώνει το παιδί κατά την 

προσπάθεια διαφοροποίησης από την μητέρα Έτσι διαιρεί τον εαυτό του σε δύο 

προσωπικότητες που πιστεύει πως δεν έχουν τίποτα κοινό. Τον καλό εαυτό που 

συνδέεται με την εξαρτητική, παθητική, παιδική συμπεριφορά και τον κακό που 

συνδέεται με το ενεργητικό και ανεξάρτητο κομμάτι της προσωπικότητάς του.   
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      Σύμφωνα με τον L.Kerberg (Tunca, Z.P., 2010), ο εαυτός του παιδιού που δεν 

κατάφερε στο τρίτο έτος να ενώσει καλές και κακές εικόνες, κυριαρχείται από μια 

κατάσταση θρυμματισμού που μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές προσωπικότητας 

όπως η οριακή και η ναρκισσιστική.  

 

«…..αν είμαι η Μέιμπελ, θα μείνω εδώ κάτω! Σε τίποτα δεν θα χρησιμεύσει να πουν: 

Αγαπημένη μας, έλα επάνω ξανά!. Θα κοιτάξω απλώς επάνω και θα πω: Ποια είμαι 

λοιπόν; Πέστε μου αυτό πρώτα και μετά αν μου αρέσει να είμαι αυτό το πρόσωπο, θα 

έρθω επάνω, εάν δεν μου αρέσει, θα παραμείνω εδώ κάτω μέχρι να γίνω κάποιος 

άλλος”.. “.α, όχι” φώναξε η Αλίκη, με ξαφνικό ξέσπασμα δακρύων, “Μακάρι να έσκυβαν! 

Έχω κουραστεί τόσο πολύ να είμαι ολομόναχη εδώ πέρα!» 

 

Η Αλίκη  

•  παρουσιάζει έλλειψη της «ικανότητας να μένει μόνη» Winnicot(2003)  

•   διατηρεί την αυτοεκτίμησή της κυρίως μέσα από την εξωτερική επιβεβαίωση 

• χρειάζεται τους «άλλους» κυρίως ως καθρέφτες, που την τροφοδοτούν με 

επιβεβαίωση, θαυμασμό και αποδοχή έτσι που  μοιάζουν τελικά να λειτουργούν μόνο 

ως “εαυτοαντικείμενα”  (McWilliams Ν., 2012) και όχι ως πραγματικά πρόσωπα . 

• χρησιμοποιεί κατά βάση τους μηχανισμούς άμυνας της εξιδανίκευσης και 

υποτίμησης του εαυτού ή των άλλων* :γνωστικά «δεν είμαι η Μέιμπελ επειδή εγώ 

γνωρίζω ένα σωρό πράγματα κι εκείνη δεν ξέρει τίποτα!»& σωματικά (ψηλώνοντας ή 

κονταίνοντας σε σχέση με όσους που συναντά ) 

•  Η Αλίκη νιώθει έντονα  το συναίσθημα της ντροπής** ότι κάτω από το ψεύτικο 

προσωπείο της θα αποκαλυφθεί ένας ανάξιος εαυτός που δεν ξέρει τίποτα «τι ανάξιο 

κοριτσάκι θα με περάσει που ρωτάω! όχι δεν είναι σωστό να ρωτάς. Ίσως δω γραμμένο   

κάπου το όνομα της χώρας» 

         *Χαρακτηριστική διεργασία με την οποία τα ναρκισσιστικά άτομα αντιμετωπίζουν  όσα 

τους απασχολούν (McWilliams Ν., 2012)  

* *Στα ναρκισσιστικά άτομα η ντροπή  αντισταθμίζεται με την επικριτική διάθεση στον εαυτό ή 

τους άλλους (McWilliams Ν., 2012)  

 

Ο Ψευδής εαυτός 
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«δεν ήταν πολύ καλή ευκαιρία να κάνει επίδειξη των γνώσεών της καθώς δεν υπήρχε 

κανείς να την ακούσει... προσπάθησε να κάνει ελαφριά υπόκλιση καθώς μιλούσε-

φανταστείτε να υποκλίνεστε καθώς πέφτετε στο κενό! Πιστεύετε πως θα τα 

καταφέρνατε;» 

 

Το συγκεχυμένο μήνυμα ότι κάποιος έχει μεγάλη αξία αλλά μόνο όμως για τον 

συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει υποθάλπει την εμφάνιση του φαινομένου που ο 

Winncot αποκάλεσε “ψευδή εαυτό”,δηλαδή την παρουσίαση ενός εαυτού που το άτομο έχει 

μάθει από την εμπειρία του ότι είναι αποδεκτός. (McWilliams Ν., 2012) 

Η Αλίκη  

• μοιάζει να κερδίζει αποδοχή από τα γνωστικά επιτεύγματα και την ευγενική 

συμπεριφορά.  

•  βασίζεται υπερβολικά στις γνωστικές λειτουργίες για να προβλέπει και να 

προλαμβάνει τις παρεμβολές του περιβάλλοντος ** 

• είναι ευκολότερο για εκείνη αναγνωρίζει τα συναισθήματα(ενσυναίσθηση)  και να 

ικανοποιεί τις επιθυμίες των άλλων, παρά τις δικές της**  

•  έχει αίσθηση του βλέμματος των άλλων ακόμα κι αν αυτοί απουσιάζουν  

**χαρακτηριστικά “ψευδούς εαυτού  (Ζακυνθινάκη, Α., 2010)  

 

Ψευδής εαυτός & καθήλωση στο στοματικό στάδιο 

    «....Καθώς προσπερνούσε ένα ράφι, άρπαξε ένα βάζο. Στην ετικέτα του διάβασε 

“Μαρμελάδα πορτοκάλι” αλλά προς μεγάλη της απογοήτευση ήταν άδειο…» 

 

                    Ο ψευδής εαυτός παρουσιάζεται  ως άμυνα σε δύο πιθανές αποτυχίες του 

περιβάλλοντος. Είτε στην μη εκπλήρωση των ψευδαισθησιακών δημιουργιών του μωρού 

όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης, είτε στην παρεμβολή κατά την ήρεμη εμπειρία 

του “είμαι κατά τη διάρκεια φάσεων ηρεμίας” Η αρχική ταυτότητα χρειάζεται ένα στήθος 

που “είναι” και όχι που πράττει Winnicot(1979) 

η Αλίκη  

• Όταν φαντασιώνεται-επιθυμεί φαγητό απογοητεύεται 

• H τροφή της επιβάλλεται χωρίς να πεινά «φάε με… πιες με…».  

• Η τροφή προκαλεί αλλαγή(μεγέθους) στο σώμα της, το οποίο  προσαρμόζεται στους 

δικούς της κανόνες.   
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• πιστεύει πως η επιθετικότητα που συνδέεται με την ματαίωσή των ενστικτικών ορμών 

είναι καταστροφική *“…προτίμησε να μην πετάξει το άδειο(από μαρμελάδα) βάζο , 

μήπως και σκοτώσει κάποιον 

       *Η αντίληψη της μητέρας ως πραγματικού προσώπου διαφορετικού από το παιδί, 

αντίληψη σημαντική  για την μετέπειτα διαμόρφωση της ταυτότητάς του,  προκύπτει από τις 

σταδιακές ματαιώσεις (μεταξύ των οποίων και ο απογαλακτισμός) και η επιβίωση της 

μητέρας από την επακόλουθη επιθετικότητα του παιδιού Winnicot(1976, 2003)      

 

Εμπόδια:Εικόνα του σώματος 

 

       Με βάση το  Μοντέλο Basic Ph του Mooli Lahad(1992) για τις έξι διαστάσεις που 

περιλαμβάνει το στυλ διαχείρισης του άγχους κάθε ανθρώπου σε καταστάσεις κρίσης  

• Η Αλίκη χρησιμοποιεί κατα κύριο λόγο την γνωστική (Cοgnitive)  

•  H σύνδεση του συναισθήματος (Αffect-) με το σώμα (Physical-) έχει χαθεί.  

       Η Αλίκη δεν έχει κατακτήσει  

• το στάδιο  του καθρέφτη που επιτρέπει στο υποκείμενο να εδραιώσει την κινητική 

συνοχή του σώματός του.( Dolto, F.,1999).  

•  την Βασική εικόνα του σώματος που σύμφωνα με την  Dolto, F(1999) συνίσταται 

στην αίσθηση του ατόμου ότι παρά τις αλλαγές συνθηκών ή συναισθήματος είναι ο 

«ίδιος».  

Ανοχή της Αμφιθυμίας 

     “Αναρωτιέμαι αν άλλαξα κατά τη διάρκεια της νύχτας... Ήμουνα η ίδια σήμερα το πρωί; 

Είμαι σχεδόν σίγουρη πως θυμάμαι να αισθάνομαι λίγο αλλιώτικα. Εάν όμως δεν είμαι η ίδια, 

η επόμενη ερώτηση είναι: Ποια είμαι για το όνομα του Θεού; A, αυτό είναι το μεγάλο 

μυστήριο!”  

     Κατά τη Μ.Klein για να αναπτυχθεί ο Αληθής εαυτός το Εγώ του παιδιού, πρέπει: 

•        να διαχωρίσει  το “Εγώ” από το “Μη Εγώ” που αντιπροσωπεύεται από τα 

αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου και κυρίως από τη μητέρα  

•        να πετύχει την ανοχή της αμφιθυμίας, της σύγκρουσης των συναισθημάτων 

αγάπης και μίσους προς τη μητέρα περνώντας στην “καταθλιπτική θέση” (Winnicot, 

D. 2003)  

       H ισορροπία και η ολοκλήρωση κατά τον Landy(2001) επέρχεται με  

 την αναγνώριση και αποδοχή της αμφιθυμίας  
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 την ανάπτυξη της ικανότητας να διαχειριζόμαστε τους συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενους ρόλους μας. 

 

Βοηθοί: Η συμβολή τους στο θεραπευτικό ταξίδι της Αλίκης  και ο ρόλος τους ως 

θεραπευτές 

το μικρό παιδί πρίν τον οιδιπόδοιο ευνουχισμό και την είσοδο στην συμβολική τάξη του 

Νόμου δεν μπορεί να δημιουργήσει πραγματική σχέση παρά μόνο μέσω προβολής 

εναποθέτοντας μέρος ή σύνολο της εικόνας του σώματός του σε αντικείμενα, ζώα, 

πρόσωπα Dolto, F. (1999)  

H αναζήτηση ταυτότητας συνεχίζεται πέρα από την πρώτη μίμηση και ταύτιση του 

παιδιού με την μητέρα του, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης με κάθε ρόλο που κανείς 

ταυτίζεται R.Landy (Αλεξόπουλος Σ). Σε κρίσεις ταυτότητας ο Χαμένος εαυτός 

ξαναβρίσκεται μέσα από τους άλλους και ξανασχηματίζει τον εαυτό του. 

τα πλάσματα που συναντά η Αλίκη θα συμβάλλουν ώστε : 

• να ξεπεράσει τα εμπόδια και να προχωρήσει στο θεραπευτικό της ταξίδι 

•  να  προβάλει, να επεξεργαστεί και να επανασυνθέσει τους ρόλους που έχει ήδη στο 

ρεπερτόριό της 

• να ανακαλύψει τις δεξιότητες - τους βοηθούς εντός της 

•  να συναντήσει τον εσωτερικό της θεραπευτή 

•  

Κουνέλι-ή ο θεραπευτής Οδηγός και Προπονητής 

«Αχ!, η Δούκισσα πόσο θα εξαγριωθεί αν την αφήσω να περιμένει!.» είπε το κουνέλι «Ω 

αγαπημένα ποδαράκια μου ω γούνα μου και μουστάκια μουΙ όσο σίγουρο είναι πως οι νυφίτσες 

είναι νυφίτσες, άλλο τόσο σίγουρο είναι πως θα διατάξει να με εκτελέσουν»  

Το σύμβολο:   

       σχετίζεται με τις σεληνιακές θεές και μητέρες (Cooper, J. C.1992). Για τους Ινδιάνους 

αντιπροσωπεύει το  φόβο και την αντιμετώπισή του μέσα από την αποδοχή και βίωσή 

του(Sams, J. & Carson D., 1999).  

O ρόλος:  

      Ξωτικό ή υπορόλος Ζιζάνιο (με ρόλο:O Tρελλός του Βασιλιά) R.Landy (2001) και 

αρχέτυπο του Trickster  Jung(1988) 

•  εμφανίζεται ως  ερμαφρόδιτο ον  

• γοητεύει την Αλίκη και τον ακολουθεί  
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• προξενεί αναταραχή και χάος κάθε φορά που εμφανίζεται μπροστά της  

• θυμίζει τόσο φύλακα άγγελο όσο και δαιμόνιο, είναι αγγελιοφόρος και αντιποιητής 

της αρχής των θεών (εδώ της Βασίλισσας) 

•  μέσα από τα παθήματά του γελοιοποιεί την κατάσταση.  

O βοηθός:  

φιλοξενώντας την Αλίκη στο ίδιο του το λαγούμι(κουνελότρυπα)  

• την οδηγεί να αντιμετωπίσει φόβους  όπως:  

  τον φόβο απώλειας της συνοχής του εαυτού  

      την οδηγεί να μικρύνει τόσο με κίνδυνο «να συρρικνωθεί μέχρι τελικής εξαφάνισης»-

φόβος αέναης πτώσης/ φόβος κατάρρευσης ή να ψηλώσει τόσο που δεν χωράει πια στο σπίτι 

φόβος απώλειας ταυτότητας-ρόλος παντοδύναμου ενηλίκου.  

• ή λειτουργεί ως μέσο προβολής των φόβων της  όπως:  

 του φόβου ανεπάρκειας  (είναι αγχωμένο να είναι συνεπές με τις προσταγές της 

βασίλισσας)  

 Του  φόβου αποχωρισμού  (αγχώνεται να επιστρέψει στη βασίλισσα)  

       Σύμφωνα με την κατηγοροιοποίηση του David Johnson (1992) για τους ρόλους που 

ένας δραματοθεραπευτής μπορεί να παίξει ακολουθώντας τη δέσμευσή του με τα 

διαδραματιζόμενα το κουνέλι θυμίζει: 

     τον θεραπευτή Οδηγό  

•  γνωρίζει και οδηγεί μέσα στο φανταστικό χώρο  

•  χρησιμεύει για την Αλίκη ως προβολικό μέσο (παίρνοντας και το ίδιο το ρόλο 

εκείνου που φοβάται)  

       & τον Προπονητή θεραπευτή  

•   αποτελεί για εκείνη το θεατρικό διπλό της παίρνοντας το ρόλο της σκιάς της  

•  ενώ φροντίζει να της παρέχει αυτό που η ίδια χρειάζεται για να συνεχίσει να παίζει 

(π.χ βεντάλια)  

•  

Κάμπια ή ο θεραπευτής Μάρτυρας-Καθρέφτης  & ο θεραπευτής Σκηνοθέτης 

     «...το να γίνεσαι τόσα διαφορετικά μεγέθη σε μια μέρα προκαλεί σύγχυση». 

    -«δεν προκαλεί» είπε η Κάμπια – 

    «είναι πιθανόν να μην το έχετε ανακαλύψει ακόμη», είπε η Αλίκη «αλλά όταν θα πρέπει 

να μεταμορφωθείτε σε χρυσαλίδα... και στη συνέχεια, μετά από αυτό σε πεταλούδα, 

νομίζω πως θα αισθανθείτε λίγο αλλόκοτα, τί λέτε κι εσείς;» 
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    -«Διόλου» 

  -«Καλά, πιθανόν τα αισθήματά σας να είναι διαφορετικά» είπε η Αλίκη «αυτό που ξέρω 

είναι πως εγώ θα αισθανόμουν αλλόκοτα». 

 -«Εσύ!», είπε η Κάμπια περιφρονητικά, «Ποια είσαι εσύ;”  

 

Το σύμβολο:   Για τους Ινδιάνους (Tunca, Z. P.,2010)  η πεταλούδα συμβολίζει τον 

ατελείωτο κύκλο της μεταμόρφωσης του εαυτού  

O ρόλος: Οραματιστής R.Landy(2001) και αρχέτυπο του μάντη, προφήτη ή μέντορα 

Jung(1969):  

• Κάνει διερευνητικές ερωτήσεις και δίνει λακωνικές απαντήσεις, προφητείες*  

• δίνει βοήθεια αινιγματικό τρόπο  

•  παρέχει γνώσεις για να βοηθήσει τον ήρωα, κεντρική επιθυμία του οποίου είναι η 

εύρεση της αλήθειας 

•  καταστρώνει μεθοδικά σχέδια 

*  (θυμίζει την Πυθία που μετέφερε το χρησμό του αφού πρώτα ερχόταν έκσταση μασώντας 

φύλλα δάφνης  

Ο βοηθός: 

διευκολύνει την Αλίκη  

• να αποδεχτεί την διαδικασία της μεταμόρφωσης χωρίς να φοβάται μη χάσει τον εαυτό 

της (καλώντας την να ρυθμίσει το μέγεθός της τρώγοντας αντίστοιχα από τις δύο 

πλευρές του μανιταριού)  

• να αντιληφθεί τον εαυτό της ως πραγματικό πρόσωπο χρησιμεύοντας ως ο πρώτος 

άλλος που βιώνεται ως «μη εγώ»:  

  είναι η πρώτη που ρωτά «Ποια είσαι εσύ»  

 δεν μην αποκαλύπτει πράγματα για την ίδια  

  κάνει ανοιχτές ερωτήσεις και ενδιαφέρεται για τις δικές της επιθυμίες (χωρίς να 

προβάλει δικές της προσδοκίες) 

  διαφοροποιείται από την Αλίκη έχοντας «διαφορετικά αισθήματα»  

  αρνείται να της ικανοποιήσει επιθυμίες (π.χ να της συστηθεί) ματαιώνοντάς τη  

      Σύμφωνα με την κατηγοροιοποίηση του David Johnson (1992) για τους ρόλους που 

ένας δραματοθεραπευτής μπορεί να παίξει ακολουθώντας τη δέσμευσή του με τα 

διαδραματιζόμενα η Κάμπια θυμίζει:  

το θεραπευτή Μάρτυρα και Καθρέφτη 
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•  που παραμένει αμέτοχος, παρακολουθεί και αντικαθρεφτίζει αυτό που συμβαίνει 

 & τον θεραπευτή Σκηνοθέτη  

 που δίνει οδηγίες, στήνει τις σκηνές με τον ίδιο έξω από τη δράση, σχηματίζοντας ένα 

ασφαλές, οριοθετημένο πλαίσιο και πάντα εστιασμένος στο στόχο του θεραπευόμενου  

(π.χ προτείνει στην Αλίκη να χρησιμοποιήσει το μανιτάρι για να ρυθμίσει το μέγεθός της 

όπως αυτή θέλει).  

 

Γάτα ή ο θεραπευτής Σαμάνος 

«Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω για να φύγω από 

δω;” 

 -”Aυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να πας» είπε η γάτα 

 -”Δεν με ενδιαφέρει πολύ που...” είπε η Αλίκη. 

 -”Τότε δεν έχει σημασία ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις» 

 -«...εφόσον φτάσω κάπου πρόσθεσε η Αλίκη σαν επεξήγηση 

 -«Α! Είναι σίγουρο πως θα το καταφέρεις αυτό... αρκεί μόνο να περπατήσεις αρκετά»  

 

 Το σύμβολο:  Είναι σεληνιακό ζώο. Για τους Ινδιάνους(Sams, J. & Carson D. ,1999)  είναι 

φύλακας απόκρυφης γνώσης και έχει την ικανότητα να διδάξει σε κάποιον την προσωπική 

του δύναμη και πράγματα που έχει ξεχάσει για τον εαυτό του. 

O ρόλος: μάγος-ταχυδακτυλουργός ή υπορόλος πονηρή θεά* (Landy, R. 2001) 

• μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται 

• κατέχει τη γνώση του κόσμου στον οποίο βρίσκεται [ξέρει πού οδηγούν οι δρόμοι (το 

μέλλον) αλλά και γιατί κάποιος έχει βρεθεί εκεί (την αρχή των πραγμάτων]  

• έχει μεγαλύτερη εξουσία από τον «Νόμο» σε αυτόν τον κόσμο(αρνείται εντολές και οι 

ποινές δεν την αγγίζουν αφού μπορεί να εξαφανίζεται) 

• η εικόνα του ασώματου κεφαλιού της στον ουρανό θυμίζει τη Μεγάλη Γάτα των 

Ινδιάνων  

•  * έχει ένα αινιγματικό χαμόγελο και κάνει ειρωνικά πειράγματα στην Αλίκη 

 

 Ο βοηθός: διευκολύνει την Αλίκη 

•  να προβάλλει τόσο θετικά όσο και επιθετικά συναισθήματα (ανοχή αμφιθυμίας-

καταθλιπτική θέση) 
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• να πάρει την πρώτη της απόφαση, επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο δρόμους και να 

κατακτήσει την δυναμική εικόνα σώματος  που αναπαριστάται σαν ενσάρκωση του 

ρήματος πορεύομαι υπό την έννοια της πορείας του επιθυμείν Dolto, F. (1999) 

•  Επίσης:  

• ενισχύει την πορεία της προς την ανεξαρτησία δείχνοντας πίστη πως θα τα καταφέρει 

όποιο δρόμο και αν επιλέξει  

•  Αντιπροσωπεύει την έννοια της ορθολογικής σκέψης-συνείδησης, σε αντίθεση με την 

πρόλογική σκέψη που επικρατεί στην ιστορία (θέτει υπό συζήτηση την έννοια τρέλλα 

& υποψιάζει την Αλίκη ότι βρίσκεται σε όνειρο) 

Σύμφωνα με την κατηγοροιοποίηση του David Johnson (1992) για τους ρόλους που ένας 

δραματοθεραπευτής μπορεί να παίξει ακολουθώντας τη δέσμευσή του με τα 

διαδραματιζόμενα η γάτα θυμίζει: 

• Το θεραπευτή Οδηγό 

 γνωρίζει και οδηγεί μέσα στο φανταστικό χώρο  

•  το θεραπευτή Σαμάνο 

     μπαίνει στο κέντρο της δράσης τοποθετώντας αυτόματα την Αλίκη στο ρόλο του μάρτυρα 

(στη θέση και για χάρη της Αλίκης αντιμετωπίζει την επιθετικότητα της 

Βασίλισσας(μητέρας) & αρνείται να υπακούσει στο «νόμο» του Βασιλιά (πατέρα) και να 

φιλήσει το χέρι του 

 

Καπελάς ή ο θεραπευτής Ηθοποιός & Αντικείμενο Παιχνιδιού 

    «Ζητώ συγγνώμη, Μεγαλειότατε», άρχισε που τα φέρνω αυτά(τσάι & ψωμί) εδώ, δεν είχα 

όμως τελειώσει το τσάι μου όταν με ειδοποίησαν να έρθω».  

-«Όφειλες να είχες τελειώσει» είπε ο Βασιλιάς. «....Βγάλε το καπέλο σου». 

 -«Δεν είναι δικό μου», είπε ο Καπελάς.  

-«Κλεμμένο!» αναφώνησε ο Βασιλιάς... 

 -«Τα έχω προς πώληση... δεν έχω κανένα δικό μου. Είμαι καπελάς».  

 

Το σύμβολο: To καπέλο συμβολίζει την αυθεντία, τη δύναμη .Περιέχει τη σκέψη. Το να 

αλλάζει κανείς καπέλα σημαίνει να αλλάζει στάσεις και γνώμες (Cooper, J. C.,1992). 

Διαφορετικά καπέλα απεικονίζουν τις κοινωνικές και ιεραρχικές τάξεις(Μπακούρα Κ., 

2011).  

O ρόλος: του καλλιτέχνη R.Landy(2001)], αρχέτυπο του Δημιουργού Jung(1969)  
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 είναι δημιουργικός, πολυβασανισμένος (καταδικασμένος από τη βασίλισσα, 

τιμωρημένος από το χρόνο και φτωχός ) 

 είναι απομονωμένος σε έναν κόσμο ονειροφαντασίας που ο ίδιος έπλασε  (σε μια 

αιώνια συγκέντρωση για τσάι όπου κυριαρχεί η αρχή της ηδονής -φαγητό& παιχνίδι) 

 Έχει αμφιθυμία ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή [φέρνει το τσάι του και το ψωμί 

του(από το χώρο παιχνιδιού) στο δικαστήριο (χώρος πραγματικότητας) ενώ αφήνει 

φεύγοντας πίσω τα παπούτσια του]  

        και του γελωτοποιούR.Landy(2001)  

 Υπηρετεί τη βασίλισσα αλλά και αυθαδιάζει (τραγουδά στην συναυλία της αλλά 

αρνείται να το καπέλο του)  

  συγκαλύπτει την ανωτερότητά του, την ευστροφία και τις πρακτικές του γνώσεις με 

την χαμηλή κοινωνική του θέση «δεν είμαι παρά ένας φτωχός» 

  Ο βοηθός: διευκολύνει την Αλίκη 

•  να εμπεριέξει την αμφιθυμία του ρόλου της (δημιουργός –δούλος, υπερεκτίμηση-

υποτίμηση ,υπηρέτης/καλός-επαναστάτης/κακός) 

• να ανακαλύψει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας όπου 

βρίσκονται τα σύμβολα και η απαρχή του ρόλου R.Landy (2001  

• να έρθει σε επαφή με τον Δημιουργικό εαυτό κατά Adler(1864), τον Βασικό ρόλο 

(εκείνου που υποδύεται) κατά τον Landy(2001) ή την Πηγή κατά τον Johnson(2000)  

(καθώς δημιουργεί καπέλα-ρόλους αλλά δεν του ανήκουν-δεν τον δεσμεύουν)  

    Ο καπελάς θυμίζει το ρόλο του δραματοθεραπευτή στη μέθοδο Developmental 

Transformations του D.R.Johnson(2000): 

Η μέθοδος DvT  

• βασίζεται σε μια αυτοσχεδιαστική τεχνική όπου  

  δύο ηθοποιοί ξεκινούν μια σκηνή. 

 Μετά την επιλογή των αρχικών ρόλων πρέπει να ακολουθήσουν τις μεταμόρφωσεις 

χωρίς να αντισταθούν ή να αρνηθούν να πάρουν ένα νέο ρόλο.  

• εμπλέκει τους θεραπευόμενους σε έναν ελεύθερο συνειρμό στο δράμα-μια συνεχή 

ροή δράσης και εικόνας, όπως κάνει η Ψυχαναλυτική προσέγγιση.  

•  στοχεύει στο να διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ πηγής-εαυτού και άλλου(ούτε 

απόσυρσης ούτε κατάστασης χωρίς εαυτό) μέσα από τη χρήση του ελεύθερου 

παιχνιδιού σαν μέσο για συνεχή μεταμόρφωση.   
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Kύριος στόχος του Δραματοθεραπευτή στη μέθοδο DvT είναι να βοηθήσει τον 

θεραπευόμενο να μπει και να παραμείνει στο χώρο παιχνιδιού όπου δεν έχει τίποτα να 

παίξει εκτός από τον ίδιο(τον θεραπευτή)  

Ο Καπελάς ως θεραπευτής 

•   με τη δημιουργικότητά του και τη δεξιότητα να δημιουργεί καπέλα-κουστούμια και 

να τα φορά θυμίζει ηθοποιό που έχει δυνατότητα να μεταμορφώνεται συνεχώς 

• μοιάζει να είναι εκείνος που κρύβεται πίσω από τους  προηγούμενους ρόλους  ζώων-

θεραπευτών και τώρα αποκαλύπτει το «ανθρώπινο» πρόσωπό του 

• ως θεραπευτής-ηθοποιός έχει καταδυθεί στο ίδιο το όνειρο-χώρο παιχνιδιού της 

Αλίκης και είναι παράλληλα Δημιουργός του ενδιάμεσου αυτού χώρου-Θεραπευτής 

με κάποια εξουσία αλλά και Αντικείμενο Παιχνιδιού (Landy, R., 2008a). – 

«υπηρέτης» της Αλίκης.  

Η λύση 

Μετά τη συνάντηση με τον Καπελά η Αλίκη καταφέρνει: 

• Να διαφοροποιηθεί και να διαμορφώσει ταυτότητα ( πρώτη φορά δηλώνει το όνομά 

της στην ερώτηση «Ποια είσαι» , διαφωνεί & εκφράζει θυμό στο δικαστήριο)  

• Να αναπτύξει δικό της σύστημα αξιών [Beliefs σύμφωνα με τον Mooli Lahad(1992)] 

(εκφραζοντας το δικό της αίσθημα περί δικαιοσύνης) 

• Να αποκτήσει αισθητική απόσταση (αφηγείται όσα έζησε στην χώρα των θαυμάτων 

στην Ψευτοχελώνα και τον Γρύπα)  

 

Συμπεράσματα 

• Η Αλίκη απαλλάσσεται από το άκαμπτο προσωπείο(Ψευδή Εαυτό)/μασκα 

διατηρώντας τις δεξιότητες μεταμόρφωσης/καπέλο που η ψυχοπαθολογία της, της 

δώρισε και συναντά τον αληθή-Δημιουργικό εαυτό μέσα από τις αναπτυξιακές 

μεταμορφώσεις των πλασμάτων-ρόλων που συναντά  

• Η δεξιότητα του Καλλιτέχνη-Ηθοποιού να ταξιδεύει στους ρόλους ή για άλλους η 

διαθεσιμότητά του στο να τον κατακτούν οι ρόλοι, μπορεί να μετουσιωθεί σε 

δεξιότητα για το  ρόλο του δραματοθεραπευτή ως Αντικείμενο Παιχνιδιού, στη 

μέθοδο DvT όπως ο Σαμάνος που ταξιδεύει ο ίδιος για να αναζητήσει τις αιτίες της 

ασθένειας. Προϋπόθεση είναι μια γενναία βουτιά προς την αποκάλυψη του δικού 

του αληθούς εαυτού πίσω από τα προσωπεία.  
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From Alice to the mad hatter: From false self to the dramatherapist as a playobject (a 

journey of developmental transformations) 

Kapi Fotini, Dramatherapist-Psychopedagogist-Actress , Center of Prevention, Counseling 

and Dramatherapy “Metavasis”, Greece. 

 

Presentation based on the titular dissertation (Supervisor / Overseeing professor: Dora 

Dedeski, Psychologist-Dramatherapist) 

Translation Chouliara Sophia & Ermoyenidou Anthi 

 

The heroine and her task  

`and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'  So she was 

considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy 

and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of 

getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by 

her.  

Alice is having trouble finding a goal, desire and meaning apart from the interaction she 

has with her sister who reads, and feel pleasure through her own creativity.  

Her sister’s look turning towards the book also refers to the look of the mother (the first 

significant “other”) that ceases to look at her.  

The book, which symbolises the universe, the Bible of the World (liber mundi) and Life 

(liber vitae) (Cooper, J.C., 1992), is whole in its form and not fragmented in views and 

pictures; just like her sister is depicted as “complete”, “self-sufficient” and “whole”, capable 

of deriving pleasure independently of her interaction with the “others”. 

 

• Alice, is at the end of the latency period (10 years old), according to Freud 

(Paraskevopoulos, I.N., 1985) and at the beginning of adolescence were the 

instinctual tensions re-emerge.   

 

• It looks as though she wants to return to the period without images and speech, when 

she was an infant (“the non-verbal” - from latin infants, Winnicott, 2003) which 

corresponds to Freud’s pre-oedipal period and is of great importance in identity 

formation.  
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• By regressing to infancy she will process anew the primary attachment so as:  

 

I. to acquire the “infant’s capacity to be alone”, Winnicott (2003), the child will have 

internalised a constant image of itself in a relationship 

 

II. to regain her ability to play and derive pleasure from it  

 

III. to shape her own identity  

 

Obstacles: Splitting and narcissistic personality organization  

`Come, there's no use in crying like that!' said Alice to herself, rather sharply; `I advise you to 

leave off this minute!' She generally gave herself very good advice, (though she very seldom 

followed it), and sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes; and 

once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of 

croquet she was playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to 

be two people. `But it's no use now,' thought poor Alice, `to pretend to be two people! Why, 

there's hardly enough of me left to make ONE respectable person!' 

Alice experiences a splitting between:  

• The two extremes of emotional involvement in rendering the “role-self”: the 

overdistance which alienates her from her emotions and the “underdistance” where 

the abundance of emotion stifles her objectivity and ability to reflect. R. Landy 

(2001) (she grows small and drowns in the tears of the “grown-up Alice”) 

 

•  the role of the adult and the child (too big to enter the garden or too small to find 

the key) 

 

• the sense of omnipotence and inadequacy (the one who cries and the one who 

remains strong and helps or punishes).  

 

• good and evil (a parent who helps and a parent who punishes –  a child who plays 

fair and a child who cheats)  

 



 
 

 

130 

For Masterson (Tunca, Z. P., 2010) splitting is one of the defence mechanisms against 

the feelings of abandonment a child experiences while attempting to differentiate from 

the mother. Therefore, the child divides itself in two personalities which it believes 

have nothing in common. The good self, associated with the dependent, passive, child 

behaviour and the bad self, associated with the energetic and independent part of its 

personality.  

 

According  to L. Kerberg (Tunca, Z. P., 2010) the child’s self who by the third year was 

not able to fuse the good with the bad images, is dominated by a condition of 

fragmentation which may lead to personality disorders such as the borderline and the 

narcissistic.   

 

Obstacles: Narcissistic personality organization 

 

“if I'm Mabel, I'll stay down here! It'll be no use their putting their heads down and 

saying "Come up again, dear!" I shall only look up and say "Who am I then? Tell 

me that first, and then, if I like being that person, I'll come up: if not, I'll stay down 

here till I'm somebody else"--but, oh dear!' cried Alice, with a sudden burst of tears, 

`I do wish they WOULD put their heads down! I am so VERY tired of being all 

alone here!” 

 

Alice  

 

• demonstrates a lack of “capacity to be alone”, Winnicot (2003) 

 

• maintains her self-esteem mainly through external validation 

 

• needs the “others” mostly as mirrors who provide her with validation, 

admiration and acceptance thus in the end, they appear to function only as 

“selfobjects” (McWilliams N. 2012) and not as real-life people.   

 

• uses for the most part the defence mechanisms of idealisation and 

underestimation of the self or of the others*: cognitive “I can’t be Mabel for I 
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know all sorts of things, and she does not know anything!” & physically 

(growing taller or shrinking depending on the people she meets)  

 

• Alice feels a strong sentiment of shame**, that underneath her facade, an 

unworthy self will be revealed that doesn’t know anything. “And what an 

ignorant little girl she'll think me! No, it'll never do to ask: perhaps I shall see it 

written up somewhere the name of the country” 

 

*A standard process used by narcissistic people to deal with everything that worries 

them (McWilliams N., 2012) 

 

** For narcissistic people shame is counterbalanced with a judgemental attitude 

towards themselves or others (McWilliams N.2012) 

 

Obstacles: The False Self 

“ Alice … though this was not a VERY good opportunity for showing off her knowledge, as 

there was no one to listen to her, still it was good practice to say it over… and she tried to 

curtsey as she spoke--fancy CURTSEYING as you're falling through the air! Do you think 

you could manage it?” 

The unclear message that a person is of great importance but only for the particular role 

that person plays; undermining the appearance of the effect which Winnicott named the 

“false self”, that is to present a self that the person has learned from experience that is 

acceptable. (McWilliams N., 2012) 

Alice 

• appears to gain approval through cognitive achievements and polite attitude 

 

• relies extensively on cognitive functions in order to predict and anticipate the 

environment’s interferences** 

 

• it is easier for her to recognise feelings (empathy) and satisfy other people’s desires 

than her own** 

 

• senses the look of others upon her, even when they are absent  
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** characteristics of the “false self” (Zakinthinaki, A. 2010) 

 

Obstacles: False self & fixation at the oral stage  

“She took down a jar from one of the shelves as she passed; it was labelled `ORANGE 

MARMALADE', but to her great disappointment it was empty” 

The false self is introduced as a defence towards two possible environmental failures. 

Either due to the non-fulfilment of the infant’s illusory creations while being in a state of 

excitement, or due to the interference during its peaceful experience of “being during the 

phases of peacefulness”. The primary identity needs a breast that “is”, not a breast that 

“does”. Winnicott (1979)  

Alice 

• When she fantasizes – craves for food, she is disappointed  

 

• Food is imposed on her without her feeling hungry “eat me… drink me…” 

 

• Food causes changes to her body (size) which adjusts to her own rules  

 

• Believes that the aggression connected to the suppression of instinctual urges is 

destructive* “she preferred not to drop the empty (marmalade) jar, for fear of 

killing somebody” 

* The perception of the mother as a real person that differs from the child, an important 

notion in shaping its identity later on, derives from the gradual reductions (among which 

weaning) and the survival of the mother from the subsequent aggression of the child, 

Winnicott (1976, 2003) 

 

 

Obstacles: Body image  

Based on the Model Basic Ph by Mooli Lahad(1992) regarding the six dimensions of a 

person’s copying style on how to deal with stress in crisis situations.  

 Alice primarily uses the Cognitive one. 

 

 The connection between emotion (Affect-) and body (Physical-) is lost. 

Alice has not conquered  
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 the mirror stage, allowing the subject to establish the kinetic cohesion of its body 

(Dolto, F., 1999) 

 the basic body image that according to Dolto, F (1999) consists in the sense that a 

person, despite of the changes of circumstances or emotion, remains the “same”. 

The tolerance of the Ambivalence  

“Let me think: was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember 

feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, Who in the world am I? 

Ah, THAT'S the great puzzle!'” 

 According to M. Klein to develop the True Self, the Ego of the child must:  

 distinguish the “Me” from the “Not-Me” represented by the objects of the external 

world and mostly by the mother  

 

 to achieve the tolerance of the ambivalence, the clash between feelings of love and 

hatred towards the mother, transitioning to the “depressive position” (Winnicott, 

D. 2003) 

The balance and fulfilment according to Landy (2001) comes from:  

 recognising and accepting the ambivalence  

 developing the capacity to manage our often contradictory roles 

 

Helpers:  Their contribution to the therapeutic journey of Alice and their role as 

therapists 

The search for identity continues beyond the first imitation and identification of the 

child with its mother, in every stage of development with every role that one identifies 

with, R. Landy (Alexopoulos S). During identity crises, the Lost Self is found again 

through the others and reshapes itself. 

The young child before the oedipal castration and the admission into the symbolic Law 

order, cannot form a true relationship other than through projection, by placing a part 

or the total of its body image in objects, animals, people Dolto, F. (1999)  

 

The creatures that Alice encounters contribute to:  

• overcome the obstacles and continue her therapeutic journey 

 

• project, process and reformulate the roles she already has in her repertoire  
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• To discover her capabilities  - the helpers within her 

 

• To encounter her inner therapist  

The Rabbit – or the Healer Guide and Instructor  

“`Oh! the Duchess, the Duchess! Oh! won't she be savage if I've kept her waiting!... Oh my 

dear paws! Oh my fur and whiskers! She'll get me executed, as sure as ferrets are ferrets!” 

The symbol: It relates to the lunar deities and mothers (Cooper, J. C. 1992). For Native 

Americans it represents fear and the way to confront it by accepting and experiencing it 

(Sams, J. & Carson D., 1999).  

The role: Elf or sub-role Rascal (with the role: The King’s Madman) R. Landy (2001) and 

the archetype of the Trickster, Jung (1988) 

 appears as a hermaphrodite being  

 captivates Alice and she follows him 

 causes turmoil and chaos every time it appears before her  

 evokes both a guardian angel and an evil spirit, it is a messenger and an antipoet 

that contradicts the authority of the gods ( in the text, the Queen)  

 Through its misfortunes it satirises the situation  

 

The helper: By accommodating Alice in its own burrow (rabbit-hole)  

 He guides her to face her fears like:  

 

 The fear of losing self-cohesion  

He incites her to become so small at the risk of “shrinking away altogether” – the fear of 

perpetual fall / fear of collapsing or growing so tall that she no longer fits in the house – fear 

of identity loss – the role of the almighty adult.  

• Or he acts as a medium to project her fears like:  

 

 The fear of inadequacy (it is anxious to comply with the queen’s orders)  

 The fear of separation (it is anxious to get back to the queen)   

 

According to David Johnson’s categorization (1992) of the roles that a dramatherapist can 

play while participating in the ongoing drama, the rabbit reminds of 
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The therapist Guide 

•  It knows and guides someone into the imaginary space 

• It is of  use  to Alice as a projective medium (by taking the role of what she is afraid 

of) 

& the trainer therapist 

• It consists her theatrical double taking the role of her shadow 

• While it ensures to provide Alice with what she really needs in order to keep on 

playing (ex. a fan) 

 

Caterpillar or the Therapist Witness-Mirror & the Director therapist 

“…being so many different sizes in a day is very confusing.' ,said Alice 

  `It isn't,' said the Caterpillar.  

  `Well, perhaps you haven't found it so yet,' said Alice; `but when you have to turn into a 

chrysalis--you will some day, you know--and then after that into a butterfly, I should think 

you'll feel it a little queer, won't you?'  

  `Not a bit,' said the Caterpillar.  

  `Well, perhaps your feelings may be different,' said Alice; `all I know is, it would feel very 

queer to ME.'  

  `You!' said the Caterpillar contemptuously. `Who are YOU?»  

The symbol:For Indians ((Tunca, Z. P.,2010) , the butterfly symbolizes the endless circle of 

the transformation of the self.      

The role:Visionary R.Landy(2001) and the archetype of seer, prophet or mentor Jung 

(1969) : 

• He asks probing questions and gives laconic answers, prophecies* 

• provides help in an enigmatic way 

• Provides knowledge in order to help the hero, whose main desire is to discover the 

truth 

• He devises systematic plans 

* (he reminds of Pythia who would prophesize only after having fallen into trance by chewing 

laurel leaves).  

The helper:  

helps Alice 
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• accept the process of transformation without being afraid that she will lose herself  

(urging her to adjust her size while eating respectively  both sides of the mushroom) 

• to see herself as a real being –being the first “other” who is experienced as “not me” : 

 She is the first to ask “Who are you” 

 she does not reveal things about herself 

 She asks open questions and is interested in her own desires (without projecting her 

own expectations) 

 She differentiates herself from Alice having “different feelings” 

 She refuses to satisfy Alice’s needs (ex. to introduce herself) in this way belittling her.  

According to David Johnson’s categorization (1992) of the roles that a dramatherapist can 

play –while intervening in the ongoing drama, the caterpillar reminds of 

the Witness therapist and Mirror  

•  who remains passive, observes and reflects what is happening 

& the Therapist Director 

 who gives guidelines, sets the scenes leaving himself out of action, creating a safe, 

defined framework. He  is always focused on his target –that is the person under 

treatment (for example, he suggests that Alice uses  the mushroom in order to adjust 

her size anyway she likes) 

  

Cheshire Cat or the Shaman therapist 

`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'  

  `That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat.  

  `I don't much care where--' said Alice.  

  `Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat.  

  `--so long as I get SOMEWHERE,' Alice added as an explanation.  

  `Oh, you're sure to do that,' said the Cat, `if you only walk long enough.'  

 

The symbol: it is a lunar animal. For Indians (Sams, J. & Carson D. ,1999)  it is deemed to be 

a guardian of secret knowledge and has the ability to teach someone his personal strengths as 

well as things he has forgotten about himself.  

The role: magician-illusionist or sub-role an artful goddess * (Landy, R. 2001) 

• she can appear and disappear 
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• she possesses the knowledge of the world in which she lives [she knows where paths 

lead to (the future) and the reason why someone has been found there [the beginning 

of everything] 

• she has greater power than “Law” upon this world (she refuses to take orders and she 

is impervious to punishments since she can disappear) 

• the image of a head lingering in the sky reminds of the Great Cat of Indians 

• *she has an enigmatic smile and teases Alice in an ironic way 

 

The helper: 

• The assistant: helps Alice 

• express positive as well as aggressive feelings (tolerance of ambivalence –depressing 

position)  

• make her first decision, choosing between two paths and conquer the dynamic image 

of a body represented as embodiment of the verb walk , in the sense of walking 

towards desire”. Dolto F. (1999) 

• In addition : 

• it encourages her way to independence showing faith that she will cope whichever 

path she may choose.  

• it represents the concept of rational thought-consciousness contrary to the pre-rational 

thought prevailing throughout history  (the concept of madness is in question and 

helps Alice suspect that she might be in a dream) 

According to David Johnson’s categorization (1992) of the roles that a drama therapist 

can play while participating in the ongoing drama, the cat reminds of 

• The Therapist Guide 

 it knows and leads the way to the imaginary space 

• The Therapist Shaman 

it comes into the center of action, automatically giving Alice the role of the witness (in the 

position of Alice and for her own sake, it confronts the aggression of the Queen (mother) and 

refuses to obey the King’s “law” (father) and kiss his hand.  

Mad Hatter or the therapist Actor & Playobject 

“I beg pardon, your Majesty,' he began, `for bringing these(teacup in one hand and a piece of 

bread-and-butter )in: but I hadn't quite finished my tea when I was sent for.'  

  `You ought to have finished,' said the King. `Take off your hat,' 
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  `It isn't mine,' said the Hatter.  

  `Stolen!' the King exclaimed, turning to the jury, who instantly made a memorandum of the 

fact.  

  `I keep them to sell,' the Hatter added as an explanation; `I've none of my own. I'm a hatter.'  

            The symbol: the hat represents power, the leading expert. It involves thought. 

Changing   hats means changing attitudes and opinions (Cooper, J. C. , 1992). The different 

hats represent social and hierarchical classes (Bakoura K. , 2011) 

The role: of the artist R.Landy (2011), archetype of the Creator Jung (1969) 

 he is creative, tormented (condemned by the queen, punished by time and poor) 

 he is isolated into a dream world that he has created on his own (in an endless party 

where the principle of hedonism is dominant –food & play)  

 He is ambivalent about art and life [he brings his tea and bread (from the playspace) to 

the court (reality space) and leaves his shoes behind while exiting. 

   

and the Jester R. Landy (2001) 

 He serves the queen but is also disrespectful (he sings during her concert but refuses to 

take his hat off) 

 He conceals his superiority , his intelligence and  practical knowledge with his lower 

social status “ I am not but a poor man” 

The assistant: helps Alice 

• include the ambivalence of her role (creator –servant – overestimation- 

underestimation, servant/good –rebel /bad) 

• discover the space in between fiction and reality where the symbols and the beginning 

of the role are R. Landy (2001) 

•  connect with the Creative self according to Adler (1864), the Basic role (the one she 

is interpreting) according to Landy (2001) or the Source according Johnson (2000)  (as  

Mad hatter is making hats-roles which do not belong to him – do not restrict him) 

The Mad Hatter reminds of the dramatherapist in the “Developmental Transformations” 

method of D.R.Johnson (2000) : 

 

The DvT method 

• is based on an improvisational technique when 

 Two actors start a scene.  
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 After choosing the initial roles, they need to follow up the transformations without 

resisting or refusing to take a new role. 

• He involves the people under treatment to engage in a free association in the drama 

–a constant flow of action and image, as per psychoanalytic approach.  

• He aims to facilitate the connection between the source- self and other (neither 

exclusion nor non-self condition) through the use of free play as a means of constant 

transformation.  

 

The main goal of the Dramatherapist in the DvT method is to help the person under 

treatment to enter and remain in the playspace where he has nothing else to play than him 

(the therapist)  

The Mad Hatter as a therapist 

• With his creativity and ability to make hats-costumes and then try wear them reminds 

of an actor who is constantly transforming.  

• he looks as the person behind the former roles of animal-therapists and who now 

reveals  his “true” identity. 

•  

• As a therapist-actor, he has plunged into the dream –playspace of Alice , being at the 

same time the Creator of this in-between space-  Therapist with a certain power but a 

playobject as well. (Landy R. 200a.)- Alice’s servant. 

 

After meeting Mad Hatter Alice manages: 

• To differentiate herself and form identity (for the first time she announces her name 

after the question “Who are you?”, she objects & expresses rage at the court) 

• To develop her own  system of values [beliefs according to Mooli Lahad (1992)] 

(expressing her own sense of justice). 

• To acquire aesthetic distance (she narrates to the Mock Turtle and the Gryphon all 

that she witnessed in Wonderland ) 

Conclusions 

• Alice is freed from the rigid mask (False Self) /mask, keeping the transformation 

skills /hat that her psychopathology has gifted to her and meets her real-Creative self  

through developmental transformations of the creatures-roles she encounters.  
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• The ability of the Artist-actor to travel into roles or according to others his 

availability to be conquered by roles can be transformed into  an ability for the drama 

therapist’s role as the playobject, in the DvT method just like the Shaman who 

travels on his own seeking the causes of disease. The necessary condition is a brave 

dive into the revelation of his own real self behind masks. 
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150. «Οι εικαστικές αναπαραστάσεις του παραμυθιού και η συμβολή στη θεραπευτική 

επιρροή τους» 

Αγγελική Κομποχόλη, Φιλόλογος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

O κυρίαρχος ,ιαματικός, ρόλος του  χρώματος έχει ήδη επισημανθεί από τη σύγχρονη 

επιστημονική έρευνα, η σπουδαιότητά του όμως ήταν γνωστή και στη λαϊκή θεραπευτική 

παράδοση, ελληνική και μη, με τη λεκτική χρήση και την οπτική αναπαράστασή του σε 

επωδούς, μύθους, θρησκευτικές διηγήσεις και παραμύθια14. Η εθνογραφική έρευνα σε πολλές  

περιπτώσεις επισημαίνει την καθοριστική, μέσω της λεκτικής χρήσης και της εικαστικής 

αναπαράστασης,  συμβολή του χρώματος στην αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών, 

σωματικών και ψυχικών15.Για άλλη μία φορά καθίσταται έντονη η επιστημονική εκδοχή πως 

ίσως η λαϊκή παράδοση διασώζει απομεινάρια σημαντικών γνώσεων του παρελθόντος, 

αποτελώντας πηγή πολύτιμων για την καθημερινότητά μας πληροφοριών. Σημαντική εδώ η 

συμβολή του παραμυθιού. 

 

Βασική αρχή του παραμυθιακού ύφους η τάση του για καθαρό περίγραμμα, η καθαρή οπτική 

εικόνα η οποία εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς, τα παραμυθιακά 

χρώματα: άσπρο, κόκκινο, μαύρο, ασημί, χρυσαφί16. Το χρώμαδιαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στον σχεδιασμό της παραμυθιακής δράσης.Η χρήση του πολλές φορές αντιστοιχεί στο 

επίπεδο της γλώσσας. Συχνά στο παραμύθι η διαδικασία της αντικειμενικοποίησης του 

υποκειμενικού κόσμου, η προβολή της εσωτερικής ζωής γίνεται  εικαστικά. Το χρώμα τότε, 

μέσα από τις περιγραφές του, αναδεικνύεται σε ζωγραφική αρχή που διέπει το σύνολο της 

διηγήσεως και λειτουργεί  ως σύμβολο συναισθημάτων και ανθρώπινων σχέσεων.Στο σημείο 

αυτό ο σπουδαίος Ελβετός παραμυθολόγος MaxLuthi επισημαίνειχαρακτηριστικά: «Όταν ο 

ήρωας ενός παραμυθιού μπαίνει σε μία πόλη, οι δρόμοι και τα σπίτια δεν περιγράφονται, η 

ζωή και η κίνηση της πόλης δεν απεικονίζονται. Αναφέρεται μόνο ότι είναι σημαντικό για τη 

                                                           
14Πρβλ. ενδεικτικάWilde C.,-Chapman L. K., Colour therapy, An Antistress Colouring Book, London 

2015.Επίσηςβλ. ΚυριακίδηςΣτ., «ΤασύμβολαεντηΝεοελληνικήΛαογραφία», Λαογραφία 12, σελ. 503-546 

καιRoemerD.,«In the Eye of Beholder: A Semiotic Analysis of the Visual Descriptive Riddle», Journal of 

American Folklore, 95, 173-199. Bλ. καιHeather P.J., «Colour Symbolisme: Part I», Folklore 59 (1948), 165-

183.Ακόμηπρβλ. BoltonR., -Crisp D., «Colour Terms in Folktales:A Cross Cultural Study», Behavior Science 

Research 14 (1979),  σελ. 231-253. 
15 Πρβλ. Σκάρτσης Σ., Η Επωδή, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994, σελ. 15-39. 
16 Βλ. Μ.Γ. Μερακλής, «Η αισθητική του παραμυθιού», στον τόμο Το Παραμύθι και οι Παραμυθάδες, 

Αφιέρωμα, Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1998, σελ. 20-32. 
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δράση: στα σπίτια είναι κρεμασμένα μαύρα κρέπια ή είναι κιόλας τα ίδια τα σπίτια βαμμένα 

μαύρα, γιατί σήμερα θα δώσουν τη βασιλοπούλα στον δράκοντα»17. 

 

Γνωρίζουμε ότι το παιδί, βασικός ακροατής των παραμυθιών, πολύ συχνά ταυτίζεται με τον 

βασικό ήρωα ή την ηρωίδα. Η παιδική ηλικία είναι «μία εποποιία από έντονα συναισθήματα, 

όπου συχνά το παιδί παλεύει με την εσωτερική του βία, το άγχος, τα σαδιστικά 

καταστρεπτικά συναισθήματα. Επειδή δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν ενδιάμεσες 

καταστάσεις σε βαθμό και ένταση, το καθετί  είναι για το παιδί φως ή σκοτάδι»18. Η 

εναλλαγή φωτός και σκότους παίζει σημαντικό ρόλο στην αποφόρτιση των συναισθημάτων 

και συχνά μετατρέπει την παραμυθιακή αφήγηση σε  πράξη ιστόρησης με σαφή την 

αισθητική, εκπαιδευτική και θεραπευτική χροιά. Ποιητικές μεταφορές με το φως να είναι  

σύμβολο της υγείας και της νίκης του καλού έναντι του κακού και το σκοτάδι να είναι το 

σύμβολο της ασθένειας που κατατροπώνεται από το φως συναντώνται συχνά σε 

παραμυθιακές διηγήσεις με επακόλουθο τη ψυχικά ελάφρυνση και ανακούφιση του ακροατή, 

στην προκειμένη περίπτωση του παιδιού. Παραθέτω σχετική μαρτυρία λαϊκής αφηγήτριας 

από τις Κυκλάδες (Σαντορίνη): «Όταν είμαστε μικρά παιδιά και χειμώνιαζε και ακούγαμε τη 

θάλασσα και τον άνεμο και φοβόμαστε, τότε μας μάζευε η μητέρα μου δίπλα της και μας 

άρχιζε τις ιστορίες και τα παραμύθια για τα καλά τελώνια που είναι γεμάτα φως και φυλάνε 

τους ανθρώπους από τις αρρώστειες και τα κακά και μας μίλαγε για τα βλαβερά τελώνια, που 

πάντα στην αρχή νικούν και κάνουν κακό στους ανθρώπους στο τέλος όμως νικιώνται και 

φεύγουν μακριά και μαζί τους οι αρρώστειες και τα θανατικά σαν το κοπάδι. Κι εμείς, που τα 

ακούγαμε, πιστεύαμε πως άμα θα ήμασταν καλά παιδιά τα καλά τελώνια θα ήταν δίπλα μας 

και πως ποτέ δεν θα αρρωσταίναμε ούτε θα παθαίναμε κακό»19. Σαφής εδώ επίσης ο ηθικά 

προτρεπτικός, παιδαγωγικός χαρακτήρας των λαϊκών αφηγήσεων.  

Σε πολλές περιπτώσεις το ηθικά ακέραιο και σωστό ( που λειτουργεί εποικοδομητικά στην 

ολοκληρωμένη ψυχική συγκρότηση και συναισθηματική υπόσταση του ατόμου) τονίζεται 

εμφατικά στη λαϊκή αφηγηματική διαδικασία μέσω της χρήσης του χρώματος. Ο ιδεώδης 

κόσμος του παραμυθιού ως ένας κόσμος δικαίου και αρμονίαςυποδηλώνεται  και 

υποβάλλεται μέσα από την περιγραφή των χρωμάτων20. Η καλοσύνη της παραμυθιακής 

                                                           
17 Μ.Γ. Μερακλής, ο.π. 
18Α. Μιχαηλίδης Νουάρος, «Η παιδική ψυχή και το παραμύθι», στον τόμο Το Παραμύθι και οι Παραμυθάδες, 

ο.π, σελ. 48-54. 
19 Λαϊκή αφηγήτρια Μαρίνα Δρόσου, ετών 49, νοικοκυρά, Σαντορίνη, Απρίλιος 2016. Τα στοιχεία, όσον αφορά 

στο παραμύθι, συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιας εθνογραφική έρευνας διενεργήθηκε την περίοδο 

2015-2016 σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και είναι ανέκδοτη. 
20 Πρβλ. Μ.Γ. Μερακλής, Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993, σελ. 291-309. 
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ηρωίδας η οποία δεν δηλώνεται άμεσα, υπονοείται όμως μέσα από τη λευκότητα του 

δέρματός της, το χρυσό χρώμα που γοητεύει τους πάντες και γίνεται η υπέρτατη έκφραση 

αισθητικού και ηθικού κάλλους, ταυτόσημο των εννοιών όμορφος και καλός, ο γενικότερος 

συνδυασμός των χρωμάτων συντείνουν στο αναπλάθει  το παιδί στην φαντασία του έναν 

ζωντανό φαντασιακό ζωγραφικό χώρο με θετική, μέσα από τις αναφορές των χρωμάτων, 

επίδραση στον ψυχικό του κόσμου. Κάποτε η αυτή η περιγραφή των χρωμάτων μέσα από τη 

λαϊκήεξιστόρηση λειτουργεί ως δημώδης θεραπευτική πρακτική σε περιπτώσεις ψυχικών 

παθήσεων. Παραθέτω διαφωτιστική για το θέμα  μαρτυρία λαϊκής αφηγήτριας από την 

Πελοπόννησο: «Παλιά στους τρελούς κάνανε πολλά για να τους κάνουν καλά. Εμείς στο 

χωριό μου είχαμε μια πρακτική γιάτρισσα που τους σταύρωνε και μετά τους κάθιζε δίπλα 

τους και τους έλεγε συνέχεια παραμύθια κι έβαζε μέσα σε αυτά τόσο ωραία χρώματα, σαν να 

ζωγράφιζε. Μένανε με το στόμα ανοικτό οι τρελοί και άμα ξέχναγε κανένα χρώμα της το 

θυμίζανε εκείνοι να το πει»21. 

    Ας σταθούμε στο σημείο αυτό κι ας προσέξουμε ακόμη περισσότερο τη χρωματική δύναμη 

και επίδραση του λαϊκού αφηγηματικού λόγου. Στην περίπτωση του παραμυθιού, και όχι 

μόνο, νεώτερες έρευνες έχουν δείξει ότι  η προφορική εξιστόρηση του χρώματος 

ενδυναμώνει τον νου και την φαντασία, ακριβώς γιατί δεν εμποδίζει την οπτική εγκεφαλική 

απεικόνιση μιας έννοιας στο περιορισμένο σχήμα μιας λέξης. Η αισθητική του παραμυθιού,  

μέσω της χρωματικής αναπαράστασης, συντελεί στη δημιουργία ενός ξεχωριστού κόσμου 

όπου βρίσκουν ικανοποίηση, έκφραση και εξωτερίκευση πάρα πολλές από τις ψυχικές 

ανάγκες του ατόμου22, πολύ περισσότερο παιδιού23. 

 

Το παραμύθι, πολύ πριν την έντυπη εικονογραφημένη κυκλοφορία του, είχε τη δύναμη να 

αποκαλύπτει στο παιδί, μέσω της νοερής απεικόνισης , πλούσιους σε χρώμα και 

συμβολισμούς κόσμους επιτρέποντας να βρουν ικανοποίηση πολλές από τις ψυχικές ανάγκες 

του. Σύχρονοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η οπτική αναπαράσταση του χρώματος, μέσω της 

λαϊκής αφήγησης, επιδρά κατευναστικά και στον κόσμο των ενηλίκων (όπως ήδη έχει 

επισημανθεί), συχνά με παράλληλη δραματοποίηση, διατύπωση σύντομων έμμετρων 

στιχουργημάτων, εν είδει επωδών, που όχι σπάνια παρεμβάλλονται στην εξιστόρηση, με 

ταυτόχρονη χρήσηχρωματικών αντικειμένων. Ο μεγάλος Έλληνας Ν.Γ. Πολίτης από πολύ 

                                                           
21 Λαϊκή αφηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου, ετών 50, νοικοκυρά, Καλαμάτα, Ιούλιος 1994. 
22 Το παραμύθι είχε και ενήλικο ακροατήριο τα παλαιότερα χρόνια. Πρβλ. ενδεικτικά Οικονομίδης Β.Δ., «Το 

παραμύθιε και ο παραμυθάς εν Ελλάδι», στον αφιερωματικό τόμο Άκου μία ιστορία, Η Παραδοσιακή Τέχνη της 

Προφορικής Αφήγησης και η Αναβίωσή της στις Μέρες μας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σελ. 67-83. 
23 Πρβλ. Μάχη Κάνιστρα, Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 1991, σελ. 20-22. 
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νωρίς είχε διακρίνει τέτοιου είδους παρεμβολές24 κι ενδεικτική είναιεδώ σχετική περιγραφή 

από την Ήπειρο, την οποία παραθέτω: «Όταν η γιαγιά μου μού διηγούνταν το παραμύθι για 

το ναρκωμένο βασιλόπουλο, μας έλεγε και το ξόρκι που έλεγε η βασιλοπούλα για το 

αναστήσει “μέσα στα κόκκινα δέντρα πήγα κόκκινα πουλιά και τα κόκκινα πουλιά μιλήσανε 

με κόκκινες μιλιές κι είπαν κόκκινες ευχές’. Και μόλις το λέγε αυτό η γιαγιά μου σηκωνότανε 

όρθια κι έπιανε κόκκινη κλωστή και την ανέμιζε και το βασιλόπουλο ανασταίνονταν»25. Ας 

θυμηθούμε εδώ τον ερυθρό μανδύα του θεού Βάκχου, ως σύμβολο ζωτικότητας στους 

αρχαίους μύθους, και τον κόκκινο χιτώνα του θεού της δύναμης και της ορμής, του Άρη26. 

Ανακεφαλαιώνοντας από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η φαντασμαγορία της λαϊκής 

αφήγησης, ειδικότερα του παραμυθιού, κρύβεται και στην οπτική αναπαράστασή του με 

συνακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις στη ψυχική, και όχι μόνο, υγεία του ανθρώπου (με ένα 

είδος άτυπης, κάποτε, χρωματοθεραπείας που τις περισσότερες φορές  δεν 

συνειδητοποιείται). Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει νέους  ορίζοντες στην 

συνεξέταση  της λαϊκής αφηγηματικής και της χρωματοθεραπευτικής πρακτικής με 

περαιτέρω αξιοποίηση σε γόνιμους και καινοτόμους σύγχρονους επιστημονικούς  δρόμους.   

 

 

                                                           
24 Βλ. Πολίτης Ν. Γ., Λαογραφία, τομ. Α’, Εν Αθήναις 1909/1910, σελ. 78-79. 
25 Πρβλ. λαϊκή πληροφορήτρια Μάρθα Παπαδοπούλου, ετών 82, νοικοκυρά, Λούρος Πρεβέζης, Αύγουστος 

2015. 
26RousseauR. L., Η γλώσσα των χρωμάτων, Αθήνα 1997, σελ. 105-107. 


