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Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 
Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφ. Αμαλίας 10 (πλ. Συντάγματος)

Το χρονικό της 7 η ς  Ημερίδας 
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Επιμέλεια  έκδοσης:
Μιχάλης  Καλλιφρονάς

και Σοφία Πετρίδου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ειρήνη Μονογυιού
irinimon@ath.forthnet.gr
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Oργανωτική Eπιτροπή Ημερίδας

Παύλος Ζαρογιάννης
pavloszar@yahoo.com

Μιχάλης Καλλιφρονάς
michael@callifronas.com

Αλκιβιάδης-Ραϋμόνδος Ξανθάκης-Τερτσέτης
alkisxt@gmail.com

Σοφία Πετρίδου
sofiapetrid@gmail.com

Μαρία Χατζιδάκη
mariachatzidaki@yahoo.gr

Διοικητικό Συμβούλιο
Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Μιχάλης Αθητάκης, Πρόεδρος

Πάνος Ασημάκης, Αντιπρόεδρος

Γιώργος Μπαρδάνης, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Μοσχονάς, Γραμματεύς

Ιωάννα Κατσούρη, Ταμίας

Αλκιβιάδης-Ραϋμόνδος Ξανθάκης-Τερτσέτης, Μέλος

Κατερίνα Ρόμπερτσον, Μέλος



Πρόγραμμα

Προσέλευση - Εγγραφή

Έναρξη: Μαρία Χατζιδάκη

Χαιρετισμός εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
Mιχάλης Καλλιφρονάς

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου 
Μιχάλης Αθητάκης, Προέδρος Ε.Ε.Ψ.Ε.

9.30 - 10.00

10.15 - 11.00 Εισηγήσεις
Συντονιστής: Μιχάλης Καλλιφρονάς, Αίθουσα  CAMELIA

• Προσκεκλημένη ομιλήτρια 

«Φοβού τους Δαναούς και Δώρα φέροντας!»
Οι φοβικές Επιδράσεις των ΜΜΕ
Ρόη Παναγιωτοπούλου

• Η επίδραση της οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης 
στη σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου. 
Μαρίνα Καλοτεράκη

11.00 - 12.00 Ανάδειξη και επεξεργασία θεμάτων σε ομάδες και συζήτηση.
Συντονιστές: Παύλος Ζαρογιάννης, Σοφία Πετρίδου, 
Αίθουσα  CAMELIA

12.00 - 12.30 Διάλειμμα

12.30 - 14.00 Εργαστήρια

1. “Τι θα κάνουμε με τους Δράκους;”
Ο Φόβος, Αντίσταση στην Αυτονόμηση.
Γιώτα Αντωνοπούλου και Βίκυ Ζέρβα Σπανού, Αίθουσα JASMINE

2. Διασχίζοντας το Φόβο που ακινητοποιεί. 
 Ένα Ταξίδι προς τη Συνειδητότητα με Οδηγό το Σώμα 
και Πυξίδα την Επιθυμία.
Σαντρίνα Βάις και Ευτυχία Χριστοδήμου, Αίθουσα ROSE

3. Ο Φόβος Σύμμαχος στην προσωπική Ενδυνάμωση και την 
κοινωνική Αλληλεγγύη.
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Αίθουσα MAGNOLIA

4.  Περπατώ εις το Δάσος όταν ο Λύκος είναι εδώ.
Ευρώπη Παπαδοπούλου, Αίθουσα PΑEΟΝΙΑ

5. Χρόνιο Άγχος: Το «καθημερινό» Πρόσωπο τού Φόβου. 
Δρόμοι Εξοικείωσης και Επεξεργασίας στην Τραυματοθεραπεία.
Ζωή Παραδομενάκη-Σίλλατ, Αίθουσα CAMELIA6



Oλομέλεια με ερωτήσεις  και κλείσιμο
Συντονιστές: Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Οργανωτικής Επιτροπής, Αίθουσα CAMELIA

Ελαφρύ γεύμα14.00 - 15.30

Εργαστήρια

6. Αν φοβάσαι μη μιλάς. Αν μιλήσεις μη φοβάσαι.  
Δραματοθεραπευτικός Διάλογος με τον ατομικό και το συλλογικό 
Φόβο.
Ανθή Κασταμονίτου και Γιασμίνα Βουνάτσου, Αίθουσα ROSE 

7. Εμψύχωση Ομάδας με την μη  κατευθυντική παρεμβατική  Μέθοδο 
 πάνω στον ατομικό και συλλογικό Φόβο. 
Σεβαστιάνα Κουτρουμπάνου, Αίθουσα MAGNOLIA

 8. «Είμαι ο Φόβος και είμαι εντάξει! » Το δύσκολο Συναίσθημα 
του  Φόβου, μας προσκαλεί να μην το φοβηθούμε και να το  
κατανοήσουμε…
Μαρία Μαραγκοπούλου, Αίθουσα CAMELIA

9. Εμπιστοσύνη και Φόβος στην ψυχοθεραπεία.     
Ευσταθία Θεοδώρου, Αίθουσα PAEONIA

10.  Όταν ο συλλογικός Φόβος συναντάει τον ατομικό. 
Τα Δωμάτια  του Φόβου στο Σώμα μας.
Κωστής Γκουρτσούλης και Ιωάννα Χαραλάμπους, 
Αίθουσα JASMINE  

15.30 - 17.00

Διάλειμμα17.00 - 17.30

Εισηγήσεις
 Συντονιστής: Άλκης Ξανθάκης-Τερτσέτης, Αίθουσα  CAMELIA

• Το Σώμα ως Πεδίο Εγγραφής του Φόβου.
Σάββας Αλεξόγλου

• Ο Φόβος φυλάει τα   ...έρμα.
Κωνσταντίνα Εικοσιπεντάρχου

• Η Οιδιπόδεια Εμπειρία και ο Φόβος. 
Θανάσης Γεωργάς

17.30 - 18.15

18.15 - 19.00
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   9.30 - 10.00: ΕΝΑΡΞΗ

Μαρία Χατζιδάκη
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
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Καλημέρα σε όλους και σε όλες

 Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΨΕ 
σας καλοσωρίζω στην 7η Ημερίδα της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος 
με τίτλο «Η έννοια του Συλλογικού και Ατομικού Φόβου στην Ψυχοθεραπεία».     
Το θέμα αυτό επιλέχθηκε απο τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, πάντα σε 
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το πιο επίκαιρο, σύφωνα με τις 
παρούσες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  
 Ο φόβος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο είναι έντονα παρών στους χώρους της 
δουλειάς μας και επιδρά με πολλούς και διάφορους τρόπους στη διαδικασία της 
ψυχοθεραπείας. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως θεραπευτές 
και ως θεραπευόμενοι, αλλά και ως άνθρωποι στην καθημερινότητα μας. Στη 
σημερινή ημερίδα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το τόσο μεγάλο θέμα, 
όσο περισσότερο γίνεται μέσα απο τις παρουσιάσεις των εισηγητών των ομιλιών, 
τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων, καθώς και από τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση 
στις ολομέλειες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει.   
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σας ανταπόκριση, κάτι το 
οποίο παρότι το θέλαμε, η φαντασία μας δεν έφτανε σε τόσο μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων και επ’ ευκαιρία θέλω να ζητήσω την κατανόηση όλων σας, και 
των συμμετεχόντων αλλά και των παρουσιαστών,  για τα υπερπληθή εργαστήρια 
που έχουμε σήμερα. Οι παρουσιαστές θα κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους κι ελπίζω να μείνετε όλοι ευχαριστημένοι.   
Θερμή παράκληση να χαμηλώσουμε όλοι τα κινητά μας για να μην ενοχλούμε τους 
ομιλητές αλλά και τους συμμετέχοντες και τους γύρω μας. Και με αυτό θα τελειώσω, 
δε θα μακρηγορήσω. Θα καλέσω τον συνάδελφο κύριο Μιχάλη Καλλιφρονά, να 
απευθύνει τον χαιρετισμό εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.

Έναρξη
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Χαιρετισμός 
της Οργανωτικής Επιτροπής

Ξεκινήσαμε πριν 5 μήνες με αρκετή προσπάθεια. Κοντά στο τέλος Σεπτεμβρίου, πριν 
ένα μήνα και κάτι, είχαμε συμμετοχές απο όλους τους ομιλητές και παρουσιαστές  
αλλά καμμία άλλη συμμετοχή (!). Και έλεγα μέσα μου «κάτι δεν πάει καλά». 
Ανησυχούσα.

Σήμερα ξεπερνούμε τους 160 συμμετέχοντες και αυτό μου φαίνεται σαν μια ... καλή 
(!!!) απάντηση στις ανησυχίες μου. Όμως τι καταφέραμε δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα 
φανεί στο τέλος, στο χειροκρότημα.

«Αν µπορείς κοίταξε τον φόβο κατάµατα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει» 
γράφει ο Καζαντζάκης. Σήμερα θα τον κυττάξουμε κατάματα και θα κάνουμε 
ένα μαγευτικό ταξίδι. Αν διαβάσουμε το προγράμμα, θα διαπιστώσουμε πως θα 
πάρουμε γεύση απο Τρωικό πόλεμο, θα αντιμετωπίσουμε δράκους, θα διασχίσουμε 
το φόβο που μας ακινητοποιεί, περνώντας μέσα απο τα δωμάτια του, θα πάμε μια 
βόλτα στο δάσος, όταν ο λύκος είναι εκεί, αλλά θα φυλάξουμε και τα έρημα, για 
να καταλήξουμε στήν Οιδιπόδια εμπειρία.

Κι αφού τελειώσουν όλα αυτά και σβήσουν τα φώτα της γιορτής μας θα μαζέψουμε 
τα κείμενα των παρουσιαστών μας με τα βασικά σημεία απο όσα ειπώθηκαν και θα 
σας τα στείλουμε με τον ψηφιακό σας ταχυδρόμο.

Κλεινοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΔΣ που μας εμπιστεύθηκε απόλυτα και 
την πιο μικρή λεπτομέρεια της ημερίδας αυτής και ελπίζουμε να χρησιμοποιήσαμε 
αυτή την εμπιστοσύνη τους με γόνιμο τρόπο. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά πάνω 
απ’ολα ευχαριστούμε εσάς που μας εμπιστευθήκατε την Κυριακή σας. Ελπίζουμε 
να επαληθευθούν οι προσδοκίες σας, ελπίζουμε να πάρετε όσα προσδοκάτε απο 
την ημερίδα αυτή. Καλοσωρίσατε! 

Μιχάλης Καλλιφρονάς
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   9.30 - 10.00: ΕΝΑΡΞΗ



ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   9.30 - 10.00: ΕΝΑΡΞΗ

Μιχάλης Αθητάκης 
Πρόεδρος του  ΔΣ της  ΕΕΨΕ
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Καλή σας ημέρα και απο εμένα 

Θα ακολουθήσω το παράδειγμα των προλαλησάντων και θα είμαι  σύντομος και 
περιεκτικός. Οπωσδήποτε θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους εσάς που 
μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την 
Οργανωτική Επιτροπή, τουλάχιστον για το πρώτο μέρος, δηλαδή για την οργάνωση.    
Τό τί θά προκύψει στην συνέχεια και τα τελικά συμπεράσματα, όπως είπαν και 
οι ίδιοι, θα τα εκτιμήσουμε στό κλείσιμο αυτής της Ημερίδας. Μέχρι τώρα έχουν 
κάνει μια καταπληκτική δουλειά χωρίς νά χρειασθεί η εμπλοκή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γεγονός ενδεικτικό και πολύ ευχάριστο. 

Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια, όχι βεβαίως για να αναλύσω το θέμα του φόβου, 
αλλά για να μοιρασθώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που είχα ερχόμενος σήμερα 
εδώ. 

Είχα λοιπόν κατά νουν όχι τον φόβο των ασθενών, αλλά των ψυχοθεραπευτών 
και σκεπτόμουν  ότι η Εταιρεία μας έχει δύο αντίδοτα απέναντι σε αυτό το φόβο. 
Ως γνωστόν η μοναξιά αυξάνει τους φόβους, ενώ η παρέα τους μειώνει. Λοιπόν 
εμείς στην Εταιρεία μας αποφασίσαμε να είμαστε όλοι μαζί παρέα, πολλές σχολές, 
πολλοί ψυχοθεραπευτές, πολλές προσεγγίσεις, και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει 
αποφασιστικά στο να μας καθιστά πολύ πιο ασφαλείς. 

Χαιρετισμός 
Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   9.30 - 10.00: ΕΝΑΡΞΗ

Το δεύτερο είναι η γνώση, καθόσον η γνώση είναι ένα αντίδοτο απέναντι στον φόβο. 
Η εμμονή λοιπόν της Εταιρείας μας για άρτια εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών και 
η προώθηση και  η παρότρυνση των εκπαιδευτικών οργανισμών που είναι μέλη μας 
να παρέχουν πιο άρτιες, πιο ολοκληρωμένες εκπαιδεύσεις στην ψυχοθεραπεία, 
δημιουργεί πιο ασφαλείς θεραπευτές οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίζουν τόσο 
τους προσωπικούς τους φόβους, όσο καί τους φόβους των θεραπευομένων τους. 

Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο που σε τέτοιους δύσκολους καιρούς 
καταφέρνουμε να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις με τόση συμμετοχή. Νομίζω 
επίσης ότι ήδη η Οργανωτική Επιτροπή μάς έδειξε τον δρόμο ξεπερνώντας τούς 
αρχικούς της φόβους, που απ’ οτι άκουσα εκφράσθηκαν, όσον αφορά στό άν θα 
υπήρχε επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, πήγε παρακάτω και πέτυχε αυτά που 
πέτυχε. Την συνέχεια θα την δούμε, εγώ εύχομαι να περάσουμε καλά, να είναι μια 
δημιουργική και παραγωγική Κυριακή, έστω αφιερωμένη στην Ψυχοθεραπεία, δεν 
πειράζει, και να ευχηθώ σέ όλους καλή μας αρχή!

Σας Ευχαριστώ.



ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10.15 - 11.00: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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«Φοβού τους Δαναούς 
και Δώρα φέροντας!»
Οι φοβικές Επιδράσεις των ΜΜΕ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10.15 - 11.00: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ *

Περίληψη
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) διαμεσολαβούν ανάμεσα στα γεγονότα 
και την ενημέρωση των πολιτών και παρουσιάζουν συχνά μια επιλεκτική, κατα-
σκευασμένη πραγματικότητα ως «πραγματικά» γεγονότα. Εκτός αυτού, η δραμα-
τοποίηση των ειδήσεων διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται εθισμός στην καταστροφική και φοβική παρουσίαση των συμβά-
ντων, ενώ αντίθετα, τα «καλά» νέα δεν αποτελούν σχεδόν ποτέ είδηση. Η δη-
μιουργία εκούσιων ή ακούσιων ηθικών ή εθνικών πανικών  αποτελεί συχνό φαι-
νόμενο στη ελληνική ειδησεογραφία και τη δημόσια σφαίρα και συμβάλλει στην 
αποσταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής.
Θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ επιλέγουν και παρουσιάζουν την ειδη-
σεογραφία. Επιπλέον, με αφορμή την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και 
τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, θα καταδειχθούν οι τρόποι δημιουργίας 
αισθημάτων φόβου και ανασφάλειας στους πολίτες τόσο από τα εθνικά όσο και από 
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με σκοπό να επηρεαστεί η πολιτική τους συμπεριφορά 
και το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Ρόη Παναγιωτοπούλου
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
rpanag@media.uoa.gr
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10.15 - 11.00: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που «καλλιεργείται» και μάλιστα συστηματικά. 
Στο κείμενό μου αυτό θα προσπαθήσω να  καταδείξω πως «κατασκευάζεται» και 
συντηρείται ο φόβος μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), έντυπα και 
ηλεκτρονικά και  ειδικότερα μέσα από τα δελτία ειδήσεων ή το ειδησεογραφικό 
ρεπορτάζ. 
Η  δύναμη της εικόνας και οι συνειρμοί που μπορεί να προκαλέσει αποτελούν 
πλέον κοινό μυστικό για όσους τη χρησιμοποιούν για να ενημερώσουν, να υπο-
στηρίξουν ή να υπονομεύσουν νοήματα, αντιλήψεις, συναισθήματα, σχέσεις, συ-
νήθειες κλπ. Η «κατασκευή» της πραγματικότητας μέσω επιλεγμένων εικόνων 
και λόγων αποτελεί στοιχείο που διακρίνει την ποιότητα και τη σοβαρότητα της 
ενημέρωσης. Η επιλογή των εικόνων, των λέξεων και των νοημάτων που θα 
περιγράψουν ή θα αναλύσουν ένα γεγονός προδιαγράφει την «κατασκευή της 
πραγματικότητας», όπως θα την δεχθούν οι τηλεθεατές, ακροατές ή αναγνώστες. 
Οι δημοσιογράφοι, αρχισυντάκτες και εκδότες επιλέγουν να συνθέσουν και να 
διαμεσολαβήσουν την «πραγματικότητα» αυτή ανάλογα με τις προτεραιότητες 
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές) που θέτει το κάθε μέσο. 
Έτσι κατασκευάζεται καθημερινά μια «πραγματικότητα» μέσα από τα χιλιάδες 
συμβάντα τα οποία επιλέγονται να προβληθούν ως ειδήσεις που παρουσιάζονται 
αποσπασματικά και ασύνδετα μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, με την παγκοσμιοποίηση 
των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων τα ΜΜΕ άρχισαν να καλλιεργούν τη 
σημασία της διεθνούς εικόνας ενός λαού η οποία συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην 
οικονομική ανάπτυξη, τη διαπραγματευτική δύναμη και την πολιτιστική επιρροή 
μιας χώρας. 
Η προβολή γεγονότων που προκαλούν το φόβο (π.χ., εγκλήματα, φυσικές κατα-
στροφές, πόλεμοι, βίαιες πράξεις, θανατηφόρα ατυχήματα, κ.ά.) απευθύνεται στο 
θυμικό των ατόμων και συνακόλουθα, τέτοιου είδους γεγονότα προκαλούν την 
αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού επειδή είναι έξω από την καθημερινότητα, 
είναι «έκτακτα». Γι’ αυτό επιλέγονται όλο και συχνότερα για να συνθέσουν 
την ημερήσια θεματολογία των μέσων, ιδίως εκείνων που απευθύνονται στα 
λαϊκά στρώματα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η συνεχής όμως έκθεση του 
κοινού σε θέματα που περιέχουν φοβικά στοιχεία, αφενός εθίζει κάποιους στην 
καταστροφολογία και στις έκρυθμες καταστάσεις, και αφετέρου, δημιουργεί συ-
νεχώς αισθήματα ανασφάλειας, πανικού, απόγνωσης, οργής, υστερίας, κ.ά.

Εισήγηση
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Θα προσπαθήσω να αναπτύξω πιο διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους τα 
μέσα ενημέρωσης επιδίδονται συστηματικά στην ενορχήστρωση ενός διαρκούς 
αισθήματος φόβου για διάφορα θέματα ως στρατηγική για να προσελκύουν το κοι-
νό τους. Δεδομένου ότι οι Έλληνες πολίτες προτιμούν να ενημερώνονται κυρίως 
απo την τηλεόραση1, θα επικεντρωθώ στην τηλεόραση και θα διαφοροποιήσω την 
παρουσίασή μου ως προς τον Τύπο ή/και το διαδίκτυο στα σημεία που παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ως παράδειγμα δημιουργίας κλίματος φόβου και ανα-
σφάλειας στην κοινή γνώμη θα χρησιμοποιήσω την ειδησεογραφία σχετικά με την 
τρέχουσα οικονομική κρίση από τις αρχές του 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο του 
2012.

Η Κρίση
Πριν ασχοληθώ με τους τρόπους με τους οποίους τα ΜΜΕ υποδαυλίζουν και 
συντηρούν φοβικά συναισθήματα στο κοινό τους, θα ήταν σκόπιμο να ορίσω την 
έννοια της κρίσης και να υπενθυμίσω τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα για να καθορίσω κοινές παραδοχές ως βάση 
συζήτησης.
Αναφορικά με την κρίση2  ο καθηγητής Charles Hermann (1965) έδωσε τον ακόλου-
θο ορισμό: 
“Κρίση είναι µια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αιφνιδιασµό, υψηλό κίνδυνο 
για τις σοβαρές αξίες και µικρό χρόνο αντίδρασης.”
Η κρίση είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη κατάσταση που απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις, 
αποδοχή ρίσκου και διαχείριση της αβεβαιότητας, καθώς επίσης αποστέρηση της 
ρουτίνας και των κεκτημένων. Πρέπει δηλαδή, όλα να συμβούν στα γρήγορα. Μάς 
βάζει σε μία κατάσταση εγρήγορσης με αβέβαιο αποτέλεσμα.
Το μεγάλο εξωτερικό χρέος της χώρας, το εξίσου μεγάλο έλλειμμα στον 
προϋπολογισμό που οδηγεί στην αύξηση του υφιστάμενου χρέους, καθώς επίσης 
και η σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, έχουν προκαλέσει μεγάλη οικονομική ύφεση 
και έχουν φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η συνειδητοποίηση πως 
η χώρα οδεύει προς πτώχευση3  έγινε ευρύτερα αποδεκτή και οδήγησε σε ένα 
ντόμινο εξελίξεων στην οικονομική κατάσταση στην χώρα.

1 Σε πανελλαδική έρευνα που διεξάχθηκε το 2007  από την Public Issues για λογαριασµό του ΙΟΜ, 
καταγράφηκε ότι το 70% των ερωτηθέντων προτιµούσε να ενηµερώνεται µέσω της τηλεόρασης και 74% 
ενηµερώνονται µόνον από αυτήν, πρβλ. Εθνική Έρευνα για ΜΜΕ στην Ελλάδα – 2007, Φεβρουάριος 2008, 
http://www.publicissue.gr/128/iom-media-2007.
2 Στις κοινωνικές επιστήµες συχνά ο όρος κρίση χρησιµοποιείται συνώνυµα µε όρους όπως λ.χ., στρες, 
πανικός, καταστροφή, βία ή πιθανή βία. 
3 Η απειλή της χρεοκοπίας λειτουργεί πολύ επιτυχηµένα, αφού επιτρέπει τη θυµατοποίηση των πολιτών, 
τον έλεγχο ολόκληρων κρατών, καθώς επίσης την επιβολή ειδικών φόρων, και «κυρώσεων» κάθε 
είδους, µε στόχο τη διευκόλυνση των εκάστοτε δανειστών. (http://www.sofokleous10.gr/portal2/index.
php?option=com_content&view=article&id=74269&catid=&Itemid=73).
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Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της οικονομικής κατάστασης, η οποία, δεν είναι 
αποτέλεσμα μόνο των δύο τελευταίων ετών όταν ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα, 
σημασία έχει να εξετάσουμε και τον επικοινωνιακό χειρισμό της κρίσης, τόσο από 
τα δημόσια, όσο και από τα ιδιωτικά ΜΜΕ.
Το ζήτημα της κρίσης επειδή είναι ιδιαιτέρως σοβαρό αλλά και ιδιαιτέρως 
περίπλοκο, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για να κατανοήσει κανείς τις διάφορες 
πτυχές του και τις συνέπειες που έχει στα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Αποτέλεσε 
ήδη από την εμφάνισή του τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο δομούνται όλα τα 
δελτία ειδήσεων και η βασική αρθρογραφία στις εφημερίδες και το διαδίκτυο. Η 
ένταση και ο επαναλαμβανόμενος ρυθμός που έλαβαν τα μηνύματα, οι ειδήσεις, 
οι αναλύσεις κλπ., που αφορούσαν την υπερχρέωση της χώρας μια ενδεχόμενη 
χρεοκοπία, αύξησαν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο και την ανασφάλεια. 
Από το 2010 μέχρι και το 2012 η Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις πρώτες χώρες 
παγκοσμίως στη διεθνή ειδησεογραφία. Πριν από την κρίση σπανιότατα η Ελλάδα 
αποτέλεσε παγκόσμια είδηση. Σε διάφορες διεθνείς μετρήσεις για την ορατότητα 
των χωρών η Ελλάδα καταλάμβανε περίπου την 157η θέση σε σύνολο 300 χωρών, 
τώρα βρίσκεται στην τρίτη ή τέταρτη θέση αναφορών με άρθρα σε εφημερίδες, 
περιοδικά κ.ά. (www.eastwestcoms.com/global.html). Δηλαδή, δεν υπάρχει 
ημέρα που κάποιο τηλεοπτικό ή έντυπο μέσο να μην αναφέρει κάτι σχετικό με την 
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Διότι η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον διεθνώς, 
στα μέσα ενημέρωσης, ως το  επίκεντρο, ή ο συμβολισμός, ή ο τρόπος επίλυσης, ή 
το πειραματόζωο -όπως  θέλετε πάρτε το- της κρίσης στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν, 
ο ρυθμός με τον οποίο εμφανίζονται τα μηνύματα που αφορούν μία ενδεχόμενη 
χρεοκοπία στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή που  φοβόμαστε περισσότερο, βαίνει 
αυξανόμενος.
Ο πληθυσμός ανησύχησε από τον καταιγισμό μηνυμάτων που μονοπωλούν 
τον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά και τις σελίδες όλων των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να 
περιορίσει κατά πολύ τις δαπάνες του, περισσότερο ίσως από όσο επέβαλαν οι 
συνεχιζόμενες περικοπές αμοιβών4.  Το γεγονός αυτό που αναπαράγεται επίσης 
στην καθημερινή διαπροσωπική επικοινωνία, οδήγησε σε μεγαλύτερη ανησυχία 
και τελικά σε έναν επικίνδυνο οικονομικό φαύλο κύκλο που εκφράστηκε στην 
πρωτοφανή ύφεση της ελληνικής οικονομίας5.  Η αγορά πλέον παρουσιάζει σχεδόν 
μηδενική κινητικότητα ή όπως τη χαρακτηρίζουν πολλά ΜΜΕ ενσπείροντας φόβο, 
είναι «κλινικά νεκρή».

4 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari Τακτική Έρευνα Εξέλιξης της 
Καταναλωτικής Συµπεριφοράς για το 2011, οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι το 2008 έκαναν περικοπές στις 
δαπάνες τους σε ποσοστό 46%, το αντίστοιχό ποσοστό το 2010 ανήλθε σε 66%, το 2011 σε 91% και το 2012 
σε 98,3%. Πρβλ. Focus Bari, Η συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών στην οικονοµική κρίση,  http://
www.focus.gr/deltia_typou/Οι%20Έλληνες%20Καταναλωτές%20και%20η%20Οικονοµική%20Κρίση.
pdf και http://www.focus.gr/deltia_typou/Crisis_2012.pdf
5 Η ύφεση ξεκίνησε το 2008 µε -0.1% του ΑΕΠ και συνεχίστηκε το 2009 µε -3,3%, το 2010 µε -3.4%, το 2011 
µε -6.95%, IMF, Fifth Review under the Stand-By Arrangement, 5 December 2011, IMF Country Report No. 
11/351, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11351.pdf. και ΕΛ.ΣΤΑΤ http://www.statistics.
gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/PressReleases/A0704_SEL84_DT_QQ_04_2011_01_P_
EN.pdf, Για το 2012 η ύφεση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ.
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Ιδού μερικές εικόνες που «οπτικοποιούν» την κρίση: 

Τρόπος παρουσίασης των δελτίων ειδήσεων
Ένας βασικός κανόνας για την επιλογή και παρουσίαση των ειδήσεων στα ΜΜΕ 
συνοψίζεται στο ότι είναι πιο εύκολο να παρουσιάσεις μια προσωπική ιστορία παρά 
να αναλύσεις τα βαθύτερα αίτια και τα αποτελέσματα κοινωνικών, οικονομικών ή 
πολιτικών καταστάσεων. Για να έχουν απήχηση οι ειδήσεις στο ευρύ κοινό και για 
να μπορεί να τις παρακολουθήσει ο «μέσος» τηλεθεατής ακολουθείται μια γενικά 
αποδεκτή «συνταγή» μετάδοσης των ειδήσεων (Παπαθανασόπουλος 1997: 
251-260) σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της οποίας τα συστατικά αποτελούνται 
από:
l Προσωποποίηση
l Δραματοποίηση
l Αποσπασματικότητα
l Κανονιστική ερμηνεία
Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά τα 
βασικά χαρακτηριστικά των παραπάνω στοιχείων που 
καθορίζουν τη δομή των δελτίων ειδήσεων, αλλά και 
τα κριτήρια επιλογής της κάθε είδησης που αξίζει να 
μεταδοθεί από τη σωρεία γεγονότων που συμβαίνουν 
αενάως. 

Προσωποποίηση 
‹ Ιστορίες ανθρώπινου ενδιαφέροντος (π.χ., με ποιο φόρεμα πήγε η κ. Άγγελα 
Μέρκελ στην Όπερα και εάν ήταν το ίδιο που φόρεσε πριν τρία χρόνια, τι φοράει η 
κ. Μισέλ Ομπάμα, εάν περιμένει μωρό η τάδε ηθοποιός, κλπ.). 

‹  Όταν οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν περίπλοκα θέματα δεν το κάνουν με 
βάση κάποια εμπεριστατωμένη γνώση, αλλά με όσα αποσπασματικά κατανόησαν 
από αποσπασματικές δηλώσεις διαφόρων πολιτικών, ειδικών ή δημοσιογράφων. 
Η είδηση συνδέεται με ένα πρόσωπο, προβάλλοντας μια προσωποκεντρική, 
αντικοινωνική αντίληψη των πολιτικών και άλλων προβλημάτων (π.χ. ο κ. 
Στουρνάρας ανακοίνωσε…, ο κ. Σοϊμπλε είπε…). 
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Λόγω του γρήγορου ρυθμού και 
της έλλειψης τηλεοπτικού χρόνου 
συχνά η κρίση αντιμετωπίζεται ως 
έναυσμα για διάφορες δηλώσεις 
με αποτέλεσμα να προκαλείται 
μία χαώδης κατάσταση χωρίς 
να προσφέρεται κανενός είδους 
ενημέρωση για αποκρυστάλλωση 
απόψεων.
‹ Δεδομένου ότι γίνεται προσπά-
θεια να συνδεθούν τα γεγονότα με 
συγκεκριμένα πρόσωπα «δημιουρ-
γούνται» συχνά διάφορα δημόσια 
πρόσωπα (celebrities) που είτε 
μένουν στη δημοσιότητα και μετά 
τα γεγονότα ή εξαφανίζονται μόλις 
αλλάξει η θεματολογία.
‹ Δημιουργείται ένας επιθυμητός 
τρόπος ζωής (life style) που καλό 
είναι να τον ακολουθούν όλοι όσο 
μπορούν, αλλά προβάλλονται και 
μίνι προσωπικά δράματα των διασημοτήτων που θα πρέπει να ενδιαφέρουν όλον 
τον κόσμο και να συζητούνται στις κοινωνικές συναντήσεις. 
‹ Η προσωποκεντρική παρουσίαση δεν επιτρέπει βαθιές αναλύσεις. Όλα 
συμβαίνουν σε χρόνο ενεστώτα και έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης.
Ιδού κάποιες εικόνες της προσωποποιημένης παρουσίασης της οικονομικής 
κρίσης. 

Δραματοποίηση
Το δεύτερο στοιχείο είναι η δραματοποίηση στην οποία θα επιμείνουμε λίγο 
περισσότερο, επειδή θεωρώ ότι σάς ενδιαφέρει ως ψυχοθεραπευτές περισσότερο, 
δεδομένου ότι το δράμα έχει ... ψωμί και αρέσει!
‹ Η δραματοποίηση βασίζεται σε ένα σύντομο, περιεκτικό, δραματοποιημένο sto-
ry (π.χ., συνέβη πολύνεκρο ατύχημα στην εθνική οδό, οι γνωστοί άγνωστοι έριξαν 
γκαζάκια σε προαύλιο σχολείου, κ.ά.). Οι ειδήσεις αυτές συνοδεύονται συνήθως 
με ένα «χάλι» από  πομπώδη μουσική (εδώ δεινοπαθεί ο Βάγκνερ και κυρίως οι 
Βαλκυρίες, αλλά και ο Τάννχοϊζερ, δευτερευόντως χρησιμοποιείται ο Μπετόβεν 
με την ένατη συμφωνία και ακολουθεί ολίγος Ορφ).
‹ Δίδεται έμφαση στην κρίση, στη ρήξη, στην ασυνέχεια, στο παρόν και όχι 
στο παρελθόν ή το μέλλον, στην έκρυθμη κατάσταση (π.χ. σκανδαλολογία, 
κατάρρευση, κλπ.).
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10.15 - 11.00: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

18

‹ Επικεντρώνεται στην προσωπική κατάσταση ή σταδιοδρομία και όχι στους 
κρατικούς θεσμούς (π.χ., αναφορικά με τη λίστα Lagarde δεν ενδιαφέρει εάν 
το ΣΔΟΕ θα κάνει σωστά τη δουλειά του και θα καλέσει τους φοροφυγάδες σε 
εξηγήσεις για να πληρώσουν φόρους εφόσον φοροδιέφυγαν, όπως συνέβη στη 
Γερμανία, την Αγγλία κλπ. Ενδιαφέρει πρωτίστως εάν είναι ο κύριος τάδε που 
απέκρυψε ή παραποίησε τη λίστα ή δεν είναι).
‹ Δημιουργείται ένα μελόδραμα ειδήσεων γεμάτο συναισθήματα που όμως 
θολώνουν την επικρατούσα φτώχεια, ανισότητα, πείνα, κλπ. αφού γίνεται 
υπερεκμετάλλευση της οδύνης και του πόνου του κόσμου με έναν τρόπο που είναι 
αναλώσιμος.
‹ Οι χρόνιες καταστάσεις γίνονται ειδήσεις μόνον όταν φτάνουν στα άκρα (π.χ., 
τα προβλήματα των μεταναστών όταν πια έφτασαν στο απροχώρητο, όμως 
προϋπήρχαν για χρόνια).
‹ Στη μετάδοση των ειδήσεων κυριαρχεί ο «κύκλος της κρίσης», δηλαδή, 
αφετηρία, κορύφωση, πτώση (κλασική δραματική πορεία). Στο τέλος η κρίση 
υποχωρεί, διαλύεται. Και αυτή η κρίση που διανύουμε αυτήν την περίοδο παρ’ όλη 
την ένταση, θα υποχωρήσει επειδή λειτουργεί η ίδια νομοτέλεια.
‹ Σενάρια: προβάλλονται τεράστιες δυσκολίες, αναπόφευκτες, άρα είναι επίσης 
αναπόφευκτη η αποδοχή τους.
‹ Οι κρίσεις επιλύονται εάν οι καταστάσεις επανέλθουν σε ένα ελεγχόμενο 
επίπεδο δυσκολίας.
‹ Φυσικά, οι ειδήσεις δεν είναι η αιτία των προβλημάτων.
Σε μια έρευνα που έχει διεξάγει ο Γιώργος Πλειός με θέμα τα δελτία ειδήσεων και 
την παρουσίαση της οικονομικής κρίσης6 ο δραματοποιημένος τρόπος παρουσία-
σης των ειδήσεων έχει αυξηθεί από 12.5 % το 2009 σε 19.5% το 2012. Βλέπουμε 
δηλαδή ότι κάθε μέρα παίρνουμε τη δόση του φόβου μας και του δράματός μας.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα δραματοποίησης στον Τύπο και την τηλεόραση:

6  Τα στοιχεία αναφέρονται στην έρευνα µε τίτλο Civil Embedded Journalism. A Study of Mass Media’s 
(Im)partiality during the Greek Economic Crisis, Conference Communication, Crisis and Critique in Con-
temporary Capitalism, European Sociological Association (ESA), Bilbao 18-20.10.2012.
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Στις φωτογραφίες (δημοσιευμένες σε ξένα ΜΜΕ) απεικονίζεται η Ακρόπολη (το 
σύμβολο της Ελλάδας και της Αθήνας), επάνω με απειλητικό, μαύρο ουρανό και 
αστραπές και κάτω με μια κουρελιασμένη ελληνική σημαία και μια ευρωπαϊκή 
σημαία, η οποία δεν είναι στα καλύτερα της. 
Λεζάντες από άλλες φωτογραφίες σε εφημερίδες που δείχνουν στιγμιότυπα της 
Βουλής αναφέρουν: Στουρνάρας: «θα πεινούσε ο κόσμος αν δεν παίρναμε την 
δόση» (Το Βήμα, 21.10.2012), και «Σε μια κλωστή κρέμονται η κυβέρνηση και η 
χώρα. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες» (Το Βήμα, 30.10.2012, http://www.tovima.gr/
politics/article/?aid=481824). Δηλαδή, δεν μάς δίνουν ούτε 24 ώρες περιθώριο 
επιβίωσης.
Επιπλέον, στο κύριο άρθρο του Βήματος στις 31.10.2012 γράφει: «Μια ζωή με 
την ψυχή στο στόμα, της τελευταίας ώρας δουλειές, χωρίς σχέδιο και πειθαρχίες, 
χωρίς ομάδες εργασίας ικανές να προπαρασκευάζουν τις αποφάσεις, έτσι 
απλά χωρίς πρόγραμμα και ό,τι τύχει. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Καθυστέρηση 
στην καθυστέρηση συγκεντρώθηκαν άπειρες εκκρεμότητες, οι οποίες δεν 
μπαλώνονται την τελευταία στιγμή. Έτσι την έβγαλε η Ελλάδα μια ζωή θα πείτε. 
Ωστόσο πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση και κάποτε σπάει.» (http://www.
tovima.gr/opinions/article/?aid=481863). Εδώ η δημιουργία φόβου και η απειλή 
της επερχόμενης συντέλειας είναι πρόδηλες, εκτός αυτού χρησιμοποιείται και η 
λαϊκή σοφία, η εκλαϊκευτική εκδοχή της συνέπειας της ολιγωρίας μας, και όλα 
αυτά μέσα σε 60 λέξεις.
Ωστόσο, δεν είναι μόνον τα ελληνικά ΜΜΕ που χρησιμοποιούν κατά κόρον τη 
δραματοποίηση για να περάσουν τις απόψεις τους, το ίδιο πράττουν και τα διεθνή 
ΜΜΕ και μάλιστα όταν πρόκειται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη σχετικά με το 
εκλογικό αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών (Μαΐου και Ιουνίου 
2012) στην Ελλάδα. Π.χ., το γερμανικό περιοδικό Focus που μας εξόργισε με το 
εξώφυλλό του, παρουσιάζει το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου να σηκώνει 
το δάχτυλο σε μια άσεμνη χειρονομία με τίτλο «Απατεώνες στην Ευρωπαϊκή 
οικογένεια», είναι ένα χαμηλής κυκλοφορίας περιοδικό πολιτικού σχολιασμού, 
πολύ μέτριο. Αντίθετα, το Der Spiegel είναι πολιτικό περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας 
και σε εξώφυλλό του γράφει AKROPOLIS ADIEU! που ήταν ο τίτλος ενός τραγουδιού, 
μια μεγάλη επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος που  ταυτίζεται με την Ελλάδα, και θέλει 
με τον τρόπο αυτό να επηρεάσει το γερμανικό κοινό, ώστε να στραφεί ενάντια σε 
οποιαδήποτε χρηματοδότηση της χώρας μας και να το προετοιμάσει για μία πιθανή 
έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Επίσης, η ταμπλόιντ, λαϊκή εφημερίδα Bild, 
με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Γερμανία, απευθύνεται στους γερμανούς 
βουλευτές λέγοντάς «μην πάτε σε αυτό τον δρόμο της συμφοράς» και με πηχυαίο 
τίτλο γράφει: «ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΤΟΠ!». Το πλέον εκφοβιστικό 
πρωτοσέλιδο προέρχεται από τους Financial Times Deutschland που βγήκαν στις 
18 Μαΐου 2012 γράφοντας, παρακαλώ, με ελληνικά γράμματα: «Αντισταθείτε στο 
δημαγωγό», ενώ πίσω διακρίνεται η φιγούρα του κ. Τσίπρα και το λογότυπο του 
ΣΥΡΙΖΑ. 



Ποτέ στα χρονικά ξένου μέσου ενημέρωσης δε δημοσιεύθηκε κάτι ανάλογο σε 
άλλη γλώσσα από αυτήν που εκδίδεται το έντυπο. Η πίεση και ο εκφοβισμός που 
ασκήθηκαν στον ελληνικό λαό για να ψηφίσει όπως συνέφερε τη Γερμανία και 
την Ευρώπη, ήταν πρωτοφανείς και απερίγραπτοι. 
Ιδού οι εικόνες: 

Αποσπασματικότητα
Η αμεσότητα που προσφέρει η τηλεοπτική κάλυψη προσελκύει αδιαμφισβήτητα 
το ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο, η πληθώρα των γεγονότων και ο περιορισμός 
του χρόνου των δελτίων ειδήσεων οδηγούν αναπόφευκτα σε αποσπασματικότητα. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:
‹  Έμφαση στους πρωταγωνιστές, όχι στις παραμέτρους του προβλήματος (φόβος 
να μην κουράσουν τα ΜΜΕ το κοινό και εκείνο αποστρέψει την προσοχή του από 
αυτά).
‹ Υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση ενός θέματος μέσα στο χρόνο (η 
άνοδος και η πτώση των stories οφείλεται κυρίως σε ενέργειες, αντιδράσεις ή 
παραλήψεις των πολιτικών, παρά σε αντικειμενικό ρεπορτάζ και έρευνα σχετικά 
με τα δεδομένα (π.χ., η κ. Μέρκελ αρνείται την επιμήκυνση…).
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‹ Ο κόσμος είναι ένα άθροισμα χαωδών γεγονότων και κρίσεων (δεν υπάρχει 
εγγύηση για την προέλευσή τους, άρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, οποτε-
δήποτε).
‹ Το χάος, η αβεβαιότητα, η ρευστότητα προκαλούν φόβο. Οι ειδήσεις ενσταλάζουν 
φόβο στο κοινό (π.χ. ανεξέλεγκτα καιρικά φαινόμενα).
‹ Ο κόσμος δεν περιορίζει το χάος της πληροφόρησης και της εικόνας των 
ειδήσεων προσθέτοντας καινούργιες γνώσεις ή λεπτομέρειες σε αυτά που ήδη 
γνωρίζει, αλλά το απωθεί, επειδή του προκαλεί σύγχυση, αποπροσανατολισμό και 
φόβο. Τελικά καθίσταται ευάλωτος.
‹ Οι ειδήσεις είναι η μόνη ευκαιρία που έχουν οι περισσότεροι πολίτες για να 
«λάβουν μέρος στο παιχνίδι της πολιτικής» από τον καναπέ τους. Εν τέλει, η 
αποσπασματικότητα τούς αφήνει στο σκοτάδι. Μακροπρόθεσμα παρατηρείται 
μια φθίνουσα πορεία της ιστορικής συνείδησης, σύγχυση γεγονότων, ιστορικών 
περιόδων, χρονολόγησης, κλπ. (Π.χ Τι θυμάστε από τον πόλεμο στο Ιράκ; Πιθανώς 
ότι απαγχόνισαν τον Σαντάμ Χουσεϊν;). 

Κανονιστική ερμηνεία
Κάθε επιμύθιο, κάθε συμπέρασμα οδηγεί στη επιστροφή στο «κανονικό», όπου το 
κανονικό ερμηνεύεται με αυτό που επιθυμούν οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης. 
Ένα θέμα δεν μπορεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο γιατί «κουράζει», πρέπει να 
περνά στην αφάνεια και να επανέρχεται ανάλογα με την ένταση που προκαλεί. 
Ωστόσο, το «κανονικό» είναι το επιθυμητό και αυτό που εν τέλει αποζητά το κοινό. 
Έτσι η προβαλλόμενη συνταγή ακολουθεί το εξής πρότυπο:
‹ Πολιτικοί: Τα πράγματα θα επανέλθουν στο «κανονικό» εφόσον το κοινό τους 
εμπιστευθεί να δράσουν προς το συμφέρον του. Εάν δεν τα καταφέρουν επισείουν 
τον κίνδυνο νέας επερχόμενης καταστροφής.
‹ Ο κύκλος της ενημέρωσης συντίθεται από: φόβο - καθησυχασμό - νέο φόβο.
‹ Ελληνική ιδιαιτερότητα: προσωποκεντρικά δελτία ειδήσεων υπό μορφή 
καφενείου με ένα συντονιστή δημοσιογράφο και τέσσερεις έως πέντε συνομιλητές, 
οι οποίοι ανακυκλώνουν διαρκώς τα ίδια επιχειρήματα που προκαλούν αισθήματα 
ανασφάλειας, φόβου, κλπ.

Σύνταξη των ειδήσεων - ενημεροδιασκέδαση 
Η εμπορική τηλεόραση (σύντομα ακολούθησε και ο Τύπος) χρησιμοποιεί 
την ψυχαγωγία ως όχημα για να προσελκύσει θεατές. Ένα τηλεοπτικό δελτίο 
ειδήσεων έχει ρυθμό και κίνηση που επιβάλλεται από την αγορά (δηλαδή, από 
τα χαρακτηριστικά του κοινού που το παρακολουθεί και από τη διαφήμιση που 
συγκεντρώνει και απευθύνεται στο κοινό αυτό). Εν τέλει, ένα δελτίο ειδήσεων είναι 
ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα το οποίο δεν προσανατολίζεται στην επιμόρφωση, ή 
την αναζήτηση βαθύτερων αιτιακών σχέσεων. Η πληρότητα ενός ενημερωτικού 
προγράμματος αξιολογείται με το βαθμό που καταφέρνει να προσφέρει ψυχαγωγία 
και ταυτόχρονα να παρέχει ενημέρωση. Αυτό είναι το μοντέλο της ενημερο-
διασκέδασης που ακολουθούν οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί διεθνώς. 
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Για να υλοποιηθεί το μοντέλο της ενημερο-διασκέδασης πρέπει τα δελτία ειδήσεων 
να διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα μορφικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ.: 
‹ Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά
• «παράθυρα» (σύνδεση με άλλα άτομα εκτός του παρουσιαστή που εκφέρουν 
γνώμη, σχόλια ή είναι αυτόπτες μάρτυρες κλπ.).
• Απευθείας συνδέσεις («ζεύξεις» ή links) με ρεπόρτερ στον τόπο που συνέβη το 
γεγονός (αίσθημα ενεργού ρόλου των δημοσιογράφων, «ζωντανού» δελτίου). 
‹ Επέκταση του χρόνου των δελτίων (δεν μεταδίδονται περισσότερες ειδήσεις), 

αυξάνεται η φλυαρία και ενίοτε η τρομολαγνεία. 
Ο τηλεοπτικός χρόνος καλύπτεται χωρίς 
ενημέρωση.
‹ Σε ένα ελληνικό δελτίο ειδήσεων των 
60 περίπου λεπτών, οι καθαρές ειδήσεις 
καταλαμβάνουν τα 19 λεπτά. Περιλαμβάνονται 
περίπου 16-17 θέματα ανά δελτίο.
‹ Οι εσωτερικές ειδήσεις καταλαμβάνουν 
περίπου το 90% του συνόλου των ειδήσεων, 
πράγμα που συμβαίνει και στα δελτία 
ειδήσεων και στο εξωτερικό. 

‹ Διακοπές δελτίων για «έκτακτη ενημέρωση» συχνά για ασήμαντες αφορμές.
‹ Διακοπές της ροής του προγράμματος για αναγγελία σημαντικών γεγονότων 
στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή, έμμεση διαφήμιση του δελτίου.
‹ Οι παρουσιαστές είναι και πρωταγωνιστές. Είναι δημόσια πρόσωπα.
‹ Καλεσμένοι είναι συνήθως τα ίδια πρόσωπα (όπως και στα talk shows). Συνεπώς 
δημιουργείται μια σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσά στους παρουσιαστές και τους 
καλεσμένους. 
‹ Η «συνταγή» αυτή έχει κουράσει μεγάλη 
μερίδα κοινού που στράφηκε στο διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
προσωπική αναζήτηση ενημέρωσης.
Οι Έλληνες τηλεθεατές έχουν από καιρό 
διαβλέψει τις μεθόδους και πρακτικές των 
ΜΜΕ και ιδιαίτερα της τηλεόρασης και δεν 
φαίνεται να την εμπιστεύονται ιδιαίτερα, 
παρ’ όλο που ενημερώνονται από αυτή. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται 
διαχρονικά η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα ΜΜΕ, όπου προηγείται η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στην τηλεόραση, ακολουθούν ο Τύπος και το ραδιόφωνο, 
ενώ το διαδίκτυο διαγράφει αντίθετη πορεία, δηλαδή ο κόσμος το εμπιστεύεται 
όλο και περισσότερο. 
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Πίνακας 1: Ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που δεν εμπιστεύονται διάφορους 
θεσμούς (σε %) 

Πηγή: Eurobarometer,  54-2, 63-4, 65-2, 67-2, 69-2, 70-1, 74-2

Ο φόβος στα ΜΜΕ εμφανίζεται είτε ως συλλογικό -  κοινωνικό, είτε ως ατομικό 
συναίσθημα. Για να μεγεθυνθεί ο φόβος που προκαλεί 
η οικονομική κρίση και η ανέχεια προβάλλονται συχνά 
το επιθυμητό χρήμα και τα αγαθά που κινδυνεύει 
να χάσει ο καθένας. Το χρήμα (συνήθως το Ευρώ) 
εμφανίζεται ωραιοποιημένο, σε χαρτονομίσματα με 
ροζ και τριανταφυλλί χρώματα, σε σχήμα σπιτιού, τα 
κέρματα πάντα στιλπνά. Αντίθετα, η φτώχεια και η 
ανέχεια προβάλλονται σε μαυρόασπρες φωτογραφίες 
με αδιέξοδα και περιορισμούς. 

Με την κρίση ο συλλογικός φόβος δεν έχει τέλος
Ο συλλογικός φόβος γίνεται πρωτοσέλιδο (π.χ., Ελεύθερη Ώρα 2.11.2012 Πατήρ 
Σίμων Αρβανίτης: «Θα έρθει πείνα χειρότερη και από την κατοχή!») αλλά 
εκφράζεται και με σημαίες της Χρυσής Αυγής και απειλητικές μιλιταριστικές 
στάσεις και πρακτικές, με πανό «η φτώχεια 
είναι η μεγαλύτερη βία», με εικόνες όπου 
το Ευρώ γίνεται δραχμή, βίαιες συγκρούσεις 
διαδηλωτών και αστυνομίας, κλπ.

… αλλά ούτε και ο ατομικός φόβος
Εύγλωττο είναι το αυτοσχέδιο πανό στα χέρια 
διαδηλώτριας στο κίνημα των Αγανακτισμένων 
(καλοκαίρι 2011) που γράφει: «Φοβάμαι την 
πείνα Θεέ μου» και «Οι ήρωες πέφτουν σαν 
Έλληνες, θα το διαπιστώσετε Τροϊκανοί». 
Εκτός από τις εικόνες επιθυμώ να παρουσιάσω 
και ένα απόσπασμα από τη μαρτυρία του 
Γιώργου, ενός άστεγου, που έχει δημοσιευθεί 
στις 30 Οκτωβρίου 2012 (http://www.sofok-
leous10.gr/portal2/politiki/politiki/Γιώργος-και-Λέων-οι-ιστορίες-δύο-αστέγων-
στην-«καρδιά»-της-Αθήνας-2012103078354/): 

  

Θεσμοί 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 
Διαφορά 
2000-10

Τηλεόραση 49 61 58 59 64 72 70 78 + 59.2

Τύπος 51 56 55 53 62 65 59 71 + 39.2

Ραδιόφωνο 43 44 48 45 53 52 47 61 + 41.8

Διαδίκτυο - - - 61 62 64 49 41 -  32.8
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« ... τη δεύτερη νύχτα που αρχίζεις και 
φοβάσαι, που σε πιάνει η ανασφάλεια. 
Φοβάσαι τα πάντα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να 
σου συμβεί γιατί είσαι νύχτα έξω και δεν 
έχεις προστασία από πουθενά, από τίποτα 
και από κανέναν. Φοβάσαι το μέλλον. Γιατί 
στερείσαι τις βασικές υποδομές που είχες 
στην προηγούμενη ζωή σου. Δεν έχεις 

τουαλέτα, δεν μπορείς να πλυθείς, δεν έχεις ένα ψυγείο, δεν 
μπορείς να μαγειρέψεις, δεν έχεις κρεβάτι να κοιμηθείς, 
δεν έχεις τίποτα, απολύτως τίποτα. Μερικά ρούχα που 
κουβαλάς και κάποια τρόφιμα μαζί σου. Η τρίτη νύχτα είναι η 
χειρότερη. Σε πιάνει ο πανικός και το άγχος και φαντάζεσαι 
ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Και εκεί πάνω είναι η 
στιγμή που αρχίζεις να λειτουργείς αρνητικά για τον εαυτό 
σου. Μπορεί να πάθεις κατάθλιψη, να γίνεις βίαιος. Δεν 
σημαίνει ότι το περιβάλλον που ζεις είναι ο κίνδυνος. Εγώ 
εντόπισα τον κίνδυνο μέσα μου. Αρχίζεις να χάνεσαι και 

λες ότι πρέπει να βρεις λύση, αλλά δεν μπορείς να βρεις λύση και 
είσαι έξω, στο τίποτα.»

Υπάρχει ελπίδα;
Υπάρχουν ψήγματα ελπίδας! Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, που οι πολίτες που 
έχουν ανάγκη από κάποια φτηνά τρόφιμα ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου και 
γράφονται σε λίστες για να αγοράσουν πατάτες, λαχανικά, λάδι και άλλα προϊόντα 
φθηνότερα. 

τουαλέτα, δεν μπορείς να πλυθείς, δεν έχεις ένα ψυγείο, δεν 
μπορείς να μαγειρέψεις, δεν έχεις κρεβάτι να κοιμηθείς, 
δεν έχεις τίποτα, απολύτως τίποτα. Μερικά ρούχα που 
κουβαλάς και κάποια τρόφιμα μαζί σου. Η τρίτη νύχτα είναι η 
χειρότερη. Σε πιάνει ο πανικός και το άγχος και φαντάζεσαι 
ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Και εκεί πάνω είναι η 
στιγμή που αρχίζεις να λειτουργείς αρνητικά για τον εαυτό 
σου. Μπορεί να πάθεις κατάθλιψη, να γίνεις βίαιος. Δεν 
σημαίνει ότι το περιβάλλον που ζεις είναι ο κίνδυνος. Εγώ 

λες ότι πρέπει να βρεις λύση, αλλά δεν μπορείς να βρεις λύση και 
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Υπήρξαν οι Αγανακτισμένοι το καλοκαίρι του 
2011 στις πλατείες και ιδίως στο Σύνταγμα 
που για περισσότερο από ένα μήνα κάθε 
βράδυ διοργάνωναν συνελεύσεις στις 
οποίες όποιος ήθελε έπαιρνε το λόγο για 
ένα λεπτό και μπορούσε να εκφράσει 
τις σκέψεις του και τα συναισθήματά 
του. Στις λαϊκές αυτές συνελεύσεις όλοι 
έβγαζαν την ανασφάλεια, το φόβο, την 
αγανάκτησή τους για την κατάσταση 
που βιώνουν. Υπάρχουν τα συσσίτια των 
Δήμων, της Εκκλησίας και άλλων ΜΚΟ και 
κοινωφελών ιδρυμάτων που προσφέρουν 
κάποια βοήθεια και απαλύνουν τη φτώχεια 
και την πείνα. Απευθύνονται σε Έλληνες 
και αλλοδαπούς που είχαν κάποιο επίπεδο 
διαβίωσης και το έχασαν. Τα Χριστούγεννα 
οι προσφορές των πολιτών σε είδη πρώτης ανάγκης ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 
Ναι, υπάρχει ελπίδα που πηγάζει κυρίως από την αυτο-οργάνωση των πολιτών 
και τις δράσεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους. Από το επίσημο κράτος 
πολύ λίγη βοήθεια προσφέρεται. Η οικονομική κρίση πλήττει τους Έλληνες σε 
πολλαπλά επίπεδα όχι μόνο στο υλικό και εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και 
τα ερωτήματα παραμένουν ανοικτά και άλυτα.
Τα ΜΜΕ μπορεί να αναλαμβάνουν να παίξουν το ρόλο του Δούρειου Ίππου που 
φέρνει στα σπίτια μας ψυχαγωγία, glamour, ψευδαίσθηση και ενημέρωση, αλλά 
με τους δικούς τους αδιαφανείς, υστερόβουλους κανόνες. Όμως, είναι στο χέρι 
μας να τους διακρίνουμε και να περιορίσουμε ή/και να εξαλείψουμε την επιρροή 
τους, να χειραγωγήσουμε το φόβο. 
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Η επίδραση 
της οικονομικής, κοινωνικής 
και αξιακής κρίσης στη σχέση 
θεραπευτή-θεραπευόμενου

Περίληψη
Η κρίση που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα έχει πολλές συνιστώσες. Είναι οικο-
νομική, με τα εισοδήματα των περισσότερων να βρίσκονται σε συνεχή μείωση.
Υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια. Είναι κοινωνική, υπάρχει ανησυχία, αναβρασμός 
και φόβος στον κόσμο. Μοιάζει με την ατμόσφαιρα πριν την καταιγίδα. Είναι όμως 
και μία κρίση αξιών. Οι συνθήκες της καθημερινότητας έχουν δυσκολέψει. Ο κα-
θένας προβληματίζεται αν θα κρατήσει την ίδια φιλοσοφία στη ζωή του, και στην 
καθημερινότητά του ή θα την αλλάξει.

Ο θεραπευτής θα συστήσει μια ψυχοθεραπεία που θα κρατήσει όσο χρειαστεί ή θα 
εκτιμήσει διαφορετικά τις ανάγκες του θεραπευόμενου του που μπορεί να είναι 
πιο πιεσμένος συναισθηματικά; Συχνά όμως ο θεραπευόμενος είναι ένας  σκληρά 
εργαζόμενος με μεγαλύτερο και δύσκολο ωράριο και για να κρατήσει σταθερή 
μέρα και ώρα τις συνεδρίες του, κινδυνεύει να είναι  ένας καινούριος άνεργος. Από 
την άλλη μπορεί να δυσκολεύεται πλέον να κάνει συνεδρίες, γιατί έχει περάσει 
στην ανεργία, αναζητά όμως ακόμα μεγαλύτερη στήριξη από τον  θεραπευτή του. 

Μαρίνα Καλοτεράκη
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια
Μέλος ΕΛΕΣΥΘ
kaloterakimarina@hotmail.com



Καλημέρα σας
Βρισκόμαστε στον Νοέμβριο του 2012 και η οικονομική κρίση έχει εγκατασταθεί 
για τα καλά στην Ελλάδα. Οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται σε καθοδική 
πορεία.  Όλο και πιο πολλοί φίλοι και γνωστοί μας χάνουν καθημερινά τη δουλειά 
τους. Από την άλλη αφού δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά πολύ πιο δύσκολα 
θα αγοραστούν αγαθά με αυτά. Ακόμα κι όσοι ακόμα είναι σε καλή οικονομική 
κατάσταση φοβούμενοι ένα αβέβαιο μέλλον είναι πιο συγκρατημένοι στις αγορές 
τους. Η λαμπερή Αθήνα της Oλυμπιάδας του 2004 έχει χαθεί. Τα μαγαζιά είναι 
μισοάδεια ακόμα και στα εμπορικά κέντρα υπάρχουν κλειστά καταστήματα. Τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν αραιώσει. Οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές. Οι 
δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Οι απεργίες διαδέχονται η μία την άλλη. Η 
ακρίβεια , η ανέχεια κι η μιζέρια αυξάνουν.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν μία παγκόσμια οικονομική κρίση 
προοιωνίζοντας ένα μέλλον αντίστοιχο με το κραχ του 1929. Μιλούν για τη 
διαφθορά, για την κατάχρηση, για την ατιμωρησία.
Πολλά έχουν είπωθεί και για τον τομέα της υγείας. Για μαύρο  χρήμα, για 
φοροδιαφυγή, για καλά φάρμακα, για κακά φάρμακα, για ακριβά πρωτότυπα 
και φθηνά γενόσημα, για σπατάλες, για υπερσυνταγογράφηση, για φακελάκια, 
υπερκοστολόγηση ιατρικών υπηρεσιών, για ασφαλιστικά ταμεία που δεν 
πληρώνουν τους παροχους υγείας, για χρήματα ταμείων που χάθηκαν από 
κακοδιαχείρηση, για ασφαλιστικές εισφορές που δεν εισρέουν αφού ανθεί η 
ανεργία και η μαύρη εργασία.
Δουλεύοντας σαν θεραπευτής γιατρός στον ΕΟΠΥΥ βλέπω καθημερινά την 
προσέλευση ασφαλισμένων  να μειώνεται.  Πολλοί χάνουν την ασφαλιστική τους 
ικανότητα γιατί δεν έχουν πια εργασία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που δεν έχουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Πολλοί προσδοκούν πλέον να κριθούν ανάπηροι και με αυτόν τον τρόπο να έχουν 
ένα κρατικό βοήθημα για το προς το ζην.
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης, επιθετικότητα, έλλειψη σεβασμού 
προς το πρόσωπο του γιατρού και των γνώσεων του ή της δυνατότητας να 
θεραπεύσει. Μοιάζει σαν να μην περιμένουν θεραπεία. Κάποιοι φοβούνται ότι 
θα χάσουν τα δευτερογενή oφέλη του να είναι κάποιος άρρωστος. Υπάρχουν 
εκείνοι που πιστεύουν ότι απέναντί τους δε βρίσκεται ένας επιστήμονας που θέλει 
να τους βοηθήσει να βρουν την υγεία τους, αλλά ένας αδίστακτος που θα τους 
συνταγογραφήσει κακής ποιότητας φαρμακευτική αγωγή για να εξυπηρετήσει την 
προσωπική του κερδοσκοπία. 

Εισήγηση
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Οι περισσότεροι δεν εκτιμούν καθόλου τις πανεπιστημιακές σπουδές τις θεωρούν 
τεμπελιά και σίγουρα πολύ κατώτερου επιπέδου απασχόληση από π.χ. έναν 
εργάτη κλωστηρίου που κουράστηκε στη ζωή του για το μεροκάμματο. Άλλοι 
θέλουν να μην πληρώνουν τίποτα στο χώρο της υγείας. Άλλοι παγιδεύονται σε 
ψευτοδιλλήματα: τα ακριβά χάπια δεν έχω λεφτά να τα πληρώσω και τα φτηνά 
δεν τα θέλω γιατί δεν είναι καλά. Κάποιοι είναι πια τόσο απογοητευμένοι που 
δεν περιμένουν τελικά καμία θεραπεία κι όσο και να προσπαθεί κανείς να τους 
βοηθήσει θα τον ακυρώνουν. π.χ. τα ραντεβού αργούν, το τηλέφωνο για να κλείσει 
κάποιος ραντεβού κοστίζει,οι φαρμακευτικές θεραπείες κοστίζουν, επιθυμώ άλλη 
θεραπεία αλλά δεν θέλω να πληρώσω ή θέλω δωρεάν ψυχοθεραπεία και χωρίς 
θεραπευτικό συμβόλαιο ή δεν θέλω ούτε ψυχοθεραπεία. Είναι η κατηγορία του 
θεραπευόμενου που ενώ παραπονιέται απορρίπτει τη βοήθεια όπως τον περιγράφει 
ο Ι. Γιάλομ στα προβληματικά μέλη της ομάδας.
Δουλεύοντας από την άλλη μεριά ιδιωτικά παρατηρώ τελευταία ότι άνθρωποι που 
πιστεύουν ότι αξίζει να επενδύσουν προσωπικά και οικονομικά στον τομέα της  
ψυχικής υγείας τους έχουν μειωθεί δραματικά.
Σίγουρα ένας άνεργος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για ιατρικές επισκέψεις και 
φαρμακοθεραπεία, αλλά ούτε και για συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Οι φοιτητές 
που στηρίζανε οικονομικά τις συνεδρίες τους από το εισόδημα των γονιών τους 
ζητάνε ακόμα καλύτερες τιμές από τις μειωμένες τιμές ή έρχονται αραιότερα ή 
εξαφανίζονται μόλις τα συμπτωματά τους καταλαγιάσουν. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τους ενήλικους που έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Από την άλλη λόγω της 
μεγάλης ευελιξίας στα ωράρια και τις ημέρες εργασίας υπάρχουν θεραπευόμενοι 
που δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερή ημέρα και ώρα συνεδρίας , αλλά πλέον 
κι αυτό δεν είναι συχνά εφικτό και για έναν θεραπευτή που μπορεί ταυτόχρονα να 
εργάζεται και σε υπηρεσία που απαιτεί εργασία εκτός της πόλης της επαγγελματικής 
του εγκατάστασης κάτι που τελευταία συμβαίνει και σε εμένα. Αυτό δημιουργεί 
μία επιπλέον δυσκολία να γίνουν οι συνεδρίες αφού και ο θεραπευτής και ο 
θεραπευόμενος μεταβάλλουν τον διαθέσιμο χρόνο για να γίνουν συνεδρίες. 
Κάποιοι θεραπευτές τελευταία κάνουν συνεδρίες διαδικτυακά μέσω skype, κάτι 
που φαινεται να δίνει λύσεις μειώνοντας τα έξοδα  μετακίνησης και κάνοντας εφικτή 
τη δυνατότητα συνέχισης συνεδριών με άτομα που έχουν μετακινηθεί μακριά αλλά 
δε θέλουν να αλλάξουν θεραπευτή. Όμως κι αυτό ενέχει κινδύνους στον τομέα της 
ασφάλειας της πληροφορίας και της πληρωμής. 
Επίσης όμως ένας ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής πόσο θα αποτιμήσει τις υπηρεσίες 
του; Ο κόσμος σήμερα μιλάει για το κόστος σε εργατοώρες εξισώνοντας το κόστος 
ανεξάρτητα από το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Πώς λοιπόν θα κοστολογηθεί 
η μακροχρόνια και συνεχής εκπαίδευση ενός υπεύθυνου και ενημερωμένου 
γιατρού; Πώς κοστολογείται η ανάληψη ευθύνης  για την ψυχική υγεία πολιτών οι 
οποίοι  όσο πιο βαριά νοσούν τόσο λιγότερο αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα; 
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Πώς κοστολογείται η εξέταση ατόμων με επικινδυνότητα είτε αυτοκαταστροφής είτε 
επιθετικής συμπεριφοράς στον εξεταστή ,τους οικείους τους, είτε οποιονδήποτε 
άλλο πολίτη;  Πόσο ικανοποιητική αμοιβή είναι τα 6 ευρώ καθαρά  (10 μεικτά) 
για την ψυχιατρική επίσκεψη και 2,8 ευρώ μεικτά επιπλέον αν γίνει ψυχοθεραπεία 
(ατομική ,συζυγική ,οικογενειακή, ομαδική)  όπως τα αποτιμά στους παρόχους 
υγείας το μεγαλύτερο σήμερα ταμείο. 
Τον 12ο αιώνα στο Βυζάντιο ο Πτωχοπρόδρομος στα ποιήματά του προέτρεπε έναν 
γονιό να κάνει τσαγκάρη το παιδί του γιατί μόνο έτσι θα έχει να φάει. Εκείνος έπαιρνε 
σαν παράδειγμα τον εαυτό του, που παρά τις γραμματικές του γνώσεις  πεινούσε 
και κανείς δεν τον εκτιμούσε. Στην σημερινή Ελλάδα ακόμα οι γονείς επιθυμούν 
το παιδί τους να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Κανείς όμως δε διαμαρτύρεται για τις 
αμοιβές των δασκάλων. Κανείς γονιός δεν έδωσε πέρυσι ούτε ένα ευρώ για να 
αγοράσει το σχολικό βιβλίο που δε δόθηκε από το κράτος. Κανείς δεν ασχολείται 
με τον πρωτοδιόριστο δάσκαλο ή τον ασκούμενο δικηγόρο των 400 ευρώ ή με τον 
άνεργο γιατρό ή του υπολοιπους άνεργους επιστημονες που παίρνουν το δρόμο της 
μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν από τη μία πλευρά ζητιέται υψηλό επίπεδο σπουδών 
και άξιοι επιστήμονες κι από την άλλη δεν υπάρχει καμμία εκτίμηση στη γνώση . 
Ο σημαντικός είναι αυτός που έχει χρήματα κι ήταν έξυπνος να τα πάρει κι ας μην 
του ανήκαν κι ο χαζός αυτός που δεν τα έκλεψε όταν βρέθηκαν μπροστά του . Με 
αυτή τη φιλοσοφία ζωής  πόσοι άνθρωποι σήμερα θα επενδύσουν σε μία άλλη 
ποιότητα ζωής και θα αξιοποιήσουν την ψυχοθεραπεία στην οποία θα χρειαστεί 
ο θεραπευόμενος να δώσει τις απαντήσεις του όχι μόνο στο αν παρουσιάζει 
συμπτώματα κατάθλιψης, πανικού, burn out κλπ αλλά και τι ηθικές αξίες έχει στη 
ζωή του; 
Από την άλλη πλευρά έχουμε να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο εκείνους τους 
ανθρώπους που δεν επαναπαύονται και διαλέγουν το χώρο της ψυχοθραπείας για 
να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη . Είναι εκείνοι που αντίθετα από το πνεύμα του 
καιρού και τη νοοτροπία  «δεν πληρώνω»  θα έρθουν και θα πληρώσουν δίνοντας 
αξία στο έργο της θεραπευτικής διεργασίας, στους ίδιους και στον θεραπευτή 
τους. Σίγουρα για τους ανθρώπους αυτούς ο θεραπευτής έχει ακόμα μεγαλύτερη 
επιθυμία να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις συνεδρίες και να βρουν λύσεις στα 
προβλήματά τους. Επίσης έχει ακόμα μεγαλύτερο φόβο μήπως κάτι δεν κάνει 
σωστά κι είναι ακόμα πιο προσεκτικός στους χειρισμούς του. Eπίσης η ψυχοθεραπεία 
χρειάζεται χρόνο για να δείξει τα καλά της αποτελέσματα. Έ τσι σήμερα που όλα 
αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα το να ζητάμε από κάποιον να διαθέσει χρόνο  και να 
τον αξιοποιήσει στην αυτογνωσία του είναι από μόνο του ανατρεπτικό.
Όμως αν εγκλωβιστούμε στην παραπάνω ζοφερή πραγματικότητα και 
ακινητοποιηθούμε είναι από μόνο του καταστροφικό. Χρειάζεται να μην 
παραιτηθούμε και να μην εγκαταλειψουμε αυτό που σαν θεραπευτές πρεσβεύουμε. 
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Την ελπίδα πως μετά την βροχή θα έρθει η λιακάδα. Πως μέσα από την κρίση και την 
αμφισβήτηση της αξίας της ψυχοθεραπείας στην πρόληψη σοβαρών ψυχιατρικών 
διαταραχών καθώς και στη θεραπεία τους θα φανεί η αξία της . Η ψυχική υγεία 
δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στη φαρμακοθεραπεία και είναι από μόνο του 
παραπλανητικό να γίνεται λόγος μόνο για τα φάρμακα κι όχι για πρακτικές που 
μπορεί είτε να εξαλείψουν την ανάγκη χρήσης τους είτε να την μειώσουν. Πρόσφατα 
άρχισε να παίζεται στους κινηματογράφους η βιογραφία του Ιωάννη Βαρβάκη ο 
θεός αγαπάει το χαβιάρι που αξίζει κανείς να τη δει γιατί είναι ένας ύμνος στην 
ελευθερία. Ένας ελεύθερος ανθρωπος χρειάζεται να έχει ιδανικά, αξίες, σεβασμό 
στον άνθρωπο, όρια, συναισθήματα, ιδανικά και όραμα. Χρειάζεται ακόμα και σε 
καταστάσεις κρίσης να επιλέξει να φερθεί ανθρώπινα. Δεν υπάρχουν εύκολες 
πάντα λύσεις, όμως αν μάθουμε να μην οδηγούμε τη ζωή μας σε αδιέξοδο  και 
να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να προσβάλουμε την ανθρώπινη αξία μας τότε θα 
έχουμε βρει το στόχο μας.΄Οπως αναφέρεται και στο βιβλίο “η ψυχοθεραπεία και 
η αναζήτηση της ευτυχίας” της Εμμυ Βαν Νταουρζεν η ψυχοθεραπεία μπορεί να 
βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι καλά στην ζωή του δεν υπόσχεται όμως ότι θα είναι 
ευτυχισμένος. Κανείς δεν μας υποσχέθηκε ότι δε θα ζήσουμε μία εποχή κρίσης. 
Αυτή τη στιγµή που το κουτί της Πανδώρας έχει ανοίξει ας κρατήσουµε µέσα την 
ελπίδα να παραµείνουµε άνθρωποι, να αξιοποιήσουµε τα θετικά στοιχεία όλων, 
αντί να κατηγορούµε ο ένας τον άλλο για το ποιος φταίει και να παραµείνουµε 
θεραπευτικοί.
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Τα ευρήματα και οι σχολιασμοί της ομάδας μας συνοψίζονται στα 
κατωτέρω:
1.  Η υπάρχουσα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κατάσταση έχει οδηγήσει και εμάς, 
ως μέλη της κοινωνίας,  μαζί με όλους τους υπόλοιπους πολίτες να βιώνουμε ένα 
συλλογικό τραύμα. Να προβάλουμε και εμείς το φόβο και τον θυμό μας και να τον 
εκφράζουμε ο καθένας μας με τον δικό του τρόπο. 

2.  Η  ψυχοθεραπεία, η οποία κατά το παρελθόν υπήρξε ταξικό προνόμιο της άρχουσας 
τάξης και κατά το πιο πρόσφατο παρελθόν επίσης και «μόδα» της ανερχόμενης 
αστικής τάξης, καλείται τώρα να επαναπροσδιορίσει την αναγκαιότητά της  έχοντας 
υπ’ όψιν της εκτός των άλλων:
• Τις ανάγκες όλο και μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού για επαγγελματική 
ψυχοθεραπευτική βοήθεια από την μία μεριά, αλλά και
• Την αδυναμία πρόσβασης ή συνέχισης της θεραπείας από άτομα που την έχουν 
ανάγκη, δεν μπορούν όμως να την αποκτήσουν ή να την συνεχίσουν λόγω της 
οικονομικής τους ανεπάρκειας, με συνέπεια την άμεση επίδραση του θεραπευτικού 
πλαισίου και την εμπειρία πρωτόγνωρων ισορροπιών στις θεραπευτικές σχέσεις 
ψυχοθεραπευτή και πελάτη.  

Ανάδειξη 
και επεξεργασία θεμάτων 

σε ομάδες εργασίας

Πρακτικά Ομάδας Εργασίας 
Νίκου Σταθόπουλου

Οι Οµάδες Εργασίας έγιναν στο κλείσιµο της Πρωινής Συνεδρίας µε στόχο 
την µεγαλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων 
στην Ηµερίδα. Η κάθε µια από τις οµάδες -που απαρτίζονταν από 
δέκα περίπου άτοµα- όρισε έναν συντονιστή και έναν εκπρόσωπο ο 
οποίος ανέλαβε να κρατήσει τα “πρακτικά” των συζητήσεων και να τα 
παρουσιάσει στην Ολοµέλεια.
Στις Οµάδες Εργασίας προτάθηκε να συζητήσουν οποιοδήποτε θέµα 
συνδέουν µε τον τίτλο της Ηµερίδας.
Παραθέτουµε τα πρακτικά δύο οµάδων.
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3. Ως εκ τούτου, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και εμείς τον ρόλο μας και τις 
προτεραιότητές μας, σύμφωνα πάντα με την προσωπική αντίληψη του ρόλου μας 
ως ενεργοί πολίτες αλλά και ως ψυχοθεραπευτές:
•  Όσον αφορά στην επαγγελματική μας στάση απέναντι στους πελάτες μας:
• Να ενεργούμε σύμφωνα με την κρίση μας στην οικονομική ελάφρυνση των 
απαιτήσεών μας από αυτούς.
• Να βοηθούμε τους πελάτες μας να επαναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο 
και τις ευθύνες που τους αναλογούν.  
• Να διευκολύνουμε τους πελάτες μας στην διαφοροποίηση και εξοικείωσή τους 
ανάμεσα στον ατομικό και τον συλλογικό φόβο 
4.  Όσον αφορά στην επαγγελματική μας προσφορά στο κοινωνικό σύνολο:
• Να δώσουμε προτεραιότητα στην προσφορά εθελοντικής μας βοήθειας σε νέους  
που βιώνουν την εμπειρία της απότομης μετάπτωσης από την ευμάρεια στην ανέχεια 
σε συνδυασμό με τους κλυδωνισμούς που αυτή φέρνει και στις σχέσεις των γονιών 
τους και των λοιπών μελών της οικογένειας.  Η βοήθειά μας προς αυτή την ευπαθή 
ομάδα πληθυσμού μπορεί να γίνει ατομικά ή συλλογικά με την προσέγγιση της 
διεύθυνσης των δημόσιων σχολείων και των σχετικών συλλόγων γονέων
• Σε ένα γενικότερο πλαίσιο να προσφέρουμε βοήθεια σε οργανώσεις, πρωτο-
βουλίες και φορείς αλληλεγγύης που βασίζονται στον εθελοντισμό και αφορούν 
σε άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρακτικά Ομάδας Εργασίας 
Ιωάννας Στογιάνου

Η ομάδα μας μετά τις εισηγήσεις που ακούστηκαν σχετικά με το θέμα της 
ημερίδας και πιο συγκεκριμένα «Οι φοβικές Επιδράσεις των ΜΜΕ» και «Η 
επίδραση της οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης στη σχέση θεραπευτή- 
θεραπευόμενου», επικεντρώθηκε στις παρακάτω διαπιστώσεις και προτάσεις: 

• Τα ΜΜΕ καλλιεργούν καθηµερινά και συστηµατικά τον φόβο στους πολίτες.

 • Τι είναι τελικά ο φόβος; Τι µας προσφέρει ο φόβος; 
 • O φόβος είναι συνυφασμένος με την ανθρώπινη φύση μας και είναι αναμενόμενος 
όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το καινούργιο, το άγνωστο και την αλλαγή 
γενικότερα. Ο φόβος συνδέεται πάντα με το μέλλον. 

Πρόταση: Ως ψυχοθεραπευτές οφείλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες 
μας να αντιληφθούν ποια είναι η πραγματική διάσταση των ειδήσεων που 
παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ και να αναπτύξουν κριτική ικανότητα καθώς και την 
ικανότητα να βλέπουν πίσω από όσα τα ΜΜΕ επιλέγουν να δείξουν στον κόσμο.
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Οι καταστάσεις που βιώνουμε σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό αλλά και ηθικό 
επίπεδο είναι πρωτόγνωρες και είναι λογικό να μας προκαλούν φόβο, αφού δεν 
ξέρουμε τι μας περιμένει. Η κοινωνική συνοχή στις μέρες μας αποσταθεροποιείται 
και  πολλές κοινωνικές ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης. Από την άλλη 
πλευρά όμως η κρίση προσφέρει ευκαιρίες για επανεκτίμηση των αξιών και των 
πεποιθήσεων μας. 

• Η παραδοχή και η αντιμετώπιση του φόβου είναι ένδειξη ωριμότητας και 
απελευθερώνει το δυναμικό του ατόμου, ώστε να δράσει και να μην ακινητοποιηθεί 
από τον φόβο. Το άτομο μπορεί να βοηθηθεί από την ατομική ή ομαδική ψυχοθερα-
πεία στην επίτευξη αυτού του στόχου.  Ο φόβος όταν μοιράζεται μειώνεται. Ιδιαίτερα 
η ομάδα βοηθάει το άτομο να αντιληφθεί ότι «δεν είναι μόνος, δεν είναι ο μόνος». 
Δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο αλλά δεν είναι και ο μόνος που νιώθει φόβο.  
Επίσης μπορεί  να κερδίσει από τις εμπειρίες των άλλων και να βρει διαφορετικούς 
τρόπους  αντιμετώπισής του.

• Επιπλέον, ένας από τους στόχους μας στην ψυχοθεραπεία θα πρέπει να είναι και 
η ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των πελατών μας καθώς και η ένταξή τους 
στο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε ότι ο ατομικός φόβος επιστρέφει εάν το άτομο 
δεν καταφέρει να συνδεθεί με την κοινωνία. 

• Ο πελάτης αλλά κάποιες φορές και ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τις καταστάσεις 
για να εκλογικεύσει τον ατομικό του φόβο. Είναι πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις ο 
συλλογικός φόβος να εμπλέκεται με τον ατομικό φόβο του πελάτη αλλά και του 
ψυχοθεραπευτή. Συνεπώς, ο  ψυχοθεραπευτής  οφείλει να έχει επίγνωση αυτών 
των κινδύνων που μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην ψυχοθεραπευτική 
σχέση. 

• Πώς µπορούµε λοιπόν εµείς οι ψυχοθεραπευτές να ενδυναµωθούµε ώστε να 
είµαστε αποτελεσµατικοί µε τους πελάτες µας; 

• Ως ψυχοθεραπευτές έχουµε ηθική ευθύνη σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις 
να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις µας και το δυναµικό µας ώστε να βοηθήσουµε 
όσους έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες µας αλλά αδυνατούν να τις πληρώσουν. Πώς 
θα µπορούσε η ΕΨΨΕ να συµβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου;

Πρόταση: Εκτός από την ατομική μας θεραπεία και εποπτεία θα μπορούσαμε να 
πάρουμε επιπλέον βοήθεια συμμετέχοντας σε ομάδες ψυχοθεραπευτών που θα 
συναντιούνται ως ομάδες στήριξης σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση.

Πρόταση: Να αναλάβουμε κοινωνικές δράσεις και να προσφέρουμε εθελοντικά 
ως ψυχοθεραπευτές σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες που πλήττονται από την κρίση . 
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1. «Τι θα κάνουμε 
με τους Δράκους;»
Ο Φόβος, Αντίσταση στην Αυτονόμηση.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Περίληψη
O ρόλος του «δράκου» εμφανίζεται σε μύθους δημιουργίας, παίρνει χαρακτηριστι-
κά στο παιχνίδι των παιδιών, εκφράζεται σε όνειρα, απεικονίζεται στη ζωγραφική. 
Ο «δράκος» παίρνει και αλλάζει μορφές, συμβολίζει εμπειρίες, διευκολύνει ή 
δυσκολεύει ήρωες, κρύβει δυνάμεις δίνει στη φαντασία τροφή, χρησιμοποιείται 
συχνά για να περιγράψει τον αόρατο κόσμο της ψυχής. Τραυματικές εμπειρίες, συ-
ναισθήματα, φόβοι, ενοχές που το άτομο αδυνατεί να αντικρύσει, να αντιμετωπίσει, 
να εκφράσει, να σχετιστεί, μεταμφιέζονται σε «δράκους». Ο «δράκος» όμως μπο-
ρεί να προστατεύει αλλά και να κρύβει δυναμικά χρήσιμα για τη μεταμόρφωση, την 
αλλαγή στη θεραπεία.

Η μη λεκτική γλώσσα «το παιχνίδι» είναι το πρωταρχικό μέσο έκφρασης που 
διαθέτει το παιδί για να επεξεργαστεί, να περιγράψει τις εμπειρίες της ζωής του. Ο 
Παιγνιοθεραπευτής δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, χρησιμοποιεί τα υλικά του 
παιχνιδιού, προστατεύει και δομεί μια σχέση,ώστε το παιδί να νοιώσει ότι ακού-
γεται, ότι υπάρχει. 

Στο βιωματικό αυτό εργαστήρι θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας 
και τα τρία  δυναμικά στάδια του παιχνιδιού: ενσωμάτωση, προβολή, ρόλος, για 
να εξερευνήσουμε παίζοντας τα χαρακτηριστικά, τη μορφή του προσωπικού μας 
«δράκου». Θα ακολουθήσουμε, με την ασφάλεια που το παιχνίδι παρέχει τις 
πατημασιές του, θα ανακαλύψουμε τι κρύβει στην κρυψώνα του, θα εξερευνήσουμε 
τις ιδιότητές του, τα χαρακτηριστικά του, θα επιλέξουμε ότι υλικό μας χρειάζεται 
στο εδώ και τώρα της ζωής μας, και θα υιοθετήσουμε πιθανόν διαφορετική στά-
ση επικοινωνίας με το «δράκο» μας. Σας καλούμε να βιώσουμε τη μαγεία της 
απεριόριστης έκφρασης που περιβάλει τη μη λεκτική  επικοινωνία.

Γιώτα Αντωνοπούλου 
και η Βίκυ Ζέρβα-Σπανού, Μ.Α.
Παιγνιοθεραπεύτριες, Ψυχοθεραπεύτριες
Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας 
και Δραματοθεραπείας «Το Άθυρμα»
yotantono@gmail.com
vickyzerva@gmail.com
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Πρακτικά εργαστηρίου 
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Ως Παιγνιοθεραπευτές έχουμε πρώτιστο καθήκον να ακούμε με προσοχή και να 
ανταποκρινόμαστε στις εικόνες του ψυχισμού, του νου, των ονείρων , τη φαινομενικά 
ανείπωτη γλώσσα της «καρδιάς» των παιδιών, εφήβων, ενηλίκων.
Ερευνητικά πλέον αποδεικνύεται, ότι οι περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις, 
που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας, καταγράφονται στον εγκέφαλο και 
εκδηλώνονται συχνά στο παιχνίδι, στα έργα τέχνης, στις ονειροπολήσεις, στους 
ασυνείδητους συλλογισμούς της ενεργούς φαντασίας. Ο «Δράκος» είναι μια 
μορφή, ένας ρόλος που εμφανίζεται σε αρκετούς μύθους ανά τους αιώνες, παίρνει 
διάφορες μορφές, διαστάσεις, έχει ποικίλες ιδιότητες, άλλοτε διευκολύνει και 
άλλοτε δυσκολεύει τους ήρωες των παραμυθιών και συχνά χρησιμοποιείται ως 
σύμβολο του αόρατου κόσμου της ψυχής  (Jung, 1959,1961). Ο «Δράκος» άλλοτε 
φοβίζει και άλλοτε φοβάται, είναι στιγμές που επιτίθεται και άλλες που προστατεύει, 
φανερώνεται ή κρύβεται, κατέχει μια δυναμική ενέργεια που  αν απελευθερωθεί 
μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη μεταμόρφωσης που αναπτύσσει και θεραπεύει 
την ύπαρξη ( D.McCarthy, 2007, 2009)
Με τον προσωπικό τους «Δράκο» ήρθαν σε πρώτη επαφή γνωριμίας όσοι 
επέλεξαν να συμμετάσχουν στο βιωματικό μας σεμινάριο. Αφού πρώτα μέσα από 
κινητικές  ασκήσεις αφύπνισαν το σώμα και τις αισθήσεις τους και συμφώνησαν 
από κοινού τους όρους ενός συμβόλαιου συνεργασίας στη συνέχεια  ένοιωσαν 
αρκετή ασφάλεια να εξερευνήσουν τις ιδιότητες του «προσωπικού τους δράκου», 
το κρησφύγετό του, τα δυνατά και αδύναμά του κομμάτια του, την αχίλλειο φτέρνα 
του, τα όσα κρύβει στην κρυψώνα του, το μυστικό από το οποίο αντλεί τη δύναμή 
του, τον τρόπο που επικοινωνεί και εκφράζεται.
Τα μέλη της ομάδας παροτρύνθηκαν να πιούν «το μαγικό φίλτρο» που τους 
έδινε τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε «δράκο» και αξιοποιώντας το σώμα, 
την έκφραση, τη κίνηση, τη φωνή  τους ενσωμάτωσαν το «δράκο» τους και 
γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Ο κάθε «δράκος» ήταν μοναδικός: «δράκος βρέφος»,  
«δράκος πολύχρωμος», «δράκος γιγάντιος», «δράκος φοβισμένος», «δράκος 
παντοδύναμος», «δράκος μαγικός», «δράκος τρομακτικός», «δράκος ενοχι- 
κός», δράκοι που υπάρχουν και είναι «δικοί μας», είμαστε εμείς;       
Στη συνέχεια ο καθένας έδωσε με χρώματα παστέλ μορφή στο «δράκο» του, τον 
αποτύπωσε στο χαρτί, τον όρισε, επεξεργάστηκε τα χαρακτηριστικά του, και τα 
μοιράστηκε στη συνέχεια με τους άλλους και την ομάδα στο  σύνολο. Συνέχισε η 
εξερεύνηση στην κρυψώνα, τη φωλιά του «δράκου». Εκεί που καταφεύγει, που 
νοιώθει ασφάλεια, κρύβει και κρύβεται...
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Παίρνοντας τη μορφή του «δράκου», μιλώντας μέσα από αυτόν, ζωγραφίζοντας 
τον εαυτό τους σαν «δράκο», δόθηκε η δυνατότητα στους  συμμετέχοντες να 
αναγνωρίσουν  δικά τους συναισθήματα, να δεχτούν την ύπαρξή και τη νομιμότητά 
τους.  Ο στόχος δεν ήταν να ερμηνευτούν, να αναλυθούν τα δρώμενα, αλλά 
να γίνουν αποδεκτά για αυτό που  είναι. Είναι η χρήση της ίδιας της μεταφοράς, 
του συμβόλου, της νύξης, των υπαινιγμών, που δίνει τη δύναμη, τον πλούτο στο 
παιχνίδι, στην αφήγηση, στην ιστορία που διαδραματίζεται.

Μέσα από το βιωµατικό αυτό σεµινάριο της Παιγνιοθεραπείας δόθηκε στους 
συµµετέχοντες µια πρώτη γεύση δυνατοτήτων επικοινωνίας, ικανοτήτων και 
δυναµικών  που κρύβονται πίσω από µορφές φόβου και µπορούν να αξιοποιηθούν 
για µεταµόρφωση και θεραπευτική αλλαγή.



2. Διασχίζοντας το Φόβο 
που ακινητοποιεί.

Ένα Ταξίδι προς τη Συνειδητότητα με 
Οδηγό το Σώμα και Πυξίδα την Επιθυμία.

Περίληψη
 Ο φόβος είναι είναι ένα συναίσθημα με αρχαϊκότητα και βάθος. Ο μόνος τρόπος για 
να τον αντιμετωπίσουμε είναι να τον αναγνωρίσουμε, να τον γνωρίσουμε και να 
πάμε πέρα από αυτόν. Το σώμα μας μπορεί να αποτελέσει οδηγό στη διαδικασία 
αυτή. Στο εργαστήριο αυτό:
• Θα δείξουμε βιωματικά -χρησιμοποιώντας το σώμα- τις διαφορετικές όψεις 
και την πολυπλοκότητα στον τρόπο έκφρασης του συναισθήματος του φόβου σε 
ατομικό επίπεδο καθώς και τον αντίκτυπό του στο σώμα της ομάδας.
• Αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες που θα αναδυθούν από τα σώματά μας, θα 
διερευνήσουμε την «παλινδρομική» φύση του φόβου  και τους τρόπους με τους 
οποίους η παλινδρόμηση αυτή απορροφά όλη την ενήλικη  δύναμή μας και μας 
ακινητοποιεί.
• Μέσα από την εναλλαγή διαπροσωπικής και ομαδικής δουλειάς θα  εμβαθύνου-
με στη σημασία της ατομικής στάσης μας καθώς και της διαπροσωπικής και 
συλλογικής αλληλεπίδρασης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συ-
ναισθήματος του  φόβου.

Σαντρίνα Βάις 
Σωματική ψυχοθεραπεύτρια

Μέλος της Π.Ε.Σ.Ω.Ψ. 
alexandravyse@yahoo.gr

Ευτυχία Χριστοδήμου
Σωματική ψυχοθεραπεύτρια

Μέλος της Π.Ε.Σ.Ω.Ψ. 
ech58@yahoo.gr
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Το ταξίδι της ομάδας μας ξεκίνησε με μία φαντασία, που έφερε κάθε άτομο 
σ΄επαφή με ένα πολύ συγκεκριμένο δικό του φόβο. Ο φόβος παρουσιάστηκε, 
μίλησε, εκφράστηκε τόσο στο νου όσο και στο σώμα.
Αφήνοντας τη φαντασία, με ζωντανή όμως την αίσθηση, γίναμε ο φόβος μας. 
Γίναμε μία αίθουσα γεμάτη φόβους, οι οποίοι μέσα από τη κίνηση ή την ακινησία 
τους αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν και καθορίζουν.
Σε τριάδες - και με οδηγό πάντα το σώμα - μοιραστήκαμε, καθρεφτίσαμε, 
ανακαλύψαμε νέες δυνατότητες και στάσεις.
Τέλος γίναμε και πάλι μία αίθουσα γεμάτη φόβους με έναν όμως διαφορετικό 
τρόπο ύπαρξης.
Έχοντας καταθέσει μαζί με το φόβο και πολλά άλλα συναισθήματα μοιραστήκαμε 
τις εντυπώσεις μας:

Συμπερασματικά, αναγνωρίζοντας το φόβο στο σώμα και στο νου μπορούμε να τον 
διασχίσουμε με όλες τις δυνατότητες που το εδώ και τώρα της ζωής μας παρέχει.

Πρακτικά εργαστηρίου 

• Το φόβο δε  μπορούμε να τον εξαφανίσουμε, ούτε να του κλείσουμε το στόμα. 
• Μπορούμε όμως να μη του επιτρέπουμε να μας οδηγεί καθορίζοντας τη ζωή 
    μας.
• Να σηκωνόμαστε όταν μας ρίχνει κάτω. 
• Να ανοίγουμε τα μάτια όταν αυτός μας τα κλείνει.
• Να αναγνωρίζουμε και να παίρνουμε αυτό που μας δίδεται από τη ζωή.
• Να ζητάμε όταν αυτός μας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τίποτα να μας δοθεί.  
• Η σωματική και η λεκτική επικοινωνία και επαφή αποτελούν στο σήμερα   
   δυνατότητες για να τις ανακαλύψουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε.
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3. Ο Φόβος Σύμμαχος 
στην προσωπική Ενδυνάμωση 

και την κοινωνική Αλληλεγγύη.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε αυξάνει τον προσωπικό φόβο 
και  τη συλλογική ανασφάλεια, επηρεάζει την κρίση μας και ορίζει την ποιότητα 
της ζωής μας. Αν αγνοήσουμε το φόβο, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα σημαντικό 
προστατευτικό μηχανισμό. Αν υποκύψουμε σ’ αυτόν, κινδυνεύουμε να ακινητοποιη-
θούμε προσωπικά και συλλογικά.

Το Process Work είναι μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση της ανθρώ-
πινης εμπειρίας. Αναπτύχθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 από τον Arnold 
Mindell και τους συνεργάτες του. Είναι μια ολιστική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, 
η οποία προσφέρει μία καινούργια ματιά και έναν τρόπο να δουλεύει κανείς και να 
κατανοεί τα όνειρα, τα σωματικά προβλήματα, τα συμπτώματα, τις σχέσεις, καθώς 
και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις. 

Η αρχή στην οποία βασίζεται το Process Work είναι ότι κάθε ανθρώπινη εμπειρία, 
ακόμα κι αν μοιάζει διασπαστική ή ενοχλητική, είναι ο σπόρος μιας διεργασίας που 
εμπεριέχει νόημα. Εάν αυτή “ξεδιπλωθεί”, θα αναδείξει το μήνυμα και το νόημά 
της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση ενός προβλήματος μπορεί να εμπεριέχεται 
στο πρόβλημα, τότε, εμπειρίες που μας αποσταθεροποιούν δεν είναι μόνο κατα-
στροφικές αλλά μπορούν να προσφέρουν κι έναν δρόμο για προσωπική ανάπτυξη 
και δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων, λειτουργικών ομάδων και κοινοτήτων. 

Σε αυτό το εργαστήρι, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Process Work, θα εξε-
ρευνήσουμε τον προσωπικό και συλλογικό φόβο και θα αναζητήσουμε τρόπους 
να τον μετατρέψουμε σε σύμμαχο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D. 
Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας  

Ψυχοθεραπεύτρια
Diploma in Process Work

avassiliou@gmail.com www.processwork.gr
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Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνουµε αυξάνει τον προσωπικό 
φόβο και  τη συλλογική ανασφάλεια, επηρεάζει την κρίση µας και ορίζει την 
ποιότητα της ζωής µας. Αν αγνοήσουµε το φόβο, κινδυνεύουµε να χάσουµε ένα 
σηµαντικό προστατευτικό µηχανισµό. Αν υποκύψουµε σ’ αυτόν, κινδυνεύουµε 
να ακινητοποιηθούµε προσωπικά και συλλογικά. Σε αυτό το εργαστήρι, 
χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του Process Work, θα εξερευνήσουµε τον προσωπικό 
και συλλογικό φόβο και θα αναζητήσουµε τρόπους να τον µετατρέψουµε σε 
σύµµαχο προσωπικής ενδυνάµωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Εδώ και τρία χρόνια, η Ελληνική κοινωνία βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής 
και πολιτικής κρίσης. Η κρίση γίνεται και προσωπική, κοινωνική, περιβαντολογική, 
κρίση στην υγεία και τις σχέσεις. Μια από τις συνέπειες της και ο φόβος, ο ατομικός 
και συλλογικός. Οι πολώσεις αυξάνονται και οι εύκολες κατηγοριοποιήσεις (καλοί 
/ κακοί) προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση από την αγωνία και την αναζήτηση 
ευθύνης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στο ποιοι 
είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί. Η πόλωση αυξάνεται κι ανατροφοδοτείται, καθώς 
η κάθε πλευρά αντιμετωπίζει την άλλη σαν απειλή στην ύπαρξη της και αντιδρά 
βίαια για να προστατευτεί. Ο φόβος εμφανίζεται μέσα σε μια κατάσταση κοινωνική, 
που εντείνεται από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. 

Πρακτικά εργαστηρίου 



Ζούμε μέσα σε ένα τρομοκρατικό, φοβιστικό περιβάλλον. Μέσα σε μια διεργασία 
σχέσεων, κατάχρησης ισχύος και παραβίασης που γίνεται ορατή σε διαπροσωπικές 
και κοινωνικές σχέσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες φόβου γίνονται οι εύκολες 
κατηγοριοποιήσεις. Σε ένα επίπεδο συμβατικής πραγματικότητας, ισχύει αυτός ο 
διαχωρισμός:  όχι αναγκαστικά ως καλοί-κακοί, αλλά νόμιμοι-παράνομοι, δίκαιοι 
- άδικοι, κλπ. 
Αν μείνουμε όμως μόνο σε αυτό το επίπεδο, κινδυνεύουμε να παραμείνουμε 
σε μια μονοδιάστατη όψη των πραγμάτων που δεν δημιουργεί λύσεις που 
διαρκούν στο χρόνο. Ακόμα κι αν «καθαρίσουμε τους κακομούτσουνους», θα 
αναδυθούν καινούργιοι μέσα από τη διαιώνιση δυσλειτουργικών διεργασιών.  Ο 
διαχωρισμός καλού/κακού είναι χρήσιμος όταν θες να πάρεις θέση απέναντι στα 
πράγματα, απαραίτητος για να πάρεις θέση και να εμποδίσεις την κακοποίηση, 
την παραβίαση δικαιωμάτων, την κατάχρηση ισχύος. Αν μείνουμε όμως μόνο στο 
διαχωρισμό, δημιουργούνται συνθήκες αποσύνδεσης  και επηρεάζεται ο τρόπος 
που προσλαμβάνουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο μέσα στον οποίο 
ζούμε. Αποσύνδεση από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Παραμένουμε σε 
μια μονοδιάστατη αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτή η αποσύνδεση δημιουργεί 
συγκρούσεις και στρες, ενεργοποιεί μηχανισμούς “πάλης ή φυγής”. Ο εγκέφαλος 
μας δεν είναι σχεδιασμένος από την φύση να αντιμετωπίζει το στρες μόνος του. 
Χρειάζεται τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους. 
Ένας από τους λόγους που συντηρείται αυτή η εύκολη κατηγοριοποίηση είναι γιατί 
δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις συγκρούσεις και σαν εσωτερικές συγκρούσεις. Οι 
συγκρούσεις που βιώνουμε κινούνται σε τρία επίπεδα που αλληλεπιδρούν: είναι 
εσωτερικές συγκρούσεις, διαπροσωπικές και συγκρούσεις ανάμεσα σε κοινωνικούς 
ρόλους. Η αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης και στα τρία επίπεδα, δίνει διαφορετικό 
νόημα και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους 
και με την κοινότητα. Μια εσωτερική σύγκρουση, αποτέλεσμα περιθωριοποίησης 
εμπειριών και πλευρών του εαυτού μας, αναδύεται και εκφράζεται σαν 
περιθωριοποίηση και αποσύνδεση από την ακραία ή απλά διαφορετική έκφραση 
της ίδιας ποιότητας στη σχέση με τους άλλους και την κοινότητα. Με άλλα λόγια, 
αποσυνδεόμαστε από άλλους ανθρώπους ή και κοινωνικές ομάδες που εκφράζουν 
αυτήν την ποιότητα.
Αν δεν έχουμε εργαλεία για επίλυση συγκρούσεων (εσωτερικών, στις σχέσεις, 
κοινωνικών) καθοριζόμαστε από το φόβο. Ο φόβος περιορίζει την αντίληψη μας, 
μπορεί να δημιουργήσει παράλογες σκέψεις και υπεραπλουστευμένες γενικεύσεις. 
Σε βιοχημικό επίπεδο, ο φόβος και η απόπειρα μας να τον κατευνάσουμε ξοδεύει 
πολύτιμες πηγές πλούτου στο σώμα. Μπορούμε να δούμε τροµακτικούς ανθρώπους 
(και υπάρχουν), αλλά μπορούμε να δούμε και τροµακτικές διεργασίες (που 
τροφοδοτούν τη δημιουργία “τροµακτικών ανθρώπων”). 
Τείνουμε να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα την κατάχρηση ισχύος σε κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο και να μην την αναγνωρίζουμε σε δικές μας δυναμικές σχέσεων. 

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Επίσης, πιο εύκολα αναγνωρίζουμε στιγμές που είμαστε θύματα αυτής της κατά-
χρησης, παρά στιγμές που είμαστε θύτες. 
Περιθωριοποίηση σημαίνει: δεν βλέπουµε τον άλλον άνθρωπο ή την άλλη οµάδα. 
Η περιθωριοποίηση συμβαίνει σε πολλαπλά επίπεδα. Εσωτερικά (περιθωριοποιώ, 
αποκηρύσσω πλευρές του εαυτού μου), στη σχέση (περιθωριοποιώ πλευρές της 
σχέσης και του άλλου), κοινωνικά (το κυρίαρχο ρεύμα της κοινωνίας σπρώχνει στο 
περιθώριο ότι δε συμβαδίζει με αυτό). Όταν συνδυάζεται η περιθωριοποίηση με 
κατάχρηση ισχύος, δημιουργούνται συνθήκες καταπίεσης. Η καταπίεση πληγώνει.
Μέσα σε περιβάλλον όπου νιώθουμε να πληγωνόμαστε προσωπικά, κοινωνικά, 
πολιτικά, στην αρχή θα διαμαρτυρηθούμε, μετά θα διεκδικήσουμε. Αν αυτό δεν 
έχει αποτέλεσμα, θα πάθουμε κατάθλιψη, θα απελπιστούμε και στο τέλος θα 
αποσυνδεθούμε για να προφυλαχτούμε.
Αν ο άνθρωπος δεν είναι συνδεδεμένος με την εμπειρία του, δεν μπορεί να την 
αλλάξει. Σύνδεση σημαίνει να μπορείς να νιώσεις και τον εαυτό σου και τον άλλον. Η 
σύνδεση επιτυγχάνεται κι όταν με αφορμή το φόβο εξερευνάς περιθωριοποιημένες 
προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες. Μέσα από αυτήν τη σύνδεση γεννιέται η 
αλληλεγγύη και η κοινωνική αλλαγή. Η προσωπική επίγνωση δημιουργεί συνθήκες 
διαλόγου (εσωτερικού, στις σχέσεις, κοινωνικό) και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και 
πολιτική πράξη. 
Η προσωπική επίγνωση μας για το πώς αυτό που φοβόμαστε εν δυνάμει εμπεριέχει 
και μια ευκαιρία να γνωρίσουμε περιθωριοποιημένες πλευρές του εαυτού μας 
στηρίζει τη συν-δημιουργία, την αλληλεγγύη. Πιθανά, με βασανιστικά αργό ρυθμό 
και ισχύ απέναντι σε ένα καταπιεστικό και καταχρηστικό πολιτικό και οικονομικό 
σύστημα. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε ποια στιγμή αυτή η επίγνωση και αλληλεγγύη θα 
φτάσει την κρίσιμη μάζα που θα φέρει ουσιαστική και κοινωνική αλλαγή.
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4. Περπατώ εις το Δάσος 
όταν ο Λύκος είναι εδώ.

Περίληψη
Τις περισσότερες φορές το ενδεχόμενο να βρεθώ απροετοίμαστος σε αναπάντεχες 
αλλαγές με φοβίζει. Κάποιες φορές αυτός ο φόβος με ενεργοποιεί ώστε να 
προφυλαχτώ, όμως κάποιες άλλες φορές ο φόβος μου για το αναπάντεχο που 
πρόκειται να μου συμβεί με ακινητοποιεί, εμποδίζοντας με  να αναλάβω δράση. 

Είναι η στιγμή που καλούμαι να διαλέξω ανάμεσα στη εμπιστοσύνη και τη δυ-
σπιστία. Την εμπιστοσύνη ή δυσπιστία προς τον άλλον αλλά ταυτόχρονα και πιο 
ουσιαστικά την εμπιστοσύνη ή τη δυσπιστία στις δυνατότητές μου!  Το ζητούμενο εί-
ναι να επιτρέψω στον εαυτό μου και να φοβάται αλλά και  να τολμάει!... Μόνο έτσι 
μειώνω τον φόβο του άγνωστου μπροστά σε αυτό που ήδη γνωρίζω, εμπλουτίζω 
τη ζωή μου με νέες εμπειρίες, βρίσκω το θάρρος να ανακαλύψω μέσα από το και-
νούριο την εμπειρία της ανανέωσης, της κινητοποίησης της ευχαρίστησης, της 
ικανοποίησης.

Ευρώπη Παπαδοπούλου
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Τακτικό Μέλος του ΕΑGT 
(European Association for Gestalt Therapy)  

        Τακτικό Μέλος της HAGT 
Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ

         gestaltapproach@gmail.com
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Ο φόβος είναι ένα οικουμενικό και θεμελιώδες συναίσθημα. Είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την «προσκαιρότητα» και την θνητότητα της φθαρτής ανθρώπινης 
φύσης. Με άλλα λόγια, τον βιώνω ανεξάρτητα από την εποχή που ζω, τον πολιτισμό 
και την κουλτούρα μου. Ο φόβος χρειάζεται να βιωθεί, είναι μέρος της εξέλιξης 
της προσωπικότητας. Λειτουργεί προστατευτικά αλλά κυρίως μέσα από αυτόν, 
εκφράζω και εξελίσσω την ικανότητα διαχωρισμού, διάκρισης του Εγώ από το μη-
Εγώ. Εδώ οφείλεται συχνά και η τάση να τον «παγώνω», να τον απωθώ να τον 
υποτιμάω ή και να τον αρνούμαι και έτσι, αναπόφευκτα να παραμένει ασυνείδητος. 
Άλλωστε, ο πιο «αρχαίος» φόβος είναι του άγνωστου, του «έξω από το Εγώ»!
 Στις μέρες μας, μπορεί να μην φοβάμαι τη βροντή, τα άγρια θηρία ή την έκλειψη του 
ήλιου, αλλά φοβάμαι τα μικρόβια, τη μοναξιά, τα γηρατειά, την οικονομική κρίση! 
Παράλληλα, μαζί με τις μορφές του φόβου, σύμφωνα με τον F.Riemann (1993), 
άλλαξαν και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του. Οι θυσίες και τα μάγια αντικαταστάθηκαν 
από φαρμακευτικά σκευάσματα και από μεθόδους όπως η ψυχοθεραπεία.
Όσο όμως κοινά κι αν είναι σε κάθε εποχή τα αντικείμενα και οι καταστάσεις που 
μας προκαλούν φόβο, τόσο προσωπικός και μοναδικός είναι ο τρόπος που βιώνει 
ο καθένας μας ξεχωριστά τον φόβο του.
Ο φόβος αναφέραμε ότι είναι ένα συναίσθημα οικουμενικό και άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την φύση μας. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι όχι μόνο αναπόφευκτη 
αλλά και απαραίτητη η εμπειρία και αντιμετώπιση του φόβου, στα διάφορα στάδια 
της ψυχοσυναισθηματικής μου ανάπτυξης. Έτσι, υπάρχουν «αρχαϊκοί» αλλά 
και τυπικοί φόβοι, αναγκαίοι στην ολοκλήρωση και μετάβαση των διαφόρων 
ψυχοσυναισθηματικών σταδίων της ανάπτυξής μου.
Φόβοι όπως πχ το σκοτάδι, ή τα τέρατα και τα άγρια θηρία που συναντάω στα όνειρα 
μου, αποτελούν το υλικό με το οποίο καλούμαι να βιώσω τους αρχαϊκούς μου 
φόβους. Αυτό το στάδιο εμφανίζεται για πρώτη φορά γύρω στην ηλικία των δυο 
χρόνων και έπειτα πάλι γύρω στα δώδεκά μου χρόνια. Τυπικοί είναι: ο φόβος των 
πρώτων βημάτων στη ζωή μου που κάνω μόνος, ο φόβος της πρώτης φοράς στο 
σχολείο, ο φόβος στην πρώτη επαφή μου με το άλλο φύλο, ο φόβος στη δημιουργία 
οικογένειας, παιδιού, ο φόβος του να βγω στη σύνταξη κλπ. Κάθε παρόμοια 
κατάσταση αποτελεί μια νέα εμπειρία στη ζωή μου και επιφέρει αλλαγές είτε 
σε σωματικό, είτε σε ψυχοσυναισθηματικό, είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Συνήθως 
βέβαια είναι ένας πολυεπίπεδος συνδυασμός αλλαγών. Είναι το πέρασμα του ορίου 
από το οικείο, το γνωστό και ασφαλές, στο καινούριο, το άγνωστο, το ανανεωτικό.  
Τις περισσότερες φορές το ενδεχόμενο να βρεθώ απροετοίμαστος σε αναπάντεχες 
αλλαγές με φοβίζει. Κάποιες φορές αυτός ο φόβος με ενεργοποιεί ώστε να 
προφυλαχτώ όμως κάποιες άλλες φορές, ο φόβος μου για το αναπάντεχο που 
πρόκειται να μου συμβεί με ακινητοποιεί, εμποδίζοντας με  να αναλάβω δράση. 

Πρακτικά εργαστηρίου 



Ο F. Reimann (1993), μιλάει για τέσσερις «αντινομίες» ή «βασικές μορφές φόβου» 
και τις παραλληλίζει με τους τέσσερις νόμους της φύσης: την περιστροφή της γης 
γύρω από τον άξονα της με την περιστροφή του ατόμου γύρω από τον εαυτό του, την 
περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο με την αναφορά του ατόμου στο σύνολο, την 
κεντρομόλο δύναμη με την προσπάθεια για συγκράτηση, την φυγόκεντρη δύναμη 
με την προσπάθεια για αποδέσμευση. 
Δυο βασικές υπαρξιακές ροπές έχω μέσα από την διαρκή, εφ όρου ζωής 
προσπάθεια του εαυτού μου για ολοκλήρωση: να τείνω να ανήκω, να μοιάζω και 
να τείνω να διαφοροποιούμαι, να εξατομικεύομαι. Μέσα από τις δυο υπαρξιακές 
μου ανάγκες άλλοτε τείνω να συντηρώ, να διαιωνίζω και άλλοτε να καινοτομώ, 
να αλλάζω. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Perls (1969) η ταύτιση και η αποξένωση 
είναι τα δυο χαρακτηριστικά του «συνόρου του Εγώ». «Μέσα στο σύνορο του Εγώ 
υπάρχει γενικά συνοχή, αγάπη, συνεργασία  έξω από το σύνορο του Εγώ κυριαρχεί 
η καχυποψία, το παράξενο, το άγνωστο» (Perls,1969). Άρα πράγματι, στα «όρια του 
Εγώ» είναι αβέβαιη η έκβαση της επαφής μου με το περιβάλλον, με τον άλλον...
αλλά μόνο εδώ είναι δυνατή η εξέλιξη και η αλλαγή. 
Αυτές οι τέσσερις θεμελιώδεις για την ύπαρξη ανάγκες συναντούν εμπόδια στο 
φόβο μου και βέβαια τις εμπειρίες μου σχετικά με αυτόν. Ο φόβος αυτός είναι 
αρχαϊκός και καλούμαι να τον αντιμετωπίσω δυο φορές (σημεία σταθμοί) στη 
ζωή μου. Πρώτος σταθμός είναι το διάστημα 1,5 με 2,5 χρόνων της ζωής μου. 
Είναι η εποχή που ο οργανισμός  αυτονομείται ψυχικά και αλληλεπιδρώντας με το 
περιβάλλον αποχαιρετά την περίοδο της φαντασιακής παντοδυμαμίας μου1. 
Στο σημείο αυτό θα κάνω μια παρένθεση: τα βιώματα των πρώτων χρόνων 
της ζωής μου και τα αντίστοιχα συναισθήματα που εγείρουν διαμορφώνουν 
καθοριστικά τον ψυχισμό και την προσωπικότητά μου και καθορίζουν αποφασιστικά 
τη μετέπειτα συμπεριφορά μου. Όσο λοιπόν πιο πρώιμες και πιο πολλές οι 
ματαιωτικές, τραυματικές, απογοητευτικές καταγραφές μου, τόσο πιο βαθιά τα 
ίχνη, πιο δυνατές οι επιρροές στη διαμόρφωση μιας αδύναμης, ανασφαλούς και 
εύθραυστης προσωπικότητας και τόσο πιο «αρχαϊκοί», οι αμυντικοί μηχανισμοί 
που ενεργοποιώ ή και ανακαλύπτω στην προσπάθειά μου να απαλλαγώ, ή να 
μειώσω την ένταση δυσάρεστων συναισθημάτων όπως ο φόβος. Δυστυχώς όμως, 
οι αμυντικοί μηχανισμοί δεν με απαλλάσσουν από το φόβο- και το όποιο δυσάρεστο 
συναίσθημα- αλλά με βοηθούν να προσαρμοστώ και να αντέξω, την τραυματική 
και πρώιμη εμπειρία της έκθεσης στο φόβο, διαστρεβλώνοντας την καταγραφή του 
γεγονότος στη μνήμη μου.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

45

1 Αυτή η περίοδος ονοµάζεται «χωρισµός-διεργασίες ταύτισης», µητέρα και παιδί καλούνται να 
αντιµετωπίσουν το φόβο της απορρόφησης και το φόβο του διαχωρισµού. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 
που αυτό το διάστηµα βλέπω εφιάλτες µε τέρατα (σύµβολα ψυχικής σύγκρουσης/ τρόπος να εκφράσω 
σύνθετες συγκινησιακές καταστάσεις για τις οποίες δεν έχω αντίληψη) της φαντασίας µου! (ύπνος-άγχος 
του αποχωρισµού).
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Μεταγενέστερα, όλοι οι αμυντικοί μηχανισμοί που εξέλιξα -είτε οι κοινοί σε όλους 
μας, είτε αυτοί που ανακάλυψα μόνος μου- και με προσάρμοσαν σε αντίξοες 
συνθήκες, θα αποτελούν το εμπόδιο, στην ενήλικη ζωή μου, στην επαφή μου 
με το περιβάλλον, στις σχέσεις μου με τους άλλους και στην εκπλήρωση των 
ψυχοσυναισθηματικών αναγκών μου. 
Δεύτερη φορά που καλούμαι να αντιμετωπίσω τους ίδιους υπαρξιακούς 
φόβους, περισσότερο εξελιγμένους, είναι στην αρχή της εφηβείας (12 χρονών). 
Απροσδόκητες και απότομες  αλλαγές καλούμαι να αντιμετωπίσω στη δεύτερη 
προσπάθεια αναζήτησης και σχηματισμού, του Εγώ μου2. 
Σε κάποιους κυριαρχεί ο φόβος της διαφοροποίησης, σε κάποιους άλλους ο φόβος 
της ένταξης, του «ανήκειν», σε κάποιους τρίτους κυριαρχεί ο φόβος της συντήρησης 
και τέλος, σε άλλους ο φόβος της αλλαγής. 
Η προσπάθεια του Εαυτού για ολοκλήρωση και αυτορρύθμιση, εξαρτάται από τον 
συνδυασμό των τεσσάρων βασικών ροπών και ταυτόχρονα, θεμελιωδών για την 
ύπαρξη, αναγκών μου. 
Η ανάγκη να μοιάζω, να ανήκω, να είμαι ίδιος, ενέχει σε πολλούς το φόβο της 
«κατάποσης», της ισοπέδωσης, του αφανισμού, που βιώνεται ως απώλεια του 
Εγώ. Από τις πρώτες στιγμές της ζωής μου βιώνω έντονες και συνεχείς αλλαγές. 
Για να αντέξω όλες αυτές τις ραγδαίες μεταβολές χρειάζομαι κάτι που να με 
προσδιορίζει, που να μένει αμετάβλητο και σταθερό και να καθορίζει εμένα. Αυτό 
το κάτι το βρίσκω στο βλέμμα της μητέρας μου, όταν την κοιτάω και με κοιτάει. Στο 
πρόσωπο της μητέρας μου αντικατοπτρίζω εμένα. Έλξη σε κάθε τι που ικανοποιεί το 
«Εγώ» μου, το καθησυχάζει και το κάνει να αισθάνεται ασφαλές και ευτυχισμένο 
και αποστροφή σε ό,τι θα μπορούσε να απειλήσει αυτό το «Εγώ». Από εδώ πηγάζει 
η όποια έλξη ή αποστροφή.
Η προσκόλληση στο βλέμμα της μητέρας μου, μου είναι απαραίτητη: προστατεύει 
και ικανοποιεί αυτό το τόσο σημαντικό και ευάλωτο «Εγώ» μου, δημιουργώντας 
μου την αίσθηση ότι είμαι όμοιος και ότι ανήκω. 
Ταυτόχρονα, η απώθηση είναι αναπόφευκτη όταν το βλέμμα της με αγχώνει, με 
κάνει να νιώθω απροστάτευτος και απειλούμενος*.

* στην υγιή σχέση µητέρας-παιδιού υπάρχει µια ρυθµιζόµενη διακύµανση, εξαρτηµένη από την περισσότερο 
επείγουσα ανάγκη του παιδιού.

2 Η εφηβεία αποτελεί µια περίοδο κρίσης της ταυτότητάς του Εγώ. Είναι µια συνεχής, ασυνείδητη και 
αγωνιώδης προσπάθεια ταύτισης από τη µία και διαχωρισµού από την άλλη, του Εγώ σε σχέση µε τον 
άλλον. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά παροµοιάζουµε αυτή την περίοδο (εφηβεία) µε τις πρώτες 
εκδηλώσεις αισθήµατος προσωπικότητας 2-3 χρόνων. Ενεργοποιούνται για δεύτερη φορά συγκρούσεις 
της παιδικής ηλικίας (εφηβικός εγωκεντρισµός, ναρκισσισµός, απογαλακτισµός, διάρρηξη συνδετικών 
κρίκων µε το παρελθόν, αποµόνωση, αµφιθυµία κλπ). Να σηµειώσουµε ένα καθόλου τυχαίο γεγονός κατά 
τη γνώµη µου, την επανεµφάνιση συµβολικών ονείρων, κυρίως εφιαλτών. 



 Όταν σαν παιδί έχω βιώσει τραυματικά το συναίσθημα της απομόνωσης, έχω την 
τάση να φοβάμαι την «κατάποση», την ισοπέδωση, όπως υποστηρίζει η Clark-
son (1989). Η ανάγκη μου να μοιάζω, να ανήκω, συνδέεται με το δέσιμό μου με 
τους άλλους, με το αίσθημα της ασφάλειας, τη συντροφικότητα. Βεβαίως εδώ 
υπάρχει ο κίνδυνος της εξάρτησης του Εγώ, της θυσίας της ιδιαιτερότητάς μου, της 
«καθήλωσης».
Η ανάγκη για διαφοροποίηση σε πολλούς ενέχει το φόβο της απομόνωσης που 
έχει βιωθεί πιθανόν, ως μοναξιά και εγκατάλειψη. Για να μπορέσω να μιλήσω για 
διαφορετικότητα χωρίς να νιώθω αγωνία, χρειάζεται να έχω βιώσει αρχικά, στην 
πρώτη παιδική μου ηλικία (2-3 χρ.), την άνευ όρων αναγνώριση, αποδοχή και 
εμπιστοσύνη από τη μητέρα μου (ή τον σημαντικό άλλο). Αυτή η ενδυνάμωση με 
βοηθάει να μην νιώθω απειλή κάθε φορά που βλέπω τον άλλον διαφορετικό από 
εμένα.
Η Clarkson (1989) υποστηρίζει ότι άνθρωποι που έχουν βιώσει πρωτίστως την 
εμπειρία της προσκόλλησης στο πρόσωπο της μητέρας, τείνουν να φοβούνται την 
εγκατάλειψη. Με την ανάγκη μου για διαφοροποίηση εξελίσσω τη μοναδικότητά 
μου. Τότε όμως ρισκάρω τη σιγουριά του να ανήκω κάπου, του να μοιάζω με τους 
άλλους και να βιώσω το φόβο της μοναξιάς.
 Άλλωστε, όσο περισσότερο διαφέρω από τους υπόλοιπους, τόσο πιο μοναχικός 
γίνομαι, διακινδυνεύω να με απορρίψουν, να μη με καταλάβουν κλπ. Ταυτόχρονα 
όμως η προσκόλληση στο σύνολο, η αφομοίωση από αυτό, με εμποδίζει να 
ικανοποιήσω τις προσωπικές μου ανάγκες, τα όνειρα, να αναλάβω την προσωπική 
ευθύνη των επιλογών μου και την ελευθερία που αυτή συνεπάγεται.
Η τρίτη θεμελιώδης για την ύπαρξη ανάγκη μου, είναι η ανάγκη μου για σταθερότητα, 
για συντήρηση, για διάρκεια. Όταν σαν παιδί έχω υποστεί αυστηρή καθοδήγηση 
και υπερβολική πειθαρχία στο τι είναι σωστό και λάθος, αδυνατώ αργότερα να 
διαμορφώσω και να εκφράσω ελεύθερα τη θέλησή μου. Ο φόβος για το καινούργιο 
βιώνεται ως παροδικότητα και εμποδίζει τις νέες εμπειρίες. Η υπερβολική ανάγκη 
για σιγουριά και διάρκεια, με κρατάει προσκολλημένο στα γνωστά, τα καθιερωμένα 
και στην εμμονή μου να τα συντηρώ πάση θυσία. Έτσι εμποδίζω την προσωπική μου 
εξέλιξη τη φυσική ροή των πραγμάτων και τη μαγευτική ποικιλία της ζωής. Στην 
προσπάθειά μου να είμαι συνεχώς προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο χάνω την 
ίδια τη ζωή και ρισκάρω να γίνω βαρετός και ανούσιος.
Η τελευταία υπαρξιακή ανάγκη, είναι η ανάγκη να αλλάζω. Να δοκιμάζω το νέο 
εγκαταλείποντας το οικείο, το συνηθισμένο. Εδώ σαν παιδί (4-6 χρ.) χρειάζομαι 
ασφάλεια και ύπαρξη προτύπων για να ταυτιστώ, ώστε να αξίζει να εγκαταλείψω 
την παιδική μου συμπεριφορά και «παντοδυναμία». Αν δε συμβούν αυτά, 
καλλιεργείται ο φόβος για την αναγκαιότητα (αναγκαίο), για το δεδομένο, για τη 
δέσμευση, ο οποίος σύμφωνα με τον F.Riemann (1993), βιώνεται ως οριστικότητα 
και ως απώλεια της ελευθερίας. Εδώ μόνο το παρόν έχει σημασία, το παρελθόν 
αγνοείται. Η αποφυγή μακροπρόθεσμων σχεδίων και δεσμεύσεων καταλήγει στην 
έλλειψη σταθερότητας και συνέχειας. Όλα μοιάζουν να είναι μεμονωμένα.
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Στην προσπάθεια να ικανοποιήσω αυτές τις τέσσερις πρωταρχικές ανάγκες της 
αυτορρύθμισης μου, καλούμαι να διαλέξω ανάμεσα στη εμπιστοσύνη και τη 
δυσπιστία. Την εμπιστοσύνη ή δυσπιστία προς τον άλλον αλλά ταυτόχρονα και πιο 
ουσιαστικά την εμπιστοσύνη ή τη δυσπιστία στις δυνατότητές μου!
«Αν πούμε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τότε δεν τίθεται θέμα ύπαρξης συνόρου. Εάν 
πάλι, πούμε ότι είμαστε καθ’ όλα διαφορετικοί, τότε ερχόμαστε στο πρόβλημα της 
εχθρικότητας, της απόρριψης» (Perls, 1969 ).  
Ο F. Perls (1969 b) έλεγε ότι κάθε φορά που βρίσκουμε το σημείο εκείνο που 
το άτομο έχει ακινητοποιηθεί, ανακαλύπτουμε ότι το αδιέξοδο είναι, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του, θέμα φαντασίας. Δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Με 
όλες αυτές τις καταστροφικές φαντασιώσεις είναι που στερούμε τον εαυτό μας από 
το να ζει, να υπάρχει, να είναι. 
Προβάλλουμε διαρκώς στον έξω κόσμο τέτοιου είδους φόβους, οι οποίοι μας 
εμποδίζουν να πάρουμε το απαραίτητο ρίσκο, που είναι άλλωστε το βασικό στοιχείο 
της εξέλιξης της ζωής.
Ο κοινωνικός φόβος στην πραγματικότητα ανήκει στη δική μας προσωπικότητα 
αλλά δεν τον βιώνω έτσι. Αντί για αυτό τον αποδίδω σε καταστάσεις, γεγονότα, 
άτομα κλπ και εν συνεχεία τον βιώνω σα να κατευθύνεται από το περιβάλλον μου 
προς τα εμένα, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Π.χ. αποδίδω τον φόβο μου στην 
οικονομική κρίση  και τον αποφεύγω, διαστρεβλώνοντας την πραγματική εικόνα 
και έτσι δεν αναλαμβάνω καμία προσωπική ευθύνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να διακόπτω τη δράση μου, να ακινητοποιούμαι, να βλέπω τον εαυτό μου σαν 
παθητικό αποδέκτη των εξελίξεων: δεν φταίω εγώ που φοβάμαι τις αλλαγές, 
φταίει η οικονομική κρίση…
Κλείνοντας λοιπόν, το ζητούμενο είναι να επιτρέψω τον εαυτό μου και να φοβάται 
αλλά και  να τολμάει!…μόνο έτσι μειώνω τον φόβο του άγνωστου  μπροστά σε αυτό 
που ήδη γνωρίζω, εμπλουτίζω τη ζωή μου με νέες εμπειρίες, βρίσκω το θάρρος να 
ανακαλύψω μέσα από το καινούριο την εμπειρία της ανανέωσης, της κινητοποίησης 
της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης. 
Κάποιος είπε ότι αυτό που φοβάσαι κρύβει αυτό που ψάχνεις…!

Βιβλιογραφία
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5. Χρόνιο Άγχος:
Το «καθημερινό» Πρόσωπο 

του  Φόβου.
Δρόμοι Εξοικείωσης και Επεξεργασίας 

στην Τραυματοθεραπεία.

Περίληψη
 Περιεχόμενο:
• Αιτίες Φόβου: Η Τραυματοθεραπευτική θεώρηση στην  Προσέγγιση Somatic 
   Experiencing® / Σωματική Βιωματική  Τραυματοθεραπεία
• Η Νευροφυσιολογία του φόβου
• Το Σώμα ως «Συνεργάτης»:
   Υπoβοηθώντας τη Νοητική / Συναισθηματική Διεργασία 
• Πρακτικές και Εργαλεία ενεργής Αυτοβοήθειας
Ο φόβος ως φυσική, αρχέτυπη  εμπειρία, κοινή σε όλους τους ζωντανούς οργα-
νισμούς και την ανθρώπινη ύπαρξη, λειτουργεί καταρχάς ως ενστικτώδης αντί-
δραση προσανατολισμού και αυτοπροστασίας σε περίπτωση απειλής ή κινδύνου, 
διασφαλίζοντας την επιβίωση. Όταν ο κίνδυνος παρέλθει, υποχωρεί υπό κανο-
νικές συνθήκες και η αίσθηση του φόβου.
Συχνά όμως, μπορεί τραυματικά βιώματα στην προσωπική ή διαγενεακή βιογρα-
φία, όπως μεμονωμένα συμβάντα (ατυχήματα, κρίσιμες καταστάσεις υγείας,  
εμπειρίες απώλειας), ή η μακροχρόνια έκθεση σε τραυματικές συνθήκες (ανα-
πτυξιακό τραύμα, παραμέληση, ενδοοικογενεική ή κοινωνική βία), να μείνουν 
εγγεγραμμένα στο νευρικό σύστημα και στη  μνήμη του σώματος· κατά συνέπεια η 
αίσθηση και οι δεξιότητες του εαυτού ενδέχεται να μείνουν εγκλωβισμένες σε μία 
στάση ζωής μόνιμου άγχους, ανασφάλειας και φόβου, ακόμη και όταν το συμβάν ή 
η κατάσταση που προκάλεσε το φόβο ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Στη Σωματική 
Τραυματοθεραπεία ανοίγεται η δυνατότητα μιας επανορθωτικής επεξεργασίας 
του φόβου ως μετατραυματικού συμπτώματος. Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε 
αισθητηριακό-κινητικό, ψυχοσυναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, μπορούν να 
αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής 
διαδικασίας, νέες βιωματικές εμπειρίες αυτοενδυνάμωσης, αυτορύθμισης, συ-
νοχής και απαρτίωσης του εαυτού, προάγοντας έτσι την αποκατάσταση της  ψυ-
χοσωματικής ευελιξίας και ανθεκτικότητας.

Ζωή Παραδομενάκη-Σίλλατ, Dipl.- Psych.
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

zoeschillat@ yahoo.com



50

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ξεκινήσαμε το εργαστήριο με τον ήχο και τον στίχο των Ν. Ξυδάκη / Μ. Ρασούλη  
« Έλα  μη φοβάσαι»,  σαν για να θυμηθούμε μπαίνοντας στο θέμα μέσα από 
αυτό το άκουσμα και το μήνυμά του, έναν από τους διαχρονικούς και σταθερούς 
«συμμάχους»,  που πάντα είχε και θα έχει ο άνθρωπος στην αντιπαράθεσή του με 
το φόβο, ως πτυχή της υπαρξιακής εμπειρίας : τη  δυνατότητα να εκφράζει και να 
επεξεργάζεται προσωπικά  και συλλογικά,  συναισθήματα και βιώματα, μέσα από 
την Τέχνη.
Με σκοπό να προσεγγίσουμε βιωματικά, τη γνωστή ( από το Focusing  και άλλα 
θεραπευτικά πλαίσια) κεντρική  έννοια της Βιωμένης Αίσθησης (Felt sense),  
συνεχίσαμε με μια βιωματική άσκηση, επικεντρώνοντας στην αίσθηση του 
σώματος μέσω της αναπνοής, της  σωματικής έντασης/χαλάρωσης και νοητών 
εικόνων. Στόχος ήταν, η χωρίς ομιλία και αξιολόγηση,  παρατήρηση-εξερεύνηση  
της αίσθησης και επαφής με τον εσωτερικό, σωματικό εαυτό, για τον καθένα 
προσωπικά και σαν μέλος της ομάδας, μέσα στο παρόντα χώρο και χρόνο.
Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε μέσα από μικρές ενότητες θεωρίας, διαφάνειες και 
κάποια παραδείγματα, καθώς και συζήτηση των ερωτήσεων και σκέψεων που 
προέκυπταν, να εστιάσουμε, αναγκαστικά σύντομα και κατά το δυνατόν περιεκτικά, 
στο παρακάτω θέμα:  Το συσχετισμό της έννοιας του τραύματος,  με την έννοια του 
χρόνιου άγχους/φόβου ως μετατραυματικού συμπτώματος.     
Μέσα από το πρίσμα της Τραυματοθεραπείας, το χρόνιο άγχος μπορεί να κατανοηθεί 
ως μια αποσυντονισμένη ψυχοφυσιολογική κατάσταση, μια εγκλωβισμένη 
διαρκής νευροφυσιολογική διέγερση, που έχει προκληθεί από απλά ή σύνθετα 
τραυματικά βιώματα και δεν έχει μπορέσει να εκφορτιστεί από τον οργανισμό . 
Η σύγχρονη νευροεπιστημονική έρευνα στο πεδίο της ψυχοτραυματολογίας  έχει 
καταδείξει  πώς η τραυματική εμπειρία εγγράφεται στο νευρικό σύστημα και στο 
σώμα, επηρεάζοντας  την ανάπτυξη  των εγκεφαλικών νευρωνικών κυκλωμάτων, 
και τον φυσικό βιορυθμό στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.  Tραυματικά  
βιώματα, όπως για παράδειγμα πρώϊμα βιώματα παραμέλησης ή κακοποίησης, 
αποτυπώνονται στη πρωτογενή σωματική αίσθηση, και επιδρούν στη διαμόρφωση 
του αναπτυσσόμενου ψυχοσωματικού εαυτού. Έτσι, η επιστήμη έρχεται με τα νέα 
ερευνητικά της εργαλεία να επιβεβαιώσει την παλαιά γνώση, πως η ανθρώπινη 
εαυλωτότητα ξεκινά πολύ πριν αναπτυχθεί η σκέψη, η ομιλία και η γνωστική 
ικανότητα, και πώς ο τόπος, όπου η τραυματική εμπειρία αφήνει τα ίχνη της, 
είναι το σώμα. Παράλληλα, τα «καλά νέα» είναι, πώς η φυσική ικανότητα του 
ανθρώπινου εγκεφάλου, να αναπτύσσεται διαρκώς στη πορεία της ζωής και να 
αναπροσαρμόζεται μέσω νέων θετικών βιωμάτων (νευροπλαστότητα), καθώς και 
η φυσική αυτορυθμιστική δυνατότητα του νευρικού συστήματος, επιτρέπουν μια 
αισιόδοξη προοπτική για συνεχείς και νέες επανορθωτικές εμπειρίες.  

Πρακτικά εργαστηρίου 



Στην καθημερινή ζωή, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, υπάρχουν -όταν τις 
αφουγκραστούμε- πολλές καιδιαφορετικές στιγμές που δρουν με απλό και φυσικό 
τρόπο ανακουφιστικά ή αναζωογονητικά στο νευροβιολογικό σύστημα και στη 
ψυχοσωματική μας διάθεση. Μια  εγκάρδια επικοινωνία, αισθητικές εμπειρίες, 
διαδρομές στη φύση και τη τέχνη, η στροφή του βλέμματος, το χιούμορ και τόσα 
άλλα.  
Στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και τη θεραπευτική σχέση καλούμαστε να προ-
σεγγίσουμε την εαυλωτότητα και την ακινητοποίηση, τις συνέπειες και τα 
συμπτώματα τραυματικών βιογραφικών βιωμάτων.  Η γνώση περί της σωματικής/
νευροβιολογικής ρίζας του ψυχοσυναισθηματικού βιώματος, ζητά κατά συνέπεια 
να μεταφραστεί και  στη ψυχοθεραπευτική πρακτική, όπως συμβαίνει στο πε-
δίο της Τραυματοθεραπείας. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι οι επανορ-
θωτικές εμπειρίες στο θεραπευτικό πλαίσιο, λειτουργούν ενδυναμωτικά 
σε μεγαλύτερη εμβέλεια, βάθος και διάρκεια, όταν απευθυνόμαστε με 
κατάλληλες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις - όχι μόνο  στη γνωστική και τη 
ψυχοσυναισθηματική- αλλά και στη σωματική  διάσταση του βιώματος.  Όταν 
δηλαδή, ο εαυτός ενθαρρύνεται να αισθανθεί με το  δικό του ρυθμό στη πορεία της 
θεραπευτικής διαδικασίας  παρών και ασφαλής, συνδεδεμένος στην ενότητά του, 
ως νους, ψυχή και σώμα.  
Φτάνοντας στο τέλος των 90 λεπτών που είχαμε στη διάθεσή μας, υπήρχε 
ενδιαφέρον και  συνήχηση στην ομάδα, σχετικά με την ιδιαίτερη θεραπευτική (και 
όχι μόνο) σημασία που έχει, η -με κατάλληλο τρόπο-  προσέγγιση της σωματικής 
εμπειρίας,  όταν πρόκειται για  τη κατανόηση και επεξεργασία ψυχοφυσιολογικών 
βιωμάτων όπως το  άγχος και ο φόβος.  

Συνοψίζοντας κεντρικές ιδέες  :
• Η σωματική αντίληψη, επίγνωση  και αίσθηση του εαυτού (felt sense), είναι συχνά 
αποσυνδεδεμένη ή απρόσιτη λόγω τραυματικών βιωμάτων. Μπορεί εν τούτοις να 
ενθαρρυνθεί, να εμπεριεχθεί και να ενδυναμωθεί στο πλαίσιο της  θεραπευτικής 
διαδικασίας και στη διαδρομή της προσωπικής ανάπτυξης.
• Η επικοινωνία και επαφή με τον σωματικό εαυτό, - μέσω της επίγνωσης της 
αναπνοής, των αισθήσεων, των νοητών εικόνων,  της αισθητηριοκινητικής μας 
αντίληψης και έκφρασης -  ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας στο παρόν,  λειτουργεί  
στηρικτικά ως ενσωματική (embodied) διαίσθηση, και σε συνέργεια με τις 
γνωστικές και τις ψυχοσυναισθηματικές  μας δεξιότητες. Έτσι προάγεται  η φυσική 
ικανότητα του οργανισμού      για ψυχοφυσιολογική αυτορύθμιση και εξισορρόπηση, 
στις συχνά εξαντλητικές  καταστάσεις  άγχους και φόβου.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12.30 - 14.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Μέσα από τη  σταδιακή εξοικείωση  με την γλώσσα του σώματος, την  ενθάρρυνση 
της εμπιστοσύνης στην έμφυτη αυτοϊαματική  του γνώση, διευρύνεται και 
ενδυναμώνεται η αίσθηση ενός πιο ενοποιημένου, και με αυτή την έννοια, πιο 
ασφαλούς και αυτοδύναμου, φιλόξενου εαυτού.

Καταλήγοντας, μάλλον κοινή ήταν η αίσθηση, πώς κάθε άλλο παρά εξαντλήσαμε 
το  πολύπτυχο θέμα και πώς κάποια ακόμη, ίσως σημαντικά και χρήσιμα θα είχαμε 
να στοχαστούμε καi να διερευνήσουμε σχετικά. Σε τέτοια διάθεση κλείσαμε αυτή τη 
συνεύρεση, προχωρώντας με όρεξη, στην εξ ίσου σημαντική και χρήσιμη εμπειρία 
του μεσημεριανού γεύματος.
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6. Αν φοβάσαι μη μιλάς. 
Αν μιλήσεις μη φοβάσαι.

Δραματοθεραπευτικός Διάλογος με τον 
ατομικό και το  συλλογικό Φόβο. 

Περίληψη
 Ο φόβος και η απαλλαγή μας από αυτόν είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα 
της ανθρωπότητας.
Με αφορμή μια εικαστική εγκατάσταση θα προσεγγίσουμε  την έννοια του φόβου 
προσδίδοντας το νόημα που του αναλογεί.
Μέσα από την προβολική διαδικασία και τη δραματοθεραπευτική διεργασία του 
«ως εάν» θα μπορέσουμε να τον βάλουμε απέναντί μας, να τον αναγνωρίσουμε, 
να τον απομυθοποιήσουμε και τέλος να τον αντιμετωπίσουμε. 
Γιατί ο φόβος δεσμεύει την ελευθερία.
Γιατί όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. 
Γιατί τίποτα δεν είναι από μόνο του καλό ή κακό, πολύ ή λίγο, αλλά σημασία έχει με 
πόση σοφία ή λογική διαχειριζόμαστε το καθετί. 

Ο φόβος δεν ανήκει σε κανέναν, γι’ αυτό εύκολα αλλάζει κατεύθυνση
(blog grfear)

Ανθή Κασταμονίτου
Παιδαγωγός Δραματοθεραπεύτρια 

Παιγνιοθεραπεύτρια
anthikasta18@yahoo.gr

Γιασμίνα Βουνάτσου 
Δραματοθεραπεύτρια, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

voujasmine@yahoo.gr

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15.30-17.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Με αφορμή μια εικαστική εγκατάσταση η οποία  λειτούργησε  ως προβολικό 
υλικό,  προσεγγίσαμε την έννοια του φόβου. Αποπειραθήκαμε να δημιουργήσουμε 
έναν εσωτερικό και εξωτερικό διάλογο δραματοποιώντας τις εγγεγραμμένες 
εντυπώσεις και βιώματα τα οποία αναδύθηκαν κατά τη διεργασία σε σχέση με το 
σκηνικό. 
Στην αρχική από τις πέντε βασικές φάσεις της δραματοθεραπευτικής δομής η ομάδα 
μέσα από τη διαδικασία της προβολής ανταποκρίθηκε εκφράζοντας διάφορους 
συνειρμούς και εντυπώσεις. Στην εμπλοκή με το σκηνικό που ακολούθησε μέσα 
από την σωματική έκφραση και την εκφορά ήχων, κατάφερε να συμβολοποιήσει 
και να μετασχηματίσει την αρχική εντύπωση ενσωματώνοντάς την στην διεργασία. 
Με την παρέμβαση ενός ποιήματος περί  “φόβου” τα μέλη κατάφεραν να έρθουν σε 
μια πιο προσωπική και άμεση σχέση με το θέμα  και να τη δηλώσουν μέσα από τη 
διαδικασία της δραματοποίησης.
Η διερεύνηση του θέματος μέσα από την καλλιτεχνική διάσταση και οπτική,  
οδήγησε στην δημιουργία του ρόλου ο οποίος εξέφρασε τη σχέση και τη στάση 
των συμμετεχόντων με τον ατομικό και συλλογικό φόβο.  Η  δραματοθεραπευτική 
διεργασία, ως ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση, με την αλληλεπίδραση των 
ρόλων, κατέληξε στην αναπαράσταση της εμπειρίας και των εντυπώσεων από τις 
οποίες προέκυψε η σύνθεση ενός αισθητικού όλου.
Οι ομάδες διερεύνησαν το θέμα της σχέσης τους με καταστάσεις φόβου τις οποίες 
αναπαράστησαν μέσα από τις σχέσεις γονιού-παιδιού, τις ερωτικές σχέσεις, τις 
φιλικές-κοινωνικές σχέσεις και τέλος τις πολιτικές στάσεις και θέσεις. Κατάφεραν 
να εκφράσουν τις αγωνίες τους, τις περίπλοκες καταστάσεις, τον εγκλωβισμό 
τους, τις καθηλώσεις και τις υπερβάσεις τους οι οποίες τους οδήγησαν άλλοτε 
σε αδιέξοδο και άλλοτε σε ελευθερία. Ασφαλώς το γεγονός ότι  ήταν μόνο μια 
δραματοθεραπευτική σπουδή και όχι μια μια θεραπευτική ομάδα, απέτρεψε την 
οποιαδήποτε παρέμβαση η οποία θα οδηγούσε σε περαιτέρω συνειδητοποιήσεις. 
Τέλος στο στάδιο της αποστασιοποίησης από τα δρώμενα, η αναφορά σε αυτά 
και η επεξεργασία τους, διεύρυνε τους ορίζοντες της θεώρησης του θέματος και  
αποσαφήνισε τη θέση του καθενός σε σχέση με το φόβο τόσο σε  ατομικό όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η αναγκαιότητα 
της αποκατάστασης  του κοινωνικού ιστού μέσα από τις ατομικές και ομαδικές 
δράσεις.

Πρακτικά εργαστηρίου 



7. Εμψύχωση Ομάδας με τη 
μη  κατευθυντική παρεμβατική 

Μέθοδο πάνω στον ατομικό 
και συλλογικό Φόβο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15.30 - 17.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Περίληψη
 Η ανάγνωση των βαθύτερων επιθυμιών και η δραστηριοποίηση του ατόμου προς 
της πραγματοποίηση τους είναι σύμφωνα με τη Μη κατευθυντική-παρεμβατική 
μέθοδο ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο ο ψυχισμός αναπτύσσεται και εξε-
λίσσεται.

Οι κοινωνικοί εξαναγκασμοί και οι προσωπικοί φόβοι είναι ο κύριος παράγοντας 
που οδηγεί τους ανθρώπους στο να απομακρυνθούν από το πεδίο των επιθυμιών 
τους, να αποφεύγουν τα συναισθήματα τους και τελικά να αποξενωθούν από τον 
εαυτό τους.

Η ψυχοθεραπεία με την Μη κατευθυντική-παρεμβατική μέθοδο  οδηγεί βήμα βήμα 
τον άνθρωπο στο να συνειδητοποιήσει το θέμα αυτό, να το συνδέσει με τον εαυτό 
του και να τον ενθαρρύνει στο να αλλάξει στην κατεύθυνση που θα είναι σύμφωνη 
με τις επιθυμίες του και την προσωπική του ανάπτυξη.
Διερεύνηση με βιωματικό τρόπο του θεμελιακού ζητήματος αυτού και σύνδεση με 
την σημερινή πραγματικότητα.

Σεβαστιάνα Κουτρουμπάνου
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, N.D.I.

Κρανιοθεραπεύτρια
info@humantherapy.gr
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Εµψύχωση οµάδας µε τη Μη Κατευθυντική - Παρεµβατική µέθοδο (N.D.I.) 
συνδυασµένη µε την Κράνιο-ιερή θεραπεία (CST)
Το εργαστήριο άρχισε με ασκήσεις του αγγίγματος των 5γρ. από την Kράνιο-ιερή 
θεραπεία. Μέσα από αυτές οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με την καρδιά τους 
και το συναίσθημα που είχαν στο «εδώ και τώρα». 
Επειτα έχοντας σα βάση την επαφή με την καρδιά η εμψύχωση με τεχνικές από 
τη μη κατευθυντική-παρεμβατική μέθοδο πρότεινε στους συμμετέχοντες να 
επικεντρωθούν σε μια επιθυμία τους που δεν είχαν ποτέ εκφράσει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή. Αμέσως μετά από την έκφραση της επιθυμίας συγκεντρώθηκαν στο φόβο 
που τους περιορίζει ή τους απαγορεύει να πλησιάσουν και να πραγματοποιήσουν 
την επιθυμία τους.
Συνειδητοποίησαν πως υπηρετούν το φόβο τους και πως αυτό τους απομακρύνει 
από τον εαυτό τους και την καρδιά τους.
Με έναν συνδυασμό της μη κατευθυντικής-παρεμβατικής και της κράνιο-ιερής 
θεραπείας , οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν την επιθυμία τους ,αισθάνθηκαν την 
καρδιά τους και το σώμα τους και αυτή η εμπειρία , όπως οι ίδιοι είπαν, τους έδωσε 
ώθηση να αντιμετωπίσουν το φόβο τους.
Η επικέντρωση στην επιθυμία, η ενεργοποίηση του προσώπου σε σχέση με τις 
επιθυμίες του, η επαφή με το σώμα και την αλήθεια της καρδιάς είναι οι κεντρικοί 
θεραπευτικοί άξονες μέσα από τους οποίους αντιμετωπίζονται οι φόβοι και ολες 
οι ψυχικές καταστάσεις που ακινητοποιούν τον άνθρωπο και τον εμποδίζουν στην 
προσωπική του ανάπτυξη.

Πρακτικά εργαστηρίου 



515157

8. «Είμαι ο Φόβος 
και είμαι εντάξει!» 

Το δύσκολο Συναίσθημα του  Φόβου, 
μας προσκαλεί να μην το φοβηθούμε και 

να το κατανοήσουμε…

Περίληψη
 Μερικές φορές έντονα συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένου και του συναισθή-
ματος του φόβου, μας καθηλώνουν και μας απαγορεύουν να δούμε τι άλλο μπορεί 
να υπάρχει μέσα μας. Κάνοντας χώρο στο δύσκολο και πολλές φορές κυρίαρχο 
συναίσθημα του φόβου, μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να 
βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Άλλωστε, όλα τα συναισθήματα μας 
προσφέρουν πολύτιμο προσωπικό υλικό…

Οι συμμετέχοντες στο παρόν εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να επιχειρήσουν να 
προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το συναίσθημα του φόβου, με έναν βιωματικό 
τρόπο που δύναται να τους εμπλουτίσει και να τους απελευθερώσει, φέρνοντας 
τους σε επαφή με τις εσωτερικές τους δυνατότητες. 

Το συναίσθημα του φόβου μας ζητά να μην το φοβηθούμε, να το ακούσουμε, να το 
διευρύνουμε και τελικά γιατί όχι, να το κατανοήσουμε…

Μαρία Μαραγκοπούλου
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Κοινωνική Λειτουργός,

ΜSc Κοινωνική Ψυχιατρική - Παιδοψυχιατρική, 
Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων 

Μέλος ΕΛΕΣΥΘ και ΣΚΛΕ
www.maragopoulou.gr

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15.30 - 17.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Πρακτικά εργαστηρίου 

1Με πλάγια γραφή παρατίθενται φράσεις των συµµετεχόντων.

Μερικές φορές έντονα συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένου και του 
συναισθήματος του φόβου, μας καθηλώνουν και μας απαγορεύουν να δούμε 
τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα μας. Κάνοντας χώρο στο δύσκολο  - και πολλές 
φορές κυρίαρχο συναίσθημα του φόβου - μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον 
εαυτό μας και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Άλλωστε, όλα τα 
συναισθήματα μας προσφέρουν πολύτιμο προσωπικό υλικό… 
Οι συμμετέχοντες εμπιστευόμενοι το προσωπικό τους υλικό, μέσα από ένα ταξίδι 
συνεργασίας, δημιουργίας, αισθήσεων, συνδέθηκαν με το συναίσθημα του φόβου 
με πολλούς τρόπους: Ο φόβος - εικόνα, ο φόβος - ήχος, ο φόβος - κείμενο, ο 
φόβος - βίωμα… Και μέσω αυτής της διαδρομής, μέσω της σύνδεσης και την σύν-
θεσης μίλησαν για την δυνατότητα προσωπικής μετατόπισης και μετακίνησης από 
το πάγωµα, την αποµόνωση, την θλίψη, τη δίνη, τη διάλυση, τον εγκλωβισµό, την 
αβεβαιότητα, την εγκατάλειψη, το θάνατο, τη συλλογική θλίψη, την διαµαρτυρία, 
την κραυγή, το χάος, την αποξένωση, την πίεση, το «σφαγείο», σε µια κατάσταση 
όπου αναδύεται και επιτρέπεται η τόλµη, η από-δραση, η ευκαιρία, η εξέλιξη, η 
αλληλεπίδραση και τελικά η συµφιλίωση και η λύτρωση1. 
Η εικόνα και το βίωμα έδωσαν στον καθένα ξεχωριστά ένα πλαίσιο που η κατοχή 
του φόβου, άρχισε να διευρύνεται. Πώς αλήθεια εκφράζει κανείς τον φόβο του; 
Πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν - λεκτικοί και μη; Πόσες ποιότητες έχει ο 
φόβος; Με πόση διαφορετική ένταση βιώνεται; Πόσο εύκολο είναι να τον εκφράσει 
κανείς; Και άραγε πως νιώθει όταν δείχνει κανείς ότι φοβάται;...
Η δυνατότητα να εμπεριέξει κανείς μέσα από το σχετίζεσθαι  - τόσο με τους άλλους 
όσο και τον ίδιο του τον εαυτό - δύσκολα συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένου 
και του συναισθήματος του φόβου, καλλιεργεί την ικανότητα μας στο να μην 
ακινητοποιούμαστε, παγωμένοι μπροστά σε ότι μας φοβίζει, αλλά αντίθετα να 
τολμάμε να αντικρίσουμε την αλήθεια μας και άρα και την αλήθεια των ανθρώπων 
που φροντίζουμε. Και τότε ο φόβος είναι ένα μέρος από την ύπαρξη μας. Δεν του 
ανήκουμε ολοκληρωτικά. Μαζί του χορεύουν η επιθυμία, η δέσμευση, οι ανάγκες 
μας, η προσωπική ευθύνη, η λαχτάρα…
Και είναι τότε που ο φόβος γίνεται σύμμαχος και όχι πια τύραννός μας. Τότε μέσα 
από την δημιουργία και την διεύρυνση του πλαισίου γινόμαστε πιο θεραπευτικοί 
στον τρόπο που αντέχουμε να μοιραστούμε τις παναθρώπινες αγωνίες, την 
επιθυμία για μια νοηματοδοτημένη ζωή παρόλη την ανθρώπινη φύση μας. 
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Και είναι τότε που εμπλουτιζόμαστε, απελευθερωνόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με 
τις εσωτερικές δυνατότητες των άλλων και του εαυτού μας και δεν φοβόμαστε… 
να φοβηθούμε. Έτσι αντί να σερνόμαστε στις φυλακές και τα δεσμά του φόβου, 
αναγεννιόμαστε και αναγεννούμε με μια βαθιά θεραπευτική ματιά που κατανοεί, 
επιτρέπει, αγκαλιάζει την αδυναμία και την θνητότητα, αποδέχεται, αντέχει και 
τελικά… εμπιστεύεται.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είπαν:2

Αλήθεια πότε φοβάµαι?
Φοβάµαι όταν µου θυµώνουν, µε ελέγχουν, µου επιτίθενται, µε µαλώνουν, µε 
αδικούν, µε πλησιάζουν, µε κοιτούν, µε αφήνουν απροστάτευτο. Φοβάµαι όταν 
δεν κάνω πράγµατα, όταν µου λένε ψέµατα, όταν αρρωσταίνω, όταν υπάρχει 
µαυρίλα, όταν δεν έχω νόηµα ύπαρξης, όταν χάνω τον έλεγχο, όταν σκέφτοµαι 
τον θάνατο, όταν συνηθίζω τον φόβο. Όταν δεν ξέρω, όταν είµαι µόνος, όταν 
νιώθω δυσαρεστηµένος ή διαφορετικός. Φοβάµαι όταν κινδυνεύω εγώ ή οι 
δικοί µου, όταν υπάρχει απειλή θανάτου…
Και τι κάνω όταν φοβάµαι?
∆εν µιλάω, δεν ακούω, δεν σκέφτοµαι. Όταν φοβάµαι κρύβοµαι, αποµονώνοµαι, 
θυµώνω, σφίγγοµαι, διαλύοµαι, αυτοκαταστρέφοµαι, φεύγω, παγώνω, κλαίω, 
απογοητεύοµαι, νιώθω µόνος, αλλά τελικά παλεύω, προσεύχοµαι, κρατιέµαι, 
ελπίζω, αγαπώ, επικοινωνώ, µοιράζοµαι…

2 Με πλάγια γραφή παρατίθεται υλικό  των συµµετεχόντων.
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9. Εμπιστοσύνη 
και Φόβος στην ψυχοθεραπεία.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15.30 - 17.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Περίληψη
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να έρθουν βιωματικά σε επαφή οι συμμετέχοντες, 
μέσα από τη σύνθεση προσεγγίσεων κυρίως της Gestalt, του Ψυχοδράματος και 
του Θεάτρου, με τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις ικανότητες και τις δυνατότητες 
που έχει ο καθένας μας για να αλλάξει τον τρόπο που βιώνει και κατ’ επέκταση 
αντιμετωπίζει τον φόβο αφενός ως θεραπευόμενος κι αφετέρου ως θεραπευτής.

Ο φόβος στην ψυχοθεραπεία εμφανίζεται με διάφορες μορφές και πολλές φορές 
συνδέεται με τον φόβο για την αλλαγή και κατ’ επέκταση και με την εμπιστοσύνη 
που έχουμε στον εαυτό μας.  Όταν αντιληφθούμε την προσωπική μας σχέση με τον 
φόβο και την εμπιστοσύνη τότε μπορούμε  και να βιώσουμε την ψυχοθεραπεία ως 
μέσο για την ατομική μας υπέρβαση.

Ευσταθία Θεοδώρου
Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια
eftheo@hotmail.com
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Πρακτικά εργαστηρίου 

Ψυχοθεραπεία-Φόβος- Εµπιστοσύνη-Αλλαγή
Στο εργαστήριο αυτό ήρθαμε αρχικά σε επαφή και γνωριμία μεταξύ μας.
Μέσα από  ψυχοδραματικές ασκήσεις αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε αφενός τις 
κοινές κι αφετέρου τις διαφορετικές θέσεις (ερεθίσματα, σκέψεις, συναισθήματα) 
που έχει ο καθένας μας γύρω από την εμπιστοσύνη, τον φόβο  και πως αυτές έχουν 
διαμορφώσει  την  σχέση μας με την ψυχοθεραπεία. 
Τα μέλη της ομάδας περιέγραψαν την δική τους σχέση με τον φόβο και την 
μορφή που του έχουν δώσει μέσα τους. Ο φόβος σαν ξεχωριστή ύπαρξη έγινε πιο 
συγκεκριμένος μέσα από την περιγραφική φαντασία του καθενός και ειπώθηκε η 
μορφή αλλά και η σχέση που έχουν κτίσει μαζί του.
Το ίδιο ακριβώς έγινε και με την εμπιστοσύνη. Η ομάδα ήρθε σε επαφή με την ιδέα 
της εμπιστοσύνης και το κάθε μέλος αρχικά τοποθέτησε τον εαυτό του σε σχέση με 
αυτή  και μετά εξέφρασε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του.
Η δυναμική της ομάδας (μέσω βιωματικών ασκήσεων) μας οδήγησε στην εξής 
συνειδητοποίηση: Εάν σαν παιδιά βρεθήκαμε απέναντι στους φόβους μας και κάποια 
γονεϊκή φιγούρα μπήκε ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, τότε δεν μπορέσαμε  να  
έρθουμε σε επαφή με τις δικές μας δυνάμεις για να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μας. 
Κατανοήσαμε βιωματικά ότι η εμπιστοσύνη με τον φόβο είναι συναισθήματα 
αντιστρόφως ανάλογα. Όταν αυξάνεται η εμπιστοσύνη μειώνεται ο φόβος. Αυτή η 
συνειδητοποίηση σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο συντελεί στην εξέλιξη μας.
Η σχέση που έχει ήδη ο καθένας μας με το φόβο αλλά και την εμπιστοσύνη, 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό  την σχέση που δημιουργούμε με τον εαυτό μας αλλά 
και με την ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και τα δύο μέσα μας αλλά όσο αυξάνεται η 
εμπιστοσύνη τόσο μειώνεται ο φόβος.  Μέσα στο εργαστήριο επίσης καταδείχθηκε 
ότι μεταφέρουμε τον φόβο μας αλλά και την εμπιστοσύνη μέσα στο περιβάλλον 
της θεραπείας μας.
Στην συνέχεια παρουσιάστηκε  συμβολικά η αλλαγή και ο κάθε συμμετέχων βρέθηκε 
απέναντί της. Δήλωσε την δική του σχέση με αυτή με στόχο την συνειδητοποίηση 
σχετικά με τον τρόπο που ο καθένας μας βιώνει στο τώρα την αλλαγή μέσα του.
Η ομάδα έκλεισε με το κάθε μέλος να μοιράζεται τα συναισθήματα και τις 
εντυπώσεις από την εμπειρία του.
Πιστεύω ότι οι συμμετέχοντες κατανόησαν ότι δεν είναι μόνοι κι ότι υπάρχουν 
κι άλλοι γύρω τους, που βιώνουν ίδια ή παρόμοια συναισθήματα για τον φόβο, 
την εμπιστοσύνη και την αλλαγή. Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι 
τα περισσότερα μέλη της ομάδας δήλωσαν πως θα χρειαστεί χρόνος για να 
συνειδητοποιήσουν και να αφομοιώσουν αυτά που βίωσαν μέσα από αυτό το 
εργαστήριο.
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10. Όταν ο συλλογικός Φόβος 
συναντάει τον ατομικό.
Τα Δωμάτια του Φόβου στο Σώμα μας.

Περίληψη
 Ο φόβος στην Ραϊχική αναλυτική προσέγγιση θεωρείται ως ένας δείκτης ευφυΐας 
του έμβιου όντος άμεσα συνδεδεμένος με την ικανότητά του να προστατεύεται 
προβλέποντας τον κίνδυνο στον χώρο και τον χρόνο.
Όταν όμως ο φόβος περνάει το «κατώφλι» γίνεται ένας ισχυρότατος εχθρός της 
ελευθερίας, παραλύοντας και ακινητοποιώντας.

Έτσι ενώ, κατ’ αρχάς, πρέπει να γίνεται σεβαστός, πρέπει ταυτόχρονα το άτομο 
να μάθει να τον κατανοεί βαθύτερα και να τον αναγνωρίζει στις σωματικές του 
εκφράσεις, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο σε μια εποχή όπου η κοινωνία 
απειλείται και βυθίζεται στον συλλογικό φόβο της καταστροφής και του χάους.

Το σώμα ως πεδίο εγγραφής και έκφρασης του φόβου «μιλάει» καθαρά και έντονα 
γι αυτόν: μάτια και στόμα ορθάνοικτα, ταχυκαρδία, δέρμα χλωμό, κρύος ιδρώτας, 
αναπνοή γρήγορη και ρηχή, ξηροστομία, τρέμουλο στους μύες και στη φωνή.

Τόσα πολλά τα δωμάτια του φόβου που μπορούμε να εξερευνήσουμε!

Με αφετηρία το σώμα, το δικό μας σώμα αλλά και το σώμα της ομάδας, ξανα-
βρίσκουμε την ελευθερία κίνησης και έκφρασης με στόχο το συναίσθημα του φό-
βου να παραμείνει μέσο προστασίας και να μην εξελίσσεται σε φυλακή. 

Κωστής Γκουρτσούλης
Ψυχολόγος, Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, trainer 
Ελληνικού Ινστιτούτου Νευροφυτοθεραπείας και 
Ανάλυσης του Χαρακτήρα (Ε.Ι.Ν.Α.)
μέλος της Π.Ε.ΣΩ.Ψ. 
kostisbp@gmail.com

Ιωάννα Χαραλάμπους
Εκπαιδευτικός, Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια
μέλος της Π.Ε.ΣΩ.Ψ. 
info@kentroraix.gr  
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Στη Ραϊχική μέθοδο, τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδική θεραπεία, το σώμα 
είναι βασικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο. Στην ομάδα, δίνεται μεγάλη 
έμφαση στη σωματική έκφραση και αυτογνωσία σε συνδυασμό πάντα με τη λεκτική 
επικοινωνία, έτσι ώστε μυαλό, συναίσθημα και σώμα να είναι σε αρμονία.
Ο θεραπευτής  οδηγεί  την ομάδα και τη διευκολύνει θέτοντας το πλαίσιο και τα 
όρια, συντονίζει και παρεμβαίνει όπου το κρίνει αναγκαίο στοχεύοντας σε μια 
δουλειά βάθους και εμπλέκοντας πάντα και τα υπόλοιπα μέλη.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, ενώ συνήθως η θεραπευτική ομάδα έχει 
περιορισμένο αριθμό μελών, βρεθήκαμε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη λόγω του πολύ 
μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων. Κρίναμε όμως ότι η ομάδα μπορούσε να 
λειτουργήσει,  εφόσον ο χώρος επέτρεπε αυτόν τον αριθμό ατόμων και κυρίως 
επειδή  οι ομάδες σωματικής ψυχοθεραπείας δίνουν έμφαση  στη σωματική 
έκφραση.
Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε τη δυνατότητα 
κατανόησης της σωματικής καταγραφής του φόβου και κατ’επέκταση την ικανότητα 
αντιμετώπισης του φόβου που παραλύει.
Μετά από μια σύντομη παρουσίαση-γνωριμία, οι συμμετέχοντες μέσα από ασκήσεις 
βιοενέργειας (grounding ) και νευροφυτοθεραπείας (ασκήσεις με τα μάτια)  πήραν 
επαφή με την αναπνοή τους ,με το σώμα τους ,με το χώρο ,αλλά και με τα άλλα 
μέλη της ομάδας.
Στη συνέχεια , καθοδηγούμενοι από τους θεραπευτές,  ήρθαν σε  αλληλεπίδραση, 
πρώτα σαν ομάδα και μετά ανά δύο (επαφή πλάτη με πλάτη ),με στόχο  το δέσιμο 
της ομάδας και την ανάπτυξη της εξωλεκτικής επικοινωνίας.
Αυτό βοήθησε στο να γνωριστεί καλύτερα η ομάδα και να δημιουργηθεί κλίμα 
εμπιστοσύνης, απαραίτητο για τη συνέχεια, όπου τα άτομα με την καθοδήγηση των 
θεραπευτών ,κλήθηκαν να αναβιώσουν στο σώμα μια εμπειρία φόβου (ατομικού)  
και να βιώσουν ξανά αυτήν την κατάσταση, συλλογικά και με ασφάλεια μέσα στο 
χώρο της ομάδας.
Αυτό επέτρεψε στα άτομα να πάρουν επαφή με τη μοναξιά του ατομικού φόβου και 
κυρίως με το συναισθηματικό και σωματικό κλείσιμο  (αναπνοή ρηχή και γρήγορη, 
κεφάλι κατεβασμένο, βλέμμα καχυποψίας ,θλίψη θυμός).
Με αφετηρία αυτή τη σωματική επίγνωση , οι συμμετέχοντες ,καθοδηγούμενοι 
από τους θεραπευτές μπόρεσαν στη συνέχεια να προσδιορίσουν σωματικά τη δική 
τους προσωπική δύναμη, τη δυνατότητα τους για δράση,  σαν το προσωπικό τους 
αντίδοτο στο φόβο.

Εισήγηση
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Έτσι ο χώρος της ομάδας μετατράπηκε από χώρο έκφρασης του συλλογικού φόβου, 
σε χώρο έκφρασης της συλλογικής δύναμης!
Στη συνέχεια  οι συμμετέχοντες ,σε μικρότερες ομάδες, μοιράστηκαν αυτή την 
εμπειρία και η κάθε ομάδα βρήκε το δικό της τρόπο να δώσει επιπλέον υποστήριξη 
στα άτομα που το ζήτησαν .
Στο τέλος, όλη η ομάδα μοιράστηκε την εμπειρία της στο μεγάλο κύκλο, 
αναφέροντας κυρίως αισθήσεις χαλάρωσης, ανακούφισης (και από σωματικούς 
πόνους που προϋπήρχαν), δύναμης αισιοδοξίας και χαράς.
Όταν ήρθε η ώρα να κλείσει η ομάδα όλοι μαζί, όρθιοι αγκαλιασμένοι βρήκαμε τον 
προσωπικό μας ήχο και αφήσαμε να αναδυθεί ο ήχος, η μελωδία της ομάδας μας.



Το Σώμα ως Πεδίο Εγγραφής 
του Φόβου

Περίληψη
Ο παραστατικός τίτλος μιας παλιάς ταινίας του Φασμπίντερ αναδεικνύει με τον 
πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πιο αρχέγονο συναίσθημα άμεσα συνδεδεμένο με το 
ένστικτο της επιβίωσης του είδους.

Ο φόβος θανάτου είναι η μήτρα από την οποία αντλούν το νόημα τους όλοι οι άλλοι 
φόβοι, πραγματικοί ή συμβολικοί.

Η εξουσία (οικογενειακή-πολιτική-κοινωνική) ασκείται για τα σώματα δια μέσου 
των σωμάτων και επί των σωμάτων. 

Το άτομο με την ένταξη του στην κοινωνία αποκτά μια σειρά από κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία εγγράφονται στο σώμα και αποτελούν στοιχεία της ψυχο-
σωματικής του ταυτότητας.

Στη συλλογική συνείδηση έχει καταγραφεί η εγγραφή του φόβου πάνω στο 
σώμα με πλήθος από εκφράσεις που επιβεβαιώνουν την οπτική της σωματικής 
ψυχοθεραπείας σύμφωνα με την οποία η σωματική και ψυχική δυσφορία είναι 
ταυτόσημες πλευρές του ίδιου φαινομένου, που μπορεί να εκφράζεται με την μια 
ή την άλλη μορφή, ακολουθώντας φυσιολογικές ή συμβολικές λειτουργίες. 

Η πρόκληση για το σωματικό θεραπευτή είναι η επαναδιέγερση της σωματικής 
μνήμης με στρατηγικό στόχο τη σταδιακή ρευστοποίηση της ακινητοποιημένης από 
το φόβο ενέργειας και η επανάκτηση της ικανότητας να αισθανόμαστε το σώμα 
μας, αποφεύγοντας τη πολιτισμική παραμόρφωση που τείνει να διανοητικοποιήσει 
τις αισθήσεις μας για να τις ελέγξει.

Σάββας Αλεξόγλου
Σωματικός Ψυχοθεραπευτής

Διδάσκων και Επόπτης Ελληνικού Ινστιτούτου 
Νευροφυτοθεραπείας 

και Ανάλυσης του Χαρακτήρα (Ε.Ι.Ν.Α.)
Μέλος της Π.Ε.Σ.Ω.Ψ. 

savalexoglou@yahoo.gr
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Η οντολογική εξέλιξη του ανθρώπου είναι συναρτημένη με το συναίσθημα ενός 
έμφυτου και αρχέγονου  φόβου που συνδέεται με το ένστικτο της επιβίωσης.
Μόνον όμως εμείς, σε αντιδιαστολή με όλα τα άλλα ζώα,  γνωρίζουμε το 
αναπόδραστο του θανάτου, έχοντας ταυτόχρονα το καθήκον να επιβιώσουμε αυτής 
της γνώσης.  Αυτός ο φόβος θανάτου είναι η μήτρα από την οποία αντλούν το νόημά 
τους όλοι οι άλλοι φόβοι πραγματικοί η συμβολικοί.
Όπως έγραφε ο Φρόιντ « µας απειλούν δεινά από τρεις  κατευθύνσεις από το 
ίδιο µας το σώµα που είναι καταδικασµένο στη φθορά και τη διάλυση ...  Από το 
εξωτερικό περιβάλλον  που µπορεί να βάλλει εναντίον µας µε σαρωτικές και 
ανελέητες καταστροφικές δυνάµεις.  Και τέλος από τις σχέσεις µας µε άλλους 
ανθρώπους.  Τα δεινά που προέρχονται από αυτή την τελευταία πηγή είναι ίσως 
πιο επώδυνα».
Το εξωτερικό περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις και το σώμα ως κοινωνική 
κατασκευή,  βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση και σε μια δυναμική  που 
προσδιορίζεται από την κυρίαρχη μορφή κοινωνικής συγκρότησης. Όπως γράφει ο 
Ρόμπερτ Καστελ ζούμε το παράδοξο να κατοικούμε σε εκείνο το τμήμα του πλανήτη 
που είναι το πιο ασφαλές που υπήρξε ποτέ ιστορικά  και ταυτόχρονα  νοιώθουμε  
ένα πλήθος απειλών, όντας σε μια συνεχή κατάσταση φόβου.
Η διαρκής προσπάθεια των μεταμοντέρνων κοινωνιών να στεγανοποιήσουν τον 
φόβο και να εξορίσουν το θάνατο,  δημιουργώντας την αυταπάτη ότι η επιστημονική 
- τεχνολογική επανάσταση  θα έκανε εφικτή μια ζωή χωρίς φόβους, καταρρέει.
Ας δούμε συνοπτικά τις  εξωτερικές απειλές που πυροδοτούν τους νεωτερικούς 
φόβους μας, υποκαθιστώντας τους αρχαϊκούς φόβους των προγόνων μας.
Η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση όπου το αδιανόητο είναι πλέον δυνατό, 
διαμορφώνει ευάλωτους πληθυσμούς, που νιώθουν αδύναμοι και ανίκανοι να 
κατανοήσουν να ελέγξουν και να επιβάλουν λύσεις.
Η πολύπλευρη ανασφάλεια γεννά μια εμμονή για την προσωπική ασφάλεια 
που είναι όμως διάτρητη. Όπως έγραφε ο Κούντερα « δεν υπάρχει µέρος που 
µπορεί κανείς να διαφύγει».  Εργασιακή ανασφάλεια, οικονομική αβεβαιότητα, 
κοινωνικός αποκλεισμός, κλιματική αλλαγή, ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές 
που ενισχύουν ρατσιστικές πρακτικές οδηγώντας σε εθνικιστικές αναδιπλώσεις, 
τρομοκρατικές απειλές  και οργανωμένο έγκλημα που ενισχύουν την διαχείριση 
του πληθυσμού μέσω του φόβου και του κοινωνικού ελέγχου  είναι ενδεικτικές 
εξωτερικές απειλές που πυροδοτούν τους φόβους μας.
Η αισιοδοξία  των μεταπολεμικών χρόνων περί της συνεχούς και γραμμικής εξέλιξης 
της προόδου, παραχωρεί τη θέση της σε μια απαισιοδοξία, διαμορφώνοντας ένα 
κλίμα μειωμένων προσδοκιών και μια κρίση αναπαράστασης  του μέλλοντος , που 
μοιάζει σκοτεινό και αβέβαιο.

Εισήγηση
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Ας δούμε πως διαμορφώνονται οι σχέσεις.
Στο βαθμό που διαχρονικά η κυρίαρχη ιδεολογία κατασκευάζει τον χαρακτήρα 
και τα σώματα που επιθυμεί, οι διαπροσωπικές σχέσεις σήμερα μπορούν να 
χαρακτηριστούν  διάχυτες ,ρευστές, εύθραυστες και επισφαλείς .
Είναι το αποτέλεσμα της ιδεολογικής ηγεμονίας μιας ναρκισσιστικής κουλτούρας   
που εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες έφερε στο προσκήνιο ένα χαρακτηρολογικό 
τύπο ανθρώπου με βασικό χαρακτηριστικό   έναν επιθετικό αποενοχοποιημένο 
ατομικισμό ο οποίος σταδιακά υπονόμευσε κάθε έννοια κοινωνικής αλληλεγγύης 
και κοινής ευθύνης για την συλλογική ευημερία.
Στην αρχή της δεκαετίας του 80 ο Λουκιανός  Κηλαηδόνης τραγουδούσε αυτούς 
τους στίχους που με οξυδέρκεια προανήγγειλαν το μέλλον «κοιτάζω την πάρτη 
µου, συνήθισα να βλέπω καθηµερινά µικρά εγκλήµατα, µικρούς εκβιασµούς και να 
µην δίνω διάρα για όλα αυτά, κοιτάζω την πάρτη µου, πως γίναµε έτσι παιδιά;»
H ικανοποίηση όμως της ατομικής αγάπης, η ύπαρξη της φιλίας,  είναι αδύνατη 
χωρίς την μέριμνα και την αγάπη για τον διπλανό μας η όπως το έγραφε σε ένα του 
στίχο ο Μανώλης  Αναγνωστάκης «Η αγάπη είναι ο φόβος που µας ενώνει µε τους 
άλλους».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έλλειψη εμπιστοσύνης γιγαντώνεται, μιας και όλοι 
πιστεύουν ότι όπως αυτοί έτσι κι οι άλλοι καθοδηγούνται από ιδιοτελή κίνητρα, 
επιτείνοντας την αίσθηση ενός διπλού φόβου είτε ότι θα χρησιμοποιηθούν 
συναισθηματικά και σύντομα θα απορριφθούν όπως ακριβώς και ένα προϊόν που 
έχει ημερομηνία λήξης,   είτε ότι θα εγκλωβιστούν σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις 
που θα περιορίσουν την μελλοντική ελευθερία επιλογών τους. 
Μια αμφιθυμία που προσπαθεί ανεπιτυχώς να συνδυάσει ασφάλεια με ελαστικότητα,  
να θέλουμε δηλαδή  μια flexicurity  στις συναισθηματικές σχέσεις που την ίδια 
στιγμή θέλουμε να αποφύγουμε στις εργασιακές. Έτσι στις κοινωνικές δικτυώσεις  
η σύνδεση και η αποσύνδεση είναι εύκολη και γρήγορη  και μας προφυλάσσει από  
τις συναισθηματικές δεσμεύσεις που έχουν οι δομημένες ενσώματες σχέσεις.
Η ζωή, όπως και οι σχέσεις, όπως και η εργασία στη μετανεωτερική  κοινωνία,  
διασφαλίζουν μια και μόνη  βεβαιότητα. Ότι το αύριο δεν θα είναι όπως το σήμερα. 
Που σημαίνει μια συνεχή  επαγρύπνηση  και  προετοιμασία,  για τον αφανισμό με 
την μορφή ενός χωρισμού, την απειλή μιας απόλυσης,  τον φόβο του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Συμβολικοί θάνατοι που μετατρέπουν την ζωή σε πρόβες θανάτου,  
που εξοικειώνουν το άτομο με την εμπειρία του οριστικού αναπότρεπτου τέλους, 
όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο Ζ. Μπάουμαν. 
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ζωή βιώνεται ως ένα πεδίο μάχης, στο οποίο 
καλούμεθα να επιβιώσουμε και όχι να ζήσουμε. Τα ανθρώπινα σώματα αποτελούν 
τον διηνεκή στόχο της οποιασδήποτε μορφής εξουσίας και το κυριότερο μέσο 
άσκησης της εξουσίας.
Ο έλεγχος του σώματος και των ενορμήσεων είναι ένας βασικός κοινωνικός 
μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε όλες τις κοινωνίες προκειμένου να 
πειθαρχήσουν και να κοινωνικοποιηθούν τα μέλη τους. 
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Σύμφωνα με τον Μισέλ Φουκώ οι σύγχρονες εξουσίες, σε αντιδιαστολή με τις 
παλαιότερες μορφές εξουσιών, δεν έχουν πλέον ως πρωταρχική λειτουργία να 
απαγορεύουν η να εμποδίζουν, να λένε δεν πρέπει να κάνεις αυτό η το άλλο. Εκείνο 
που είναι θεμελιώδες είναι να ρυθμίσουν, με τους κατάλληλους μηχανισμούς, 
την πειθαρχία των σωμάτων τόσο στον εργασιακό όσο και στον κοινωνικό χώρο, 
αποσκοπώντας μέσω της τυποποίησης και της ομοιομορφίας να τα ελέγχουν. 
Οτιδήποτε σήμερα κινείται εκτός των ορίων της ομοιομορφίας στιγματίζεται. Πρέπει 
να είσαι in όχι οut. Εφόσον η υποκειμενικότητα έχει εγγραφεί πάνω στο σώμα το να 
φαίνεσαι καλά σημαίνει ότι είσαι και καλά. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, η δίαιτα,  
θεωρούνται ως μορφές επανάκτησης του ελέγχου πάνω στο σώμα που το 
υποκείμενο φοβόταν ότι το είχε χάσει. Μια τέτοια συμμόρφωση στην μόδα του LIFE 
STYLE μετατρέπει το σώμα σε ένα είδος μηχανής που μπορεί να  τροποποιηθεί και 
να τελειοποιηθεί με τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής  των γυμναστηρίων  
των καλλυντικών.
Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες του άκρατου ατομικισμού όπως αναφέρει ο Κ. 
Λας το ΕΓΩ ταυτίζεται με το σώμα και την διαχείριση του. Έτσι ο θάνατος γίνεται 
αντιληπτός, ως καταστροφή του σώματος που πυροδοτεί το άγχος και τον φόβο 
των γηρατειών. Όσο το σύγχρονο άτομο γίνεται όλο και πιο αδύναμο και ανίκανο 
να επηρεάσει και να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής του, τροποποιεί -όπως ο 
φυλακισμένος- το σώμα του, έχοντας την αυταπάτη ότι είναι ελεύθερος  να 
εκφράσει τη διαμαρτυρία, η την διαφορετικότητα του μέσω αυτού.
Τον φόβο απώλειας του ελέγχου που για τον νευρωτικό είναι συνώνυμο της 
τρέλας,  τον διαπιστώνουμε παρεμβαίνοντας σε σωματικό επίπεδο. Παραδείγματος 
χάρη  στο επίπεδο των ματιών, που αποτελούν καθοριστικό όργανο ελέγχου 
στον άνθρωπο, εφαρμόζοντας  νευροφυτοθεραπευτικές ασκήσεις  με στόχο  την 
αποδυνάμωση και ρευστοποίηση της εγκλωβισμένης ενέργειας, παρατηρείται μια  
χαλάρωση που φέρνει τον αναλυόμενο στα όρια του ύπνου. Τότε ακριβώς η ανάγκη  
επανάκτησης του ελέγχου κόντρα στην ανάγκη που αναδύεται  δικαιολογείται από 
τον αναλυόμενο που λέει « εγώ δεν έρχοµαι εδώ για να κοιµάµαι έρχοµαι  για να 
δουλέψουµε»,  αναπαράγοντας τον εξουσιαστικό λόγο που έχει ενδοβληθεί .
Έτσι, και η αναλυτική πορεία εκλαμβάνεται σαν μια παραγωγική διαδικασία, 
δικαιώνοντας τον Μισέλ Φουκώ  που έγραφε ότι η πειθαρχική εξουσία δεν υπάρχει 
παρά στο βαθμό που καταφέρνει, όχι απλώς να ελέγχει τα σώματα αλλά επιπλέον 
να τα καθιστά παραγωγικά για αυτήν την ίδια. 
Η επίδραση του φόβου πάνω στο σώμα έχει καταγραφεί με πλήθος από εκφράσεις. 
«Μου κόπηκε η αναπνοή.  Μου κόπηκαν τα πόδια  από τον φόβο, η κατουρήθηκα 
από τον φόβο µου»,  επιβεβαιώνοντας ότι σωματική και ψυχική δυσφορία  είναι 
πλευρές του ίδιου φαινόμενου.
Ο ανθρώπινος οργανισμός μπροστά σε μια απειλή έχει όπως όλα τα θηλαστικά 
τρεις τρόπους αντίδρασης, ΠΑΛΗ-ΦΥΓΗ-ΠΑΓΩΜΑ. Μόνο που, σε αντίθεση με τα ζώα,  
βρίσκεται σε σύγχυση μπροστά στην απειλή για το τι να επιλέξει. 
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ΠΑΛΗ Η ΦΥΓΗ. Η σύγχυση  είναι αποτέλεσμα της οντολογικής μας εξέλιξης, όπου 
υπήρξαμε ταυτόχρονα κυνηγοί αλλά και θηράματα.
Έτσι μπροστά στην απειλή παγώνουμε από το φόβο.  Υψηλή ενεργειακή  φόρτιση 
μαζί με τα έντονα -στο βαθμό που δεν μπόρεσαν να εκφορτιστούν-συναισθήματα 
φόβου και αγωνίας μπροστά στον κίνδυνο, παραμένουν εγκλωβισμένα και 
δεσμευμένα στους μυϊκούς ιστούς. Το αποτέλεσμα είναι είτε να έχουμε μυς 
υπερτονικούς που αντιστέκονται στο να χαλαρώσουν- έχοντας την ανάγκη ενός 
διαρκούς αυτοελέγχου- είτε μυς υποτονικούς που βρίσκονται σε κατάσταση 
παραίτησης η κατάρρευσης.
Οι μυς  έχουν τη δυνατότητα τόσο να εκτελούν μια κίνηση όσο και να την αναστέλλουν. 
Υπάρχουν μυς που συνεργάζονται για να υπάρξει μια κίνηση και μυς ανταγωνιστές 
που την καταστέλλουν. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Κάποιος βρίσκεται σε μια 
διαρκή ένταση στον εργασιακό του χώρο, από  ματαιώσεις που υφίσταται και τις 
οποίες φοβάται να εκφράσει γιατί κινδυνεύει με απόλυση.
Η ενέργεια που συσσωρεύεται κάθε φορά στα όργανα επίθεσης (χέρια, δόντια, 
ωμοπλάτη), το κοκκίνισμα στο πρόσωπο, η αναπνοή που συγκρατείται, οι γροθιές 
που σφίγγονται, καταστέλλονται από τους ανταγωνιστές μυς.
Έτσι στην περιοχή που βρίσκονταν σε διέγερση μένει μια απλή ένδειξη έντασης που  
το άτομο δεν έχει συνείδηση του συναισθήματος που την προκάλεσε. Στο βαθμό 
που η στάση αυτή ανακυκλώνεται, το άτομο νοσεί. Έτσι η απωθημένη σύγκρουση 
σωματοποιείται, δηλαδή παίρνει την ασυνείδητη και αυτοκαταστροφική μορφή της 
οργανικής νεύρωσης, που συνήθως  ιατρικοποιείται και αξιοποιείται ως αρρώστια 
από την φαρμακευτική βιομηχανία.
Και αυτό συμβαίνει, γιατί  η επιμήκυνση της λειτουργίας του συστήματος αναστολής 
της δράσης στον ανθρώπινο οργανισμό, συνοδεύεται από την έκκριση ορμονών 
του στρες ( νοραδρεναλίνη και κορτικοστεροειδή) ασκώντας μια δράση FEEDBACK 
που ενισχύει την αναστολή και που- σύμφωνα με τον ανοσιοβιολόγο Χένρι Λαμπορί 
και πολλών άλλων επιστημόνων- είναι η αιτία των  ψυχοσωματικών ασθενειών . 
Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια μυϊκή θωράκιση που έχει το χαρακτηριολογικό της 
ισοδύναμο με τη μορφή ενός προσωπείου  κοινωνικά αποδεκτού.
Σε περιόδους κρίσεων -όπως η σημερινή- οι ανθρώπινοι πόροι τόσο σε 
χαρακτηριολογικό  επίπεδο όσο και σε σωματικό είναι ανεπαρκείς για ένα πλήθος 
ατόμων τα οποία αδυνατώντας να ενσωματώσουν  σε ψυχοσωματικό επίπεδο 
τις ραγδαίες αλλαγές οδηγούνται σε κατάρρευση. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
η κατάθλιψη (σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.)  θα αναρριχηθεί στην πρώτη θέση των 
ασθενειών το 2020. 
Σε κάθε περιοχή του σώματος μπορούμε να εντοπίσουμε  συναισθήματα που έχουν 
παγώσει. Μάτια που φοβούνται να εστιάσουν γιατί απορρίφθηκαν από βλέμματα 
εχθρικά η αδιάφορα.  
Αυτιά που δεν ακούνε γιατί οι φωνές που άκουσαν ήταν τρομακτικές. Ώμοι 
ανασηκωμένοι για να αντισταθμίσουν το φόβο κατάρρευσης μπρος σε μια 
ματαιωτική παρουσία. 
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Μια λεκάνη υπερβολικά τραβηγμένη προς τα πίσω σαν μια άμυνα απέναντι 
στον φόβο σεξουαλικής επαφής.  Έναν θώρακα συμπιεσμένο σε  εισπνευστική 
κατάσταση στην διαχρονική  προσπάθεια του αναλυόμενου να αντιμετωπίσει 
απειλητικές καταστάσεις. Γιατί, όπως αυθόρμητα  μου είπε  ένας αναλυόμενος 
όταν του ζήτησα να εκπνεύσει, «φοβάµαι να τα βγάλω έξω, γιατί  οπότε το έκανα 
αποδοκιµάστηκα», αναφερόμενος στην εκπνοή και κατ επέκταση στην έκφραση 
που ασυνείδητα συγκρατούσε.
Το σώμα ως κοινωνική κατασκευή βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της αναλυτικής 
διαδικασίας σε μια σταδιακή  δυναμική μετασχηματισμού όπως άλλωστε και 
το κοινωνικό σώμα. Η παρέμβασή σε σωματικό επίπεδο παράλληλα με τη 
χαρακτηρανάλυση αποβλέπει στην σταδιακή αποδυνάμωση του φόβου αναστολής 
της δράσης  και στην ρευστοποίηση των παγωμένων συγκινήσεων.
Επαναφέροντας την ικανότητά μας να αισθανόμαστε το σώμα μας και αποφεύγοντας 
την πολιτισμική παραμόρφωση που τείνει να ορθολογικοποιήσει τα συναισθήματα 
και τα πάθη με στόχο να τα ελέγξει.
Ένας αναλυόμενος, μετά από ένα μεγάλο ρίσκο που πήρε στην ζωή του και που 
μέχρι τότε φοβόνταν να πάρει, μου είπε «∆εν έχω σταµατήσει να φοβάµαι, αλλά 
σταµάτησα να αφήνω τον φόβο να µε ελέγχει».
Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να εξορίσουμε τον φόβο, (γιατί τότε επινοούμε φοβίες 
και πανικούς), αλλά έχοντας επαφή με τον φόβο μας να ρισκάρουμε προχωρώντας 
στην ζωή.
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 Ο Φόβος φυλάει τα   ...έρμα

Περίληψη
Την εποχή της πλήρους αβεβαιότητας και της ανασφάλειας απέναντι σε κάθε θε-
σμό, που καταρρέει και μέσα σε μια κοινωνία, που διαλύεται στα εξ ών συνετέθη, 
ως άτομα και μέλη της κοινωνίας μας αυτής, βιώνουμε νέες εμπειρίες και νέα δε-
δoμένα.

Καλούμεθα λοιπόν, να τα αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε  δημιουρ-
γώντας άλλες, νέες συνθήκες.

Το πρώτο ζήτημα που συναντάμε σ‘ αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων είναι ο ίδιος ο 
φόβος μας. Ας δουλέψουμε με αυτόν και για αυτόν, μέσα απο το αίτημα των ανθρώ-
πων που χρειάζονται την βοήθεια μας και την υποστήριξη μας, έχοντας μελετήσει 
το δικό μας πολύτιμο φόβο, που μας οδηγει σε συναντήσεις που χωράνε μοίρασμα 
και κατανόηση, όπως μια Ημερίδα για επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές.

Κωνσταντίνα Εικοσιπεντάρχου
Κοινωνική Λειτουργός/Δραματοθεραπεύτρια/

Σκηνοθέτις
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 

και Ερευνών/Μονάδα Εφήβων/Γραφείο Εκπαίδευσης
Κέντρο Δραματοθεραπείας 

και Θεατρικής Έκφρασης
Πρόεδρος ΕΔΠΕ.

edpe_d5@yahoo.gr
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Μια λαϊκή ρήση στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Επικαλούμεθα τον άμεσο, 
βασικό μηχανισμό αυτοπροστασίας και επιβίωσης. Παίρνουμε  βοήθεια από 
τον εκφραστή της μουσικής διαμαρτυρίας τον Αγγελάκα (rock  διάθεσης), της 
ενδιάμεσης με εμάς, γενιάς. 

Εισήγηση

Καινούρια ζάλη - Τρύπες (Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι-1996)

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός
Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει
Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ
Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη
Θέλεις ξανά ν’ αποτελειώσεις μοναχός
Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει
Κάτω απ’ τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός
Μες τις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι
Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό
Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι
Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από δω
Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι
Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο, λειψό
Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη
Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από δω
Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι
Το όνειρο που σ’ έφερε μια μέρα ως εδώ
Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει
Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό
Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει
Θέλεις ξανά ν’ αποτελειώσεις μοναχός
Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει
Κάτω απ’ τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός
Μες τις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι
Ποια νήματα σ’ ενώνουν με μια άλλη θηλιά
Ποια κύματα σε διώχνουν απ’ αυτό το λιμάνι
Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά
Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι
Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά
Ποια αστέρια τραγουδάνε τη καινούρια σου ζάλη
Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά
Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι
Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν
Ποια ελπίδα σ’ οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη
Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού
Πες μου ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
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Την εποχή της πλήρους αβεβαιότητας και της ανασφάλειας απέναντι σε κάθε 
θεσμό που καταρρέει και μέσα σε μια κοινωνία, που διαλύεται στα εξ ων συνετέθη, 
ως άτομα και μέλη της κοινωνίας μας αυτής, βιώνουμε νέες εμπειρίες και νέα 
δεδομένα.
Καλούμεθα λοιπόν, να τα αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε 
δημιουργώντας άλλες, νέες συνθήκες.
Το πρώτο ζήτημα που συναντάμε σ‘ αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων είναι ο ίδιος ο φόβος 
μας. Ας δουλέψουμε με αυτόν και για αυτόν μέσα οπό το αίτημα των ανθρώπων 
που χρειάζονται την βοήθεια μας και την υποστήριξη μας, έχοντας μελετήσει το 
δικό μας πολύτιμο φόβο, που μας οδηγεί σε συναντήσεις που χωράνε μοίρασμα 
και κατανόηση, όπως μια Ημερίδα για επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές.
Στην ελληνική μυθολογία, ο Φόβος είναι η προσωποποίηση του φόβου. Οι Αρχαίοι 
Έλληνες τον θεωρούσαν γιο του Άρη* και της Αφροδίτης. Μαζί με τον αδελφό του 
Δείμο, που ήταν η προσωποποίηση του τρόμου, συνόδευε τον πατέρα του στους 
πολέμους. Για τον λόγο αυτό του προσφέρονταν θυσίες στα πεδία των μαχών. 
Η Λάρνακα του Κυψέλου αναπαριστά σε δύο διαφορετικές μορφές τον Φόβο: με 
κεφάλι λιονταριού και όμοιο με τον θεό Πάνα. Για τους Σπαρτιάτες το ιερό του Φόβου 
συνιστούσε σύμβολο πειθαρχίας και συνοχής των στρατιωτικών δυνάμεων.
Στην Ιλιάδα ο Φόβος ως πρόσωπο αναφέρεται στους στίχους Δ 440, Ν 299 και Ο 
119. Στον τελευταίο προστάζεται μαζί με τον Δείμο να ζέψει τα άλογα του Άρη.
Ο φόβος είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου που προκαλείται από τη 
συνειδητοποίηση ενός πραγματικού ή πλασματικού κινδύνου ή απειλής. Είναι ένας 
μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του 
οργανισμού χωρίς να απαιτείται συνειδητή σκέψη. Ο φόβος πρέπει να διακρίνεται 
από τη σχετική συναισθηματική κατάσταση του άγχους το οποίο εκδηλώνεται ως 
εσωτερική ένταση και το οποίο συνήθως συμβαίνει χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε 
εξωτερικής απειλής, απειλής μάλιστα που γίνεται αντιληπτής ως ανεξέλεγκτης 
ή αναπόφευκτης. Στην περίπτωση της συναισθηματικής κατάστασης του φόβου 
έχουμε να κάνουμε σχεδόν πάντα με μελλοντικά γεγονότα, με καταστάσεις ή 
συμπεριφορές τις οποίες μπορούμε να διαφύγουμε ή να αποφύγουμε. Ο φόβος 
θα μπορούσε επίσης να είναι μια στιγμιαία αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει στο 
παρόν.
Όταν όμως ο φόβος συνεχίζει να υφίσταται, ενώ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος 
και σε καταστάσεις υπερβολικού στρες, τότε μετατρέπεται σε φοβία και γίνεται 
εμπόδιο στην φυσιολογική αντιμετώπιση της καθημερινότητας του ατόμου. Η φοβία 
είναι ένας επίμονος και παράλογος φόβος κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου ή 
κατάστασης, που έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμία αποφυγής αυτού αντικειμένου 
που στην πραγματικότητα δεν αποτελεί σπουδαία πηγή κινδύνου.

Πηγές: 
Κρουσίου: Λεξικόν Οµηρικόν, διασκευή από την 6η γερµανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση 
«Βιβλιεκδοτικά καταστήµατα Αναστασίου ∆. Φέξη», Αθήνα 1901

*Ο δορυφόρος Φόβος του πλανήτη Άρη, που ανακαλύφθηκε το 1877, πήρε το όνοµά του από τον µυθικό 
αυτό συνοδό και γιό του θεού του πολέµου.
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Ο φόβος ως έκφραση 
Η έκφραση του φόβου στο ανθρώπινο πρόσωπο περιλαμβάνει τη διεύρυνση των 
ματιών, τα φρύδια συγκεντρώνονται, και τα χείλη τεντώνονται οριζόντια. Οι μύες 
που χρησιμοποιούνται για τη φυσική κίνηση βρίσκονται σε ένταση προκειμένου το 
θύμα να επιτεθεί ή να διαφύγει τον κίνδυνο. Eμφανίζεται εφίδρωση λόγω αυξημένης 
ροής του αίματος που είναι αναγκαία για να μεταφέρει στο υπόλοιπο του σώματος, 
μαζί με οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, θερμότητα, ωθώντας στην εφίδρωση για 
να δροσίσει το σώμα. Ο φοβισμένος άνθρωπος σε πρώτη αντίδραση στέκεται 
σαν άγαλμα ακίνητος και έχει δύσπνοια, οι τρίχες στο δέρμα του σηκώνονται και 
υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί τρέμουλο στους μύες. Όταν ο κίνδυνος ή η 
απειλή είναι συγκλονιστική ή απότομη, μια κοινή αντίδραση είναι η κάλυψη (για 
να προστατευτούν) ευάλωτα τμήματα της ανατομίας, κυρίως στο πρόσωπο και το 
κεφάλι. Όταν το ερέθισμα που θα προκαλέσει τον φόβο συμβεί απροσδόκητα, το 
θύμα μπορεί ενδεχομένως να αντιδράσει πηδώντας ή παραμερίζοντας. Η καρδιακή 
πίεση του ατόμου αυξάνεται και οι κτύποι της καρδιάς επιταχύνονται και αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα η αναπνοή να είναι βιαστική.

Είδη φόβου 
Ο φόβος ποικίλλει, από ήπια προσοχή μέχρι τις ακραίες καταστάσεις φοβίας 
και την παράνοια. Ο φόβος σχετίζεται με μια σειρά πρόσθετων γνωστικών και 
συναισθηματικών καταστάσεων, που συμπεριλαμβάνουν την ανησυχία, το άγχος, 
τον τρόμο, την φρίκη, και τον πανικό. Σχετικά με την εμπειρία του φόβου μπορεί να 
μείνει πολύ καιρό μετά την έκθεση στον ασυνείδητο νου, όπου μπορεί να εκδηλωθεί 
ως εφιάλτες, ή, σε μια ακόμη πιο ισχυρή μορφή, ως νυχτερινός τρόμος. Ο φόβος 
μπορεί επίσης να βιωθεί μέσα από μια μεγαλύτερη ομάδα ή κοινωνικό σύνολο, 
και μπορεί να συνδυάζεται με την κοινωνική επιρροή και να γίνει μαζική υστερία. 
Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τον φόβο (που ορίζεται 
από επίμονους και παράλογους φόβους) μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
αγχώδους διαταραχής που είναι πολύ συχνές, όπως αγοραφοβία, κλειστοφοβία, 
κοινωνική φοβία, ακροφοβία, νοσοφοβία, ξενοφοβία, φόβος του θανάτου, (φοβία 
των πτήσεων), φοβία συναισθημάτων (Υποχονδρία), κρίση πανικού, διαταραχή 
πανικού αλλά και άλλες πιο σοβαρές ασθένειες όπως η ακραία φάση της διπολικής 
διαταραχής και ορισμένες μορφές σχιζοφρένειας.

Νευροβιολογία 
Η ψυχοφυσιολογική αντίδραση του φόβου είναι αποτέλεσμα διέγερσης ενός 
αμυντικού συστήματος με το οποίο είναι προικισμένος ο άνθρωπος. Σήμερα μάλιστα 
γνωρίζουμε ότι η περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την αντίδραση 
αυτή είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται αμυγδαλή, η οποία είναι 
μέρος του μεταιχμιακού συστήματος, το οποίο σχετίζεται με τα συναισθήματα και 
τη συμπεριφορά. 
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Η αμυγδαλή δέχεται πληροφορίες από το θάλαμο (τον ενδιάμεσο σταθμό οπτικών 
κι ακουστικών οδών) και μάλιστα οι πληροφορίες φτάνουν στην αμυγδαλή 
νωρίτερα από ότι φτάνουν στον φλοιό. Έτσι η άμεση αυτή προβολή του θαλάμου 
μπορεί να διεκπεραιώνει σύντομα αρχέγονες συναισθηματικές αποκρίσεις, κάτι 
που είναι σημαντικό σε περίπτωση κινδύνου. Με άλλα λόγια εξηγεί το γιατί είμαστε 
ικανοί να αντιδράσουμε σχεδόν αστραπιαία στον κίνδυνο, προτού προλάβουμε να 
σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει.
Επίσης ο θάλαμος προετοιμάζει την αμυγδαλή να δεχθεί προβολές από ανώτερα 
φλοιικά κέντρα, όπως είναι ο κοιλιακός έσω προμετωπιαίος φλοιός, που 
μεταφέρουν πιο πολύπλοκες πληροφορίες για τη γνωστική αντιπροσώπευση του 
συναισθήματος, ώστε να δημιουργηθεί συνειδητή συναισθηματική εμπειρία.
Ειδικά για το συναίσθημα του φόβου, η προβολή του θαλάμου στην αμυγδαλή είναι 
πολύ σημαντική και μάλιστα οι πληροφορίες που μεταβιβάζει φθάνουν σ ’αυτήν 
ταχύτερα από τις αισθητικές πληροφορίες του φλοιού. Επομένως, η άμεση αυτή 
προβολή του θαλάμου επιτρέπει την ταχεία δραστηριοποίηση της αμυγδαλής σε 
αρχέγονα συναισθηματικά ερεθίσματα, ειδικά υπό το καθεστώς απειλής.

Ο Φόβος φυλάει τα ...έρμα
 Τι είναι ο φόβος; Ο φόβος είναι η πεποίθηση ότι είμαστε  ανίσχυροι και δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα. Ο φόβος ήταν αυτό που  τα 30  περίπου τελευταία χρόνια μας 
παρακινούσε να παραδοθούμε στις προτιμήσεις της υπερκατανάλωσης και των 
δήθεν αναγκών της εκσυγχρονισμένης ζωής μας  με τις σχεδόν ψυχαναγκαστικές-  
καταπιεστικές  παρορμήσεις της. 
Ο φόβος μήπως δεν δείχνουμε επιτυχημένοι μας έσπρωχνε να αγοράζουμε ,με 
όλων των ειδών δάνεια, ακριβό χρήμα για την απόκτηση ποικίλων άχρηστων 
αγαθών. Αυτή η γραμμή χρηστικής σκέψης καθοδηγείτο και χειραγωγείτο από την 
κυρίαρχη πολιτική σκέψη και στρατηγική.  Ο φόβος μας με αυτές τις πρακτικές 
ζωής καθησυχαζόταν και διασφαλιζόταν  η μάλλον εξαγοραζόταν από μια 
κοινωνική  ευρυθμία και μια ειρηνική ευημερούσα δημοκρατία της φούσκας που 
μας οδήγησε σαν ναρκωμένους  σε αποδυνάμωση της ταυτότητας του ατομικού και 
του συλλογικού μέτρου αξιών . 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σηµειώσεις 
Το ανθρώπινο είδος είναι «προγραµµατισµένο» βιολογικά και ψυχολογικά να αντιδρά µε φόβο στα ίδια 
ερεθίσµατα, σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Το αντικείµενο των φοβικών αντιδράσεων λοιπόν έχει 
άµεση σχέση µε το ένστικτο επιβίωσης του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά εκείνα που αποτελούσαν 
πάντα ένδειξη απειλής για την επιβίωσή του όπως τα ύψη, τα ζώα που κινούνται και ελίσσονται γρήγορα, 
που εµφανίζονται ξαφνικά, που έχουν περίεργη όψη, το σκοτάδι, οι ανοικτοί και µη προφυλαγµένοι 
χώροι, η θεά του αίµατος. Αντικείµενα ή καταστάσεις που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά είναι 
πραγµατικά επικίνδυνα στη σύγχρονη εποχή δύσκολα θέτουν το υπόβαθρο για την εκδήλωση φόβου ή 
µιας φοβίας. Πράγµατι, ο άνθρωπος σήµερα δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει φοβία για τα αυτοκίνητα, το 
κάπνισµα, το νέφος, τα όπλα, για τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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Μοιραία ήρθε νέος φόβος να  προστεθεί . Τα  ελλείμματα  είναι μεγάλα.  Ο φόβος της 
κατάρρευσης μας τρόμαξε, απειλούμαστε με διάλυση. Ο «χαμός ….των απάντων 
μας» μας κάνει ανήμπορους και ανίσχυρους,   μας κρατάει παγιδευμένους και 
εξασθενημένους.
 Ο φόβος πάλι μας  εμποδίζει να ανταποκριθούμε  στις αληθινές ανάγκες τις δικές 
μας και των άλλων, και μας καθιστά ανίκανους να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι 
πρέπει να κάνουμε για τον εαυτό μας. Ο φόβος μας εμποδίζει να υπηρετήσουμε τους 
άλλους αληθινά και αυθεντικά ως μέλη ενός συλλογικού χώρου, μιας κοινωνίας. 
Και η αγάπη και ο φόβος διαβρώνουν τον κόσμο μας. Αλλά οι άνθρωποι είναι 
ακόμα μπερδεμένοι. Η κάθε αλλαγή απευθύνεται και θα απευθύνεται στον φόβο 
μας. Τότε τι γίνεται; Πρέπει να εξετάζουμε το Εγώ και την αντίδραση του  σε βάθος. 
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε  τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και να είμαστε 
πρόθυμοι να δούμε τη συνάφεια της απάντησης που μπορεί να δώσει η σκέψη στα 
ερωτήματα που θα συνηγορήσουν στη αναγκαία αυτή μελέτη.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους.
                                                                        Μανώλης Αναγνωστάκης
Όταν υπόταξαν τις μέρες μας και τις κρεμάσανε σα δάκρυα
Όταν μαζί τους πεθάνανε σε μιαν οικτρή παραμόρφωση
Τα τελευταία μας σχήματα των παιδικών αισθημάτων
Και τι κρατά τάχα το χέρι που οι άνθρωποι δίνουν;
Ξέρει να σφίγγει γερά εκεί που ο λογισμός μας ξεγελά
Την ώρα που ο χρόνος σταμάτησε και η μνήμη ξεριζώθηκε
Σα μιαν εκζήτηση παράλογη πέρα από κάθε νόημα;
(Κι αυτοί γυρίζουν πίσω μια μέρα χωρίς στο μυαλό μια ρυτίδα
Βρίσκουνε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους μεγάλωσαν
Πηγαίνουνε στα μικρομάγαζα και στα καφενεία της συνοικίας
Διαβάζουνε κάθε πρωί την εποποιία της καθημερινότητας).
Πεθαίνουμε τάχα για τους άλλους ή γιατί έτσι νικούμε τη ζωή
Ή γιατί έτσι φτύνουμε ένα-ένα τα τιποτένια ομοιώματα
Και μια στιγμή στο στεγνωμένο νου τους περνά μιαν ηλιαχτίδα
Κάτι σα μια θαμπήν  ανάμνηση μιας ζωικής προϊστορίας.
Φτάνουμε μέρες που δεν έχεις πια τι να λογαριάσεις
Συμβάντα ερωτικά και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις
Δε βρίσκεις καθρέφτες να φωνάξεις τ’ όνομά σου
Απλές προθέσεις ζωής διασφαλίζουν μιαν επικαιρότητα
Ανία, πόθοι, όνειρα, συναλλαγές, εξαπατήσεις
Κι αν σκέφτομαι είναι γιατί η συνήθεια είναι πιο προσιτή από την τύψη.
Μα ποιος θ’ αρθεί να κρατήσει την ορμή μιας μπόρας που πέφτει;
Ποιος θα μετρήσει μια-μια τις σταγόνες πριν σβήσουν στο χώμα;
Πριν γίνουν ένα με τη λάσπη σαν τις φωνές των ποιητών;
Επαίτες μιας άλλης ζωής της Στιγμής λιποτάχτες
Ζητούνε μια ώρα απρόσιτη τα σάπια τους όνειρα.
Γιατί η σιωπή μας είναι ο δισταγμός για τη ζωή και το θάνατο.

Από τη συλλογή Εποχές 3 (1951)
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Η ύπαρξη στον κόσμο είναι εκ φύσεως μια συμβιβασμένη κατάσταση συνείδησης. 
Ο προσωπικός στόχος ως  εαυτός θέλει να επιβιώσει. Φοβάται τον θάνατο και δεν 
θέλει να υποφέρει. Ζούμε σε μια Παγκόσμια κοινωνία όπου κυριαρχούν οι Φόβοι 
αυτό είναι αναμφισβήτητο. Πολλοί την ονομάζουν κοινωνία της Διακινδύνευσης ή 
κοινωνία του Ρίσκου.
Το μεγάλο ζήτημα είναι η Διαχείριση - ψυχολογική, ατομική και κοινωνική πολιτική 
των φόβων.
Οι φόβοι μπορούν να μας οδηγήσουν (η να οδηγήσουν κάποιους στο να μας 
χειραγωγήσουν) σε μια Φοβική κοινωνία ή αντίθετα να μας κινητοποιήσουν σε μια 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Χειραφέτηση και διαχείριση των φόβων μας προς μια 
καλύτερη -ανθρωπινότερη και πιο Δίκαιη κοινωνία.
Ωστόσο δεν μπορούμε να καταστρέψουμε αυτό που  έχει δημιουργηθεί μέσα 
στον πολιτισμό μας. Μπορούμε να το χάσουμε από τα μάτια μας κάποια περίοδο 
χρονική είτε από φόβο προφύλαξης είτε από πανικό ολέθριας απειλής. Μπορεί να 
το αποφύγουμε, μπορεί να το απαρνηθούμε ως κατάσταση. Μπορεί να πιστεύουμε 
ότι δεν υφίσταται, γιατί δεν πλήττει καίρια εμάς τους ίδιους αλλά τους διπλανούς 
μας. Αλλά αυτή η κρίση  παραμένει μια αληθινή  διαλυτική διεργασία  μέσα στη 
καθημερινή κοινωνική αλλά και την παγκόσμια ζωή των σύγχρονων ανθρώπων 
αλλά και των επερχόμενων γενεών. Είναι τέτοια η σύνθεση και η ποιότητα της 
που μοιάζει να παράγει και να αναπαράγει στη συνέχεια μόνιμες  και οριστικές 
βλάβες αν δεν την αναγνωρίσουμε μέσα από το φόβο που μας προκαλεί. Μόνο αν 
καταφέρουμε και την δούμε, αν την αντιμετωπίσουμε κατάματα, θα μπορέσουμε 
να την αντιμετωπίσουμε. Ο μηχανισμός του φόβου μας και η γνωριμία μαζί του 
μπορούν να μας δώσουν στοιχεία και τρόπους αντιδράσης και μετακίνησης από 
την ζαρωμένη φοβική θέση. 
Η νέα θέση οφείλει να έχει σκεπτικό και τεχνικές για το χειρισμό του φόβου που 
έρχεται από έξω από τις πολιτικές χειραγώγησης της κρίσης μας και της επιθυμίας 
μας. 
Αυτό προϋποθέτει τη γνωριμία με τις αληθινές ανάγκες μας και την υπεράσπιση τους 
όχι από εθνοσωτήριες  πρωτοβουλίες αυτοδικίας, αλλά  με πράξεις σεβασμού στην 
ανθρώπινη φύση μας, στην κοινωνική αναγκαιότητα μας μέσω της αλληλεγγύης 
και της κατανόησης της διαφορετικότητας. 
Χρειαζόμαστε το θάρρος να  απορρίψουμε τρόπους ζωής και συμπεριφοράς που 
διαμορφώθηκαν για εμάς και αξιοποίησαν τον μηχανισμό του φόβου για να μας 
εγκλωβίσουν σε ανταγωνισμούς κατανάλωσης και εμπορευματοποιημένων 
σχέσεων. Μείναμε μόνοι. Ο καθένας μόνος του στην μοναξιά  και στην περιορισμένη 
στάση που του επέβαλε ο άγνωστος φόβος του. Δεν προλάβαμε να γνωριστούμε με 
τα καινούργια που πέρασαν ως κανόνες μιας ζωής που είχε ως αξίες την κοινωνική 
και οικονομική ευμάρεια του εύκολου πλουτισμού και της επιβεβαίωσης μέσα 
από ξένα πρότυπα και μοντέλα . Και τώρα επικαλούμαστε, όπως ποτέ άλλοτε 
τον από μηχανής θεό. Σύνθημα πρωτοφανές σε τοίχο στην οδό Στουρνάρη: «θεός 
φυλάξοι».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Όταν αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα Ελλειμματικό Εγώ, όπως λέει 
και ο Ράμφος, στον σύγχρονο άνθρωπο και στον  κόσμο, όταν αντιληφθούμε ότι αυτό 
ως αιτία μπορεί να μας πάρει οτιδήποτε κατέχουμε και οτιδήποτε η ανθρωπότητα 
έχει αποκτήσει και αναπτύξει κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας της, τότε, θα 
κατανοήσουμε αληθινά τι αντιμετωπίζουμε. Ίσως να χάσουμε την πίστη στον εαυτό 
μας, λέγοντας: «Τι θα μπορούσα εγώ να κάνω ως προς αυτό; Είναι ήδη πολύ 
αργά!». Δεν είναι ήδη πολύ αργά. Εάν ήταν πολύ αργά, το θέμα θα είχε λήξει ή.. 
δεν θα είμαστε εδώ να μιλάμε και να ανταλλάσουμε απόψεις θέσεις, σκέψεις και 
προτάσεις αλληλοβοήθειας μέσα από βιωματικά εργαστήρια.
Ωστόσο, το θέμα δεν έχει λήξει, εκτός ίσως στη φαντασία μας. Είναι μόνο η αρχή. 
Η Κρίση αυτή μοιάζει να  είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που η ανθρωπότητα έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ. Ωστόσο μπορεί να δώσει στην ανθρωπότητα την μεγαλύτερή 
της ευκαιρία να γίνει ισχυρή και να ενωθεί. Δεν ωφελεί κανέναν στον κόσμο να 
αντιμετωπίσει τον Φόβο  μόνος του. Μέχρι και τα άτομα που στρατολογούνται για 
να υπηρετήσουν την κρίση, πλήττονται από την ίδια την απληστία που δομεί τις 
τακτικές των νόμιμων απαιτήσεων τους ως δανειστές και κυβερνήτες λαών. 
Μόνο αντιμετωπίζοντας μια ευρύτερη πρόκληση στη ζωή, θα μπορέσει η 
ανθρωπότητα να υπερνικήσει και να ξεπεράσει τις μακροχρόνιες διαμάχες της. 
Αυτή η πρόκληση δεν είναι στιγμιαία. Θα υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
διότι ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο που ορίζεται από την αρχή της ηδονής και την 
αρχή του θανάτου.
 Ίσως οφείλουμε να πενθήσουμε τα όσα νομίζαμε ότι είχαμε και αφού αποχωριστούμε 
τα μάταια να ξαναφτιάξουμε μέσα από την εγγενή δημιουργικότητα μας και τις 
σχέσεις μας νέες συνθήκες ζωής. Ας ακούμε πιο συχνά τους φόβους μας ,που 
καθώς θα τους αφήνουμε να μας συμφιλιώνουν με το νέο και το άγνωστο, θα μας 
δίνουν την ευκαιρία να οργανώνουμε σταδιακά μια αληθινή και πάνω στην τάση 
επί τη βάση πραγματικών αναγκών και επιθυμιών νέα ζωή. 
Ζούμε σε μια χώρα που είναι πλούσια  σε ορυκτούς και βιολογικούς πόρους - με 
ανθρώπους πλούσιους σε ιστορία και παράδοση, που όμως ποτέ δεν τα πήραμε στα 
σοβαρά. Ούτε τους ίδιους τους εαυτούς μας ούτε και την κοινωνία μας συνολικά. 
Αφεθήκαμε στην στείρα προγονολατρεία, κολακευμένοι από την πανάρχαια 
κληρονομιά και περιμέναμε την επιβεβαίωση και την αρωγή των ξένων κλείνοντας 
κάθε φορά προς μια ξενόφερτη ισχυρή δύναμη που μας έδινε τα εχέγγυα  της 
συλλογικής ύπαρξης μας ως πολίτες κράτους.
 Ενώ όταν ο Έλληνας βρίσκεται εκτός της πατρίδας του διαπρέπει, καθώς αξιοποιεί 
το μηχανισμό “του φόβου που φυλάει τα έρμα”  και προσαρμόζεται μη χάνοντας την 
ταυτότητα του αλλά ορίζοντας την, διακριτικά και αρμονικά με τον άλλο τον ξένο.  
Μόνο μια πραγματική συνειδητοποίηση της ύπαρξης Κοινότητας θα το αλλάξει 
αυτό. Αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό, δεν θα σπαταλούσαμε ενέργεια για νέα 
μέτρα περικοπών και δυστυχίας.  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Η κατάσταση έχει γίνει πολύ σοβαρή. Ωστόσο, η ανθρωπότητα έχει τη δύναμη να 
σταματήσει την κρίση. Για να το καταφέρει, χρειάζεται να αποκτήσει μια στενότερη 
συνεργασία. Για να το καταφέρει, πρέπει αρκετοί άνθρωποι να ανταποκριθούν. Αυτή 
η ανταπόκριση πρέπει να προέρχεται από αγάπη και όχι από φόβο. Το να υπηρετεί 
κανείς τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας, είναι μια πράξη βαθιάς αγάπης 
και αλτρουισμού. Χρειαζόμαστε την έννοια της κατανόησης.
Πρέπει να βγαίνει νόημα.
Δεν υπάρχει ικανοποίηση στην αυτό-ικανοποίηση. Εάν ψάχνουμε  μόνο την ευτυχία, 
θα εκτεθούμε και θα ακολουθήσουμε τον φόβο. Θα αρνηθούμε την πραγματικότητα, 
και θα απομακρυνθούμε από τις μεγάλες ανάγκες του κόσμου που ορίζει τον 
καθέναν από εμάς. Θα αρνηθούμε ακόμα και τις μεγάλες ανάγκες που υποτίθεται 
υπηρετούμε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε τα 
προσωπικά μας  σχέδια τα υπαγορευμένα από το κλίμα του φόβου και της ερημιάς  
μας.  Με αυτό τον τρόπο θα οδηγηθούμε  να γίνουμε το ανάλογο της τρέχουσας 
τακτικής και συμπεριφοράς που ακολουθούν οι πολιτικοί με τις αποφάσεις τους 
και τις πράξεις τους .Που άλλα εξαγγέλλουν και άλλα να ψηφίζουν κάτω από την 
πίεση στεγνών  ιδιοτελών συμφερόντων. Μπορεί λοιπόν  να προσπαθούμε  να 
πραγματοποιήσουμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε, αλλά η καρδιά μας , η ψυχή 
μας θα   ικανοποιηθεί αν κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε κάθε φορά ταγμένοι. 
Τότε με αυτό τον προσανατολισμό και το στόχο  ξυπνάει και αναδύεται το κουράγιο, 
το θάρρος και η νηφάλια διάθεση για καθαρές σκέψεις ,αποφάσεις , πράξεις ,  στάση 
ζωής χωρίς το μούδιασμα και την συμπίεση από το φόβο. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
του Φόβου απομακρύνονται καθώς ο άνθρωπος βρίσκει, αναγνωρίζει και τιμά , τη 
θέση του σε σχέση με το χρόνο το χώρο ,την εποχή του , τις αξίες του.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Βιβλιογραφία
• Ράµφος-κείµενα ∆ιαλέξεων του
• Νευροεπιστήµες και Συµπεριφορά, Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999
• http://el.wikipedia.org/wiki
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Οιδιπόδεια Εμπειρία 
και ο Φόβος

Περίληψη
Με βάση τη ψυχαναλυτική θεωρία, η πορεία ενός ανθρώπου προς την εξατομίκευσή 
του, ξεκινά με τον θεμελιώδη χωρισμό του από την αδιαφοροποίητη ενότητα της 
ενδομήτριας εμβρυϊκής κατάστασης. Ξεκινά με ένα κυριολεκτικό και μεταφορικό 
«τραύμα της γέννησης». Στη συνέχεια, μέσα από επαναλαμβανόμενες εμπειρίες 
ρήγματος και ασυνέχειας, δίνεται η δυνατότητα να ξεπροβάλει σταδιακά ο άλλος 
και την ίδια στιγμή ο εαυτός μου. 

Εν τούτοις, τη στιγμή του ρήγματος και της ασυνέχειας, το παιδί “δραπετεύει” σε 
έναν τόπο που εκείνη τη στιγμή δημιουργείται, τον τόπο της φαντασίωσης και 
του “πρωτογενούς ναρκισσισμού” η οποία επιχειρεί να σκεπάσει το ρήγμα και να 
διατηρήσει την ψευδαίσθηση της συνέχειας και της ενότητας. 

Εδώ υπεισέρχεται το λεγόμενο “οιδιπόδειο” και ο “ρόλος του πατέρα” που έρχεται 
να ανακόψει την επιστροφή και να ενεργοποιήσει το ρήγμα και τον θεμελιώδη 
χωρισμό. Με αυτήν την έννοια γίνεται ο γεννήτορας που γεννά το παιδί ως 
εξατομικευμένη οντότητα και του δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γίνει ύπαρξη 
(ex-istence).

Μέσα σε ποιες συνθήκες όμως το “οιδιπόδειο”, αντί  για γέννηση ύπαρξης και 
διάνοιξη “κόσμου” γίνεται τραυματική εμπειρία και φόβος; 

Τα παραπάνω, όχι στην παραδοσιακή φροϋδική οπτική, αλλά μέσα από την 
οντολογική εμβάθυνση της φαινομενολογικής-υπαρξιακής προσέγγισης, αυτής 
που διεθνώς ονομάζεται “Daseinsanalysis”.  

Θανάσης Γεωργάς
Ιατρός ψυχαναλυτής, 
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Φαινομενολογικής - Υπαρξιακής Ανάλυσης 
και Ψυχοθεραπείας 
(Hellenic Society of Daseinsanalysis)  
Τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Φαινομενολογικής - Υπαρξιακής Ανάλυσης 
και Ψυχοθεραπείας (2009-2011). 
Μέλος της διοικούσας επιτροπής της International 
Federation of Daseinsanalysis. 
ageorgas@windowslive.com
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η προσέγγιση του φόβου που ακολουθεί, γίνεται, κατ’ αρχάς, στη βάση της παλαιάς 
διάκρισης του Φρόυντ µεταξύ φόβου και άγχους. Πρόκειται για µια διάκριση 
ευρέως αποδεκτή που την ασπάζεται και η Daseinsanalysis1. 
Ο φόβος σαν αίσθημα κινδύνου και απειλής έχει ένα ειδικό αντικείμενο, ενώ το 
άγχος είναι μια αίσθηση απειλής επίσης, όμως αόριστης και μη ειδικής καθώς 
στερείται αντικειμένου. 
Στο φόβο είμαστε ενήμεροι του αντικειμένου που μας απειλεί και μπορούμε να 
κατευθύνουμε την προσοχή μας προς αυτό. Μπορούμε να προσανατολιζόμαστε  
χωρικά, ώστε να κινητοποιείται μια κατάλληλη αμυντική αντίδραση που μπορεί να 
έχει και  μια σωματική έκφραση αποφυγής. 
Το άγχος όμως, μας προσβάλλει από τα νώτα ή από όλες τις πλευρές με τη μια. 
Εδώ, οι προσπάθειες αποφυγής δεν αποδίδουν γιατί δεν αισθανόμαστε την απειλή 
να προέρχεται από  έναν ιδιαίτερο τόπο και επομένως δεν ξέρουμε από πού να 
διαφύγουμε. Το άγχος συχνά οδηγεί σε συγχυτική και χωρίς νόημα συμπεριφορά, 
μια άκαμπτη ή αποδιοργανωμένη έκφραση, που συνδέεται με απόσυρση από τον 
κόσμο. Ο κόσμος τότε εμφανίζεται άσχετος και κάθε δράση και αναφορά σε αυτόν 
παραμένει μετέωρη. Ενώ ο φόβος οξύνει τις αισθήσεις και οδηγεί σε δράση, το 
άγχος παραλύει τις αισθήσεις και τις αχρηστεύει2. 
Ενώ στη περίπτωση του φόβου η απειλή είναι συγκεκριμένη και αρκετά έως πολύ 
σαφής, στην περίπτωση του άγχους είναι συγκεχυμένη, αόριστη και ασαφής -σαν 
ένας φόβος χωρίς αντικείμενο-  έτσι ώστε πολλές φορές, εκ των υστέρων, να λέμε 
ότι τελικά ήταν ένα τίποτα
Και στις δυο περιπτώσεις, είτε πρόκειται για φόβο είτε για άγχος, βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια απειλή (είτε συγκεκριμένη είτε απροσδιόριστη) που αφορά την 
ύπαρξή μας. 
Σε τι συνίσταται όμως αυτή η απειλή; 

Εισήγηση

1Daseinsanalysis: Εισήχθη σαν όρος από τον Binswanger, ο οποίος προσπάθησε να συγκεράσει την 
Φαινοµενολογία, την Ψυχανάλυση και την οντολογία του Heidegger. Σαν ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση 
αναπτύσσεται µετά τα σεµινάρια στο Zollikon (δεκαετία ’60-’70), στα οποία, µε πρωτοβουλία του Metard 
Boss,  συµµετείχαν ο Heidegger και ψυχαναλυτές από χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ιδιαιτερότητα 
της Daseinanalysis είναι η (ερµηνευτική) φαινοµενολογία και η επερώτηση των οντολογικών 
προϋποθέσεων της ανθρώπινης ύπαρξης. 

2Η φοβία, ως σύµπτωµα, θα µπορούσε να θεωρηθεί  σαν κίνηση περιορισµού του άγχους σε ένα 
συγκεκριµένο πεδίο όπου µπορεί να είναι ορατή η πηγή της απειλής και άρα εν δυνάµει ελέγξιµη και 
αντιµετωπίσιµη.
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Για να πάμε αληθινά παρακάτω  σχετικά με αυτό το ερώτημα, θα πρέπει πρώτα 
να πούμε δυο λόγια γι’ αυτό που απειλείται, δηλαδή γι’ αυτό που εννοούμε όταν 
λέμε «ύπαρξη». Ας μην το προσπεράσουμε έχοντας την αίσθηση ότι αυτό που 
ονομάζουμε «ύπαρξη» είναι κάτι αυτονόητο, κάτι που ήδη το γνωρίζουμε πολύ 
καλά. 
Κεντρικό σημείο για την Daseinsanalysis (Φαινομενολογική-Υπαρξιακή ψυχοθε-
ραπεία) είναι ακριβώς η επερώτηση αναφορικά με την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Ξαναθέτει το ερώτημα εξ αρχής, φροντίζοντας παράλληλα να θέσει υπό ερώτηση 
τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις (δηλαδή τον χρονικό ορίζοντα) μέσα στις οποίες 
τίθεται το ερώτημα και μέσα από τις οποίες προκύπτει η μία ή η άλλη απάντηση.    
Δεν θέλω να σας κουράσω με ειδικές έννοιες και ορολογίες της Daseinsanalysis, 
θα άξιζε όμως να αναφέρουμε , έστω σε συντομία, δυο τρεις από αυτές, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτά που θα ακολουθήσουν. 
Κατ’ αρχάς η εννόηση της ανθρώπινης ύπαρξης ως Dα-sein3. Αυτή η λέξη υπο-
γραμμίζει ότι το ιδιαίτερο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο, συνίσταται 
στη σχέση του με το «είναι». Ο άνθρωπος είναι το ανοικτό, το αίθριο, στο οποίο 
μπορεί να εμφανίζεται «είναι», δηλαδή μπορούν να έρχονται σε παρουσία -την 
ίδια στιγμή- και τα πράγματα και ο εαυτός του. Επί πλέον όμως, ο άνθρωπος είναι 
το μόνο ον που μπορεί να αναρωτιέται για τον τρόπο που του παρουσιάζονται τα 
πράγματα και ο εαυτός του, να του γίνεται θέμα δηλαδή ο τρόπος της παρουσίας, 
και ακόμα, να του γίνεται θέμα (και ερώτημα) η παρουσία καθεαυτή (το ερώτημα 
για την εννόηση του «είναι»). 
Η παρουσία δεν αφορά μεμονωμένα πράγματα ή καταστάσεις, αλλά πάντοτε έναν 
«κόσμο». Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πάντα «εν-τω-κόσμω-είναι» (in-der-welt-
sein).   
Η έννοια «κόσμος» του Heidegger, έχει ιδιαίτερη σημασία για την υπαρξιακή 
σκέψη και για την Daseinanalysis  στην οποία την πρωτοεισήγαγε ο Binswanger. Ο 
άνθρωπος πάντα «είναι-εν-κόσμω» δηλαδή πάντα είναι σε ένα πλέγμα αναφορών, 
σε μια συνεκτική, δομική ενότητα σημασιοδοτημένων σχέσεων, στην οποία τα όντα  
αποκτούν μια συγκεκριμένη μορφή, παρουσία και σημασία. Είναι ένα αρθρωμένο 
πλαίσιο παραπομπών και συσχετίσεων των όντων που με περιβάλλουν, σε 
αναφορά πάντοτε με τον εαυτό μου. Ο «κόσμος»,  δεν ταυτίζεται με αυτό που 
κοινώς και πολύ ασαφώς εννοούμε ως κόσμο. Δεν πρόκειται για ένα σύνολο 
όντων που προϋπάρχουν, ένα ουδέτερο άθροισμα πραγμάτων, που  κάποια στιγμή 
συνθέτουν τον «κόσμο», αλλά αντίθετα τα όντα ερμηνεύονται (κι έτσι αποκτούν μια 
συγκεκριμένη μορφή, παρουσία και σημασία) ξεκινώντας από τον προσδιορισμό 
και την τοποθέτησή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τον «κόσμο». 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

3Dasein: Παλαιά γερµανική λέξη που σηµαίνει «άνθρωπος» (αυτός που είναι «Da» δηλαδή. εδώ ή εκεί, 
αυτός που παρευρίσκεται . Ο Heidegger της δίνει ιδιαίτερο νοηµατικό βάθος, στο οποίο  προσδιορίζεται 
οντολογικά ο άνθρωπος ως το «ανοικτό» (το «αίθριο») στο οποίο παρουσιάζεται «είναι».
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Η «ερριμμενότητα» (Geworfenheit) δηλώνει το γεγονός ότι το Da-sein υπάρχει 
κάθε φορά και εξαρχής «ριγμένο» σε έναν «κόσμο», χωρίς βέβαια να μπορεί να 
απαντηθεί το ερώτημα «από πού» ή «ποιός» μας έριξε σε αυτόν. 
Η Υπαρξιακή προσέγγιση υπογραμμίζει ότι κεντρικό χαρακτηριστικό του «εν-τω-
κοσμω-είναι» -που θα πει, της ανθρώπινης ύπαρξης-  (όπως και του «είναι» εν 
γένει), είναι το ότι υφίσταται διανοιγόμενη στον χρόνο, είναι έγχρονη, πάντοτε στη 
διαδικασία του γίγνεσθαι, και ποτέ δεν πρέπει να ορίζεται ως κάτι το στατικό. 
Ο άνθρωπος «είναι» πάντα στην δυνατότητα υπέρβασης της παρούσας κατάστασης 
καθώς διαμορφώνεται ως εαυτός, κινούμενος προς το μέλλον. Το να είμαι ύπαρξη 
(ex-istence), σημαίνει μια διαρκής ανάδυση με την έννοια του γίγνεσθαι, μια 
υπέρβαση του παρελθόντος και του παρόντος με όρους του μέλλοντος. Με αυτή 
την έννοια, ένας άνθρωπος μπορεί να πραγματώνεται μόνον ως προβολή προς 
το μέλλον. Το σταμάτημα της προβολής σημαίνει σταμάτημα της κίνησης της 
ύπαρξης, σταμάτημα του γίγνεσθαι, παύση των δυνατοτήτων και βύθισμα στην 
ανυπαρξία. Εάν θεωρήσουμε το ανθρώπινο ον ως μια στατική ουσία ή ως μια  
σύνθεση από υλικές ουσίες (στο πνεύμα των φυσικών επιστημών), δεν χρειάζεται 
φυσικά να ασχοληθούμε με το γεγονός ότι η ύπαρξη είναι πάντα στη διαδικασία 
της αυτοϋπέρβασης (έκ-στασης) και ούτε χρειάζεται να αναρωτηθούμε γι’ αυτό. 
Αλλά αν κατανοήσουμε το ανθρώπινο ον ως «υπάρχον», δυναμικό, κάθε στιγμή 
ευρισκόμενο στη διαδικασία της ύπαρξης (ex-istence), τότε δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε τα σχετικά ερωτήματα.
Ένα από τα σχετικά ερωτήματα είναι αυτό που αφορά την οιδιπόδεια εμπειρία, η 
οποία καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συμβάν της ύπαρξης.
Αλλά πως; Από πού κι ως που; Τι δουλειά έχει το ονομαζόμενο «οιδιπόδειο» με 
την «διάνοιξη της ύπαρξης»; Και στην τελική, τι εννοούμε όταν λέμε «οιδιπόδεια 
εμπειρία»4 ; 
Ας το δούμε:
Στη Φροϋδική θεωρία, θυμίζουμε, η ανθρώπινη εξατομίκευση, ξεκινά με έναν 
ιδρυτικό χωρισμό από την αδιαφοροποίητη ολότητα-ενότητα  της ενδομήτριας ζωής. 
Η δυνατότητα εξατομίκευσης πηγάζει από ένα (κυριολεκτικό και μεταφορικό) 
«τραύμα της γέννησης», που διανοίγει τη δυνατότητα μιας πρωταρχικής φανέρωσης 
της ετερότητας, μέσα από το ρήγμα, μέσα από την απουσία. Όμως, την ίδια ακριβώς 
στιγμή που η ετερότητα εμφανίζεται, επιτελείται η άρνησή της, καθώς  το παιδί 
αποτραβιέται σ’ έναν χώρο που μόλις κατασκευάζει, τον χώρο της «φαντασίωσης». 
Σύμφωνα με τον Freud, η φαντασίωση που μόλις ανατέλλει, καλύπτει το ρήγμα 
(π.χ. την απουσία του στήθους) και διατηρεί με έναν ψευδαισθητικό τρόπο την 
συνέχεια της ενότητας. 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

4 Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το λεγόµενο «οιδιπόδειο» δεν είναι υποχρεωτικό να το κατανοήσουµε 
στα πλαίσια της παραδοσιακής φροϋδικής οπτικής. Είναι δυνατόν να το δούµε µέσα από την οντολογική 
εµβάθυνση της φαινοµενολογικής-υπαρξιακής (Daseins-αναλυτικής) προσέγγισης.
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Αυτή η κίνηση (δηλαδή η άρνηση της σχέσης) είναι μάλλον το πρώτο γεγονός 
της σχέσης. Σε αυτό το φως, θα μπορούσαμε να δούμε ό,τι ο  Freud ονόμασε 
«πρωτογενή ναρκισσισμό», ο οποίος δεν είναι παρά μια πρωτογενής άρνηση της 
ετερότητας. Την ώρα που ο άλλος εμφανίζεται, το άτομο τον αρνείται στρεφόμενο 
εντός του, στο χώρο της ψευδαισθητικής του φαντασίωσης, όπου –π.χ. η μητέρα-  
δεν υφίσταται ως μια άλλη από το παιδί, ξεχωριστή οντότητα. Είναι σαν να τείνει το 
βρέφος, να προεκτείνει και να διατηρεί την ενδομήτρια εμβρυϊκή κατάσταση και 
στο εξωμήτριο περιβάλλον, δηλαδή σε  μια κατάσταση εκτός του ρήγματος του 
χρόνου.
Η σημασία του «πατρικού ρόλου» έγκειται ακριβώς στο ότι εμποδίζει την διόγκωση 
του «πρωτογενούς ναρκισσισμού». Η απειλή η οποία απορρέει από τον «πατρικό 
ρόλο» (όχι από τον πατέρα ως φυσικό πρόσωπο)  -ο «ευνουχισμός» στη φροϋδική 
ορολογία-  φράσσει τον δρόμο επιστροφής και -μεταφορικά μιλώντας- εμποδίζει 
την «αιμομικτική φαντασίωση» ενεργοποιώντας τον ιδρυτικό χωρισμό της ζωής, 
δηλαδή το τραύμα της γέννησης.  Στο πλαίσιο του «οιδιπόδειου» ο «ρόλος του 
πατέρα»  έρχεται ακριβώς για να ανακόψει την επιστροφή και να ενεργοποιήσει το 
ρήγμα και τον θεμελιώδη χωρισμό. Με αυτήν την έννοια γίνεται ο γεννήτορας που 
γεννά το παιδί ως εξατομικευμένη οντότητα και του δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
να γίνει ύπαρξη (ex-istence)5 . 
Το λεγόμενο «οιδιπόδειο» θα μπορούσε να ιδωθεί σαν μια πορεία ζωής, όπου 
συμβαίνει ένα διαρκές παιχνίδισμα και συνομιλία και αντιπαράθεση, «πατρικού 
ρόλου» και «μητρικού ρόλου». Μια πορεία  όπου μέσα από επαναλαμβανόμενες 
εμπειρίες «πατρικού» ρήγματος και ασυνέχειας, επαναλαμβανόμενες εμπειρίες 
απουσίας-παρουσίας, εμπειρίες που διαρρηγνύουν την αίσθηση μιας «μητρικής» 
αδιαφοροποίητης ολότητας-ενότητας, δίνεται η δυνατότητα να ξεπροβάλει 
σταδιακά ο άλλος και την ίδια στιγμή να γίνομαι ο εαυτός μου  -κάτι που ποτέ δεν 
πρέπει να ορίζεται ως κάτι το στατικό.  Μια πορεία ζωής που αφορά το διανοίγεσθαι 
της ύπαρξης στον «άλλο», που θα πει, στον «κόσμο», που θα πει, στη γλώσσα και 
στον χρόνο.  Η «οιδιπόδεια διάνοιξη» συμβαίνει (ereignis6)  ύπαρξη (ex-istence), 
συμβαίνοντας «κόσμο». 
Ας το δούμε όμως λίγο περισσότερο, επιμένοντας στο οντολογικό βλέμμα της Da-
seinsanalysis: 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

5Αυτή η κίνηση δίνει εξάλλου στήριξη στην βιολογική οντότητα η οποία πρέπει να επιβιώσει βιολογικά, 
ως ατοµικός οργανισµός. Η βιολογική επιβίωση δεν µπορεί να στηριχθεί στην φαντασίωση της ενότητας  
µε ένα όλον, το οποίο καµία ασυνέχεια δεν το απειλεί και δεν το διαταράσσει.

6 Ereignis: όρος του Heidegger που µεταφράζεται συνήθως ως «συµβάν» και που σηµαίνει ακριβώς την 
διάνοιξη «κόσµου».



85

Κατ’ αρχάς, με βάση τα παραπάνω, ο «πατρικός ρόλος» από την φύση του γεννά 
στον άνθρωπο μια ανησυχία, μια έγνοια, μια κινητικότητα, καθώς, ο πατρικός 
ρόλος, βγάζει από την φαντασίωση της στατικότητας και εκθέτει τον άνθρωπο σε 
έναν αγώνα ο οποίος θέτει τον «κόσμο» του σε διακινδύνευση. Η διακινδύνευση 
μπορεί να γεννήσει ένα είδος αναταραχής. 
Ο «μητρικός ρόλος» (ως ρόλος, όχι η μητέρα σαν φυσικό πρόσωπο) εμφανίζεται 
με την υπόσχεση μιας ανάπαυσης, μιας ξεγνοιασιάς, μιας ξεκούρασης, μια 
φαντασίωση επιστροφής πίσω στην αγκαλιά της φύσης, πίσω στην αγκαλιά της 
ανάπαυλας και της  ησυχίας. 
Η ανησυχία όμως και η ταραχή είναι συχνά το τίμημα της ελευθερίας που πληρώνει 
ο άνθρωπος για να μπορεί να είναι (να γίνεται) ύπαρξη. Σε αυτό, το βλέμμα, η 
αναταραχή, η απορία, ο φόβος και το άγχος εμφανίζονται  με θετικό πρόσημο, ως, 
τρόπον τινά,  τα προαπαιτούμενα της ύπαρξης παρ’ όλο που μπορεί να φαντάζουν 
ενοχλητικά και συχνά να είναι ιδιαιτέρως αφόρητα.  
Είναι σαφές πάντως ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να βρίσκεται και στα δυο: Το 
οιδιπόδειο περιλαμβάνει και τον «πατρικό ρόλο» και τον «μητρικό ρόλο»  -δεν 
υφίσταται το ένα χωρίς το άλλο.
Εδώ χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι η πορεία ύπαρξης που διανοίγεται 
στο οιδιπόδειο, δεν μπορεί να ιδωθεί σαν η πορεία του πλατωνικού ήρωα που 
εξέρχεται από τη σπηλιά και τις σκιές, έξω στο φως της αλήθειας του ήλιου που 
λάμπει, έξω σε μια τελική λύση. Περισσότερο, πρέπει να ιδωθεί (από ερμηνευτική-
φαινομενολογική σκοπιά) σαν μια κίνηση από αυτό που είναι φανερό, πίσω στο 
αφανές και καλυμμένο του, πίσω στις σκιές, πίσω σε αυτό που δεν λάμπει, σαν μια 
κίνηση διαρκούς συνομιλίας και επερώτησης. 
Αυτό που σταθερά καλύπτεται δεν είναι το φως της αλήθειας που λάμπει πίσω από 
τα πέπλα που το καλύπτουν. Αυτό που καλύπτεται είναι η απόκρυψη, η σκιά, το 
αφανές, που βρίσκονται στην καρδιά του εμφανούς. Αυτό που καλύπτεται είναι η 
ταλάντωση του μυστηρίου (Geheimnis στη γλώσσα του Heidegger) που βρίσκεται 
πάντα στην καρδιά της ανοικτότητας του Da-sein. Το ανθρώπινο ον γίνεται ύπαρξη 
στο βαθμό που διανοίγεται σε έναν διάλογο όχι με αυτό που του είναι ήδη γνωστό 
και εμπεριέχεται στον ήδη δομημένο «κόσμο» του, αλλά με αυτό που δεν είναι 
μια ήδη γνωστή αναπαράσταση –το άγνωστο, το υπονοούμενο, το μη ειπωθέν, η 
σκιά, το μυστήριο.  Ίσως, ακριβώς οι παραπάνω προσδιορισμοί (το άγνωστο, το 
υπονοούμενο, το μη ειπωθέν, το μυστήριο) χαρακτηρίζουν κατ’ εξοχήν αυτό που, 
μέχρις εδώ, ονομάσαμε «πατρικός ρόλος».  Το πεδίο της σκιάς και  της ανατάραξης, 
είναι ο «πατρικός ρόλος» στα πλαίσια του οιδιπόδειου.
Μέσα σε ποιες συνθήκες όμως το οιδιπόδειο, αντί  για γέννηση ύπαρξης και 
διάνοιξη κόσμου γίνεται τραυματική εμπειρία και φόβος; 
Ίσως, το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε ως προς αυτό, είναι ότι εξαρτάται από 
το είδος των σχέσεων που δημιουργούνται μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο όπου 
λαμβάνει χώρα η «οιδιπόδεια εμπειρία». 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Θα μπορέσει να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ του «πατρικού ρόλου» και του 
«μητρικού ρόλου», ένας εναρμονισμός που θα βοηθά το παιδί να απαρτιώνει την 
εμπειρία του σε έναν «κόσμο»;  Ή, αντίθετα, το παιδί θα βρίσκεται εκτεθειμένο σε 
ασύνδετα (ακατανόητα-αδιανόητα) βιώματα που θα βιώνονται διαρκώς ως απειλή 
για έναν διαρκώς ευάλωτο και τρωτό «κόσμο»; 
Η αδυναμία απαρτίωσης των βιωμάτων, σε έναν «κόσμο» (όχι άκαμπτο και στατικό, 
αλλά, αντίθετα, αφημένο στη ροή του γίγνεσθαι), έχει να κάνει με την γενικότερη 
αδυναμία του συστήματος σχέσεων, του πλαισίου δηλαδή μέσα στο οποίο 
βρίσκεται ένα παιδί. Αυτό συμβαίνει κατ’ εξοχήν όταν απουσιάζει –στον ένα ή τον 
άλλο βαθμό- η θεμελιώδης ανοικτότητα που απαιτείται για μια αληθινή συνομιλία. 
Μια συνομιλία  με αυτό που δεν μου είναι ήδη γνωστό, το νέο, το άλλο, αυτό που 
έρχεται και με βρίσκει και που απαιτεί ένα είδος ανταπόκρισης, μέσα από την οποία 
διανοίγεται  χρόνος, και «κόσμος», και γλώσσα, και προκύπτει ένα μέλλον.
Ο φόβος ως απειλή προς την ύπαρξη, εκπηγάζει μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων, του 
οποίου το κεντρικό χαρακτηριστικό είναι η ελλιπής εναρμόνιση και ο προβληματικός 
συντονισμός του «πατρικού» και του «μητρικού» ρόλου, ο προβληματικός 
συντονισμός,  θα λέγαμε εν τέλει, του γονιού με το βίωμα του παιδιού  -ένα είδος 
κατάρρευσης της αμοιβαίας ρύθμισής τους. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να 
μην μπορεί να απαρτιώνει και να εντάσσει το βίωμά του σε έναν «κόσμο» που ρέει, 
και συνεπώς την έκθεση του παιδιού σε μιαν αφόρητη, κατακλυσμική και συχνά 
αποδιοργανωτική κατάσταση. Ένα βίωμα μπορεί να γίνεται φόβος ή τρομακτική 
εμπειρία όταν απουσιάζει η ανταπόκριση που χρειάζεται το παιδί για να βοηθηθεί 
ώστε να το αντέξει, να το νοηματοδοτήσει και να το εμπεριέξει σε έναν «κόσμο».
Το είδος της ανταπόκρισης σχετίζεται βεβαίως με την ποιότητα του «κόσμου» του 
γονιού, δηλαδή την δυνητική ανοικτότητά του προς αυτό που έρχεται και τον βρίσκει 
«από αλλού» και που διαταράσσει την πρότερη ησυχία και ισορροπία του.
Ίσως ένα αρμόζον σχόλιο ως προς όλα τα παραπάνω, βρίσκεται στις τραγωδίες 
του Σοφοκλή «Οιδίπους τύραννος» και «Οιδίπους επί Κολωνώ». Ένα σχόλιο που 
έχει εκείνη την εξαιρετική γεύση που μόνο μια αρχαία τραγωδία μπορεί να δώσει. 
Βέβαια,  χρειάζεται να έχουμε συνέχεια στο νου μας ότι οι αρχαίες τραγωδίες δεν 
είναι απλώς ιστορίες. Δεν είναι φτιαγμένες για να περνάει η ώρα. Δηλώνουν κάτι, 
δείχνουν κάτι, φέρνουν την προσοχή σε κάτι. Λένε αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί 
και προσπαθούν να εκφράσουν αυτό που δεν μπορεί να εκφραστεί. Αν δώσουμε την 
προσοχή που χρειάζεται, παράλληλα με από αυτό που εκ πρώτης όψεως λέγεται, 
σε ένα άλλο επίπεδο, κάτι άλλο θ’ αρχίσει να αποκαλύπτεται. Οι αρχαίες τραγωδίες 
και οι μύθοι ανοίγουν πόρτες…
Η ποιότητα του «κόσμου» του γονιού, δηλαδή η δυνητική ανοικτότητά του προς 
αυτό που έρχεται και τον βρίσκει, σε σχέση με το παιδί, περιγράφεται και στα δυο 
γονεϊκά ζευγάρια δηλαδή τον Λάϊο και την Ιοκάστη (τους βιολογικούς γονείς) και 
τους Πόλυβο και Μερώπη (τους θετούς γονείς)7.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

7 Για µια λεπτοµερέστερη ανάλυση, στην εξαίρετη µελέτη του Ηλία Παπαγιαννόπουλου «Επέκεινα της 
Απουσίας», εκδόσεις  Ίνδικτος 2005.
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Στη πρώτη περίπτωση, ο Λάϊος (το γονεϊκό ζευγάρι) αρνείται τον χρησμό που 
φανερώνει τον γιο  -πρόσωπο του μέλλοντος- ως τον θάνατο του πατέρα. Αδυνατεί 
να ανοιχτεί στον θάνατο εκείνο που θα του επέτρεπε να αναλάβει την πατρότητα, 
να χαρίσει δηλαδή ύπαρξη, και αποφασίζει να φονεύσει.  Ως ένα ισχυρό Εγώ, 
υπερασπίζοντας την ακεραιότητα του «κόσμου» του,  φονεύει για να μην πεθάνει, 
δηλαδή για να μην τον βρει ο χρόνος υπό την μορφή του μέλλοντος. Ο Λάιος, 
αρνείται την έκθεση στον χρόνο και ζητά την καθήλωση σ` ένα αιώνιο τώρα, σ` 
ένα αιώνιο εδώ. Αδυνατεί να περιπλανηθεί στο βασίλειο του ανοίκειου,  της σκιάς, 
στο βασίλειο του θανάτου. 
Στη δεύτερη περίπτωση, το γονεϊκό ζευγάρι της Κορίνθου, προσπαθεί να 
προστατεύσει το παιδί (τον Οιδίποδα) αποκρύπτοντάς του την πραγματικότητα. 
Ακόμα και όταν αρχίζουν να πυκνώνουν οι ψίθυροι που φτάνουν στα αυτιά 
του Οιδίποδα ότι δεν είναι οι αληθινοί γονείς του, εκείνοι προσπαθούν να του 
διατηρήσουν μια ψευδαίσθηση ησυχίας και αδιατάρακτης ενότητας  -δηλαδή μια 
κατάσταση εκτός χρόνου…
Ο δρόμος που επιλέγει ο Οιδίποδας προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανατάραξη 
και τον φόβο, είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Εγώ, που με την δύναμη της θέλησής 
του και του μυαλού του παίρνει την κατάσταση στα χέρια του…
Γίνεται δηλαδή, χωρίς να το ξέρει, ένα αντίγραφο του πατέρα του, του Λάϊου…

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.30 - 18.15: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



88

18.15 - 19.00: Oλομέλεια με ερωτήσεις  και κλείσιμο

Oλομέλεια με ερωτήσεις
και κλείσιμο

Π. Ζαρογιάννης: Γνωρίζουμε απο εμάς τους ίδιους, ότι είσαστε κουρασμένοι, γι 
αυτό δεν θα θέλαμε να πάρουμε πάρα πολύ χρόνο. Σκεφτήκαμε στην αρχή να γίνει 
το κλείσιμο όπως και το πρωί να γυρίσουμε τις καρέκλες και να κάνουμε μικρές 
ομάδες , αλλά δεν θέλουμε να πάρει παραπάνω χρόνο, οπότε περιμένουμε να μας 
πείτε ότι θέλετε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, 
μπορείτε να μας πείτε επιθυμίες για επόμενες ημερίδες, είτε ότι θέλετε εσείς. 

Μ. Αθητάκης: Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Το μόνο που θέλω να πω, 
είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την επιτροπή της ημερίδας, επειδή αυτά που 
υποσχέθηκε, τα πραγματοποίησε. (Χειροκροτήματα) Δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
να ευχαριστήσουμε την Γραμματέα μας κα Γιούλα Πάντου. Και να πω ακόμη ότι 
εκτός απο την ημερίδα μας, που γίνεται μέσα στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών 
συναντήσεων της εταιρείας μας, υπάρχουν και οι συναντήσεις συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, οι οποίες είναι βέβαια μικρότερης διάρκειας, εμβέλειας και 
χωρητικότητας, αλλά έχουν καταστεί θεσμός. Τις κάνει η Επιτροπή Συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης της ΕΕΨΕ και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα οι επόμενες 
συναντήσεις θα είναι σε αυτές (τις εκδηλώσεις) και προσβλέπουμε στην 
επόμενη, μεγαλύτερη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ όσους ήλθαν σημερα και μας 
ενεθάρυναν με την παρουσία τους.

Μ. Καλλιφρονάς: Θέλω και εγώ να πω κάτι. Η ιδέα του θέματος της σημερινής 
ημερίδας ανήκει στον Παύλο (Ζαρογιάννη) και ήταν κατα την γνώμη μου πάρα 
πολύ ζυμωμένη και μέσα στο κλίμα της περιόδου αυτής (Χειροκροτήματα) 

Συντονιστές: 
Παύλος Ζαρογιάννης, 
Σοφία Πετρίδου
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18.15 - 19.00: Oλομέλεια με ερωτήσεις  και κλείσιμο

Συμμετέχουσα: Θα ήθελα να προτείνω, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η παρουσία 
των ψυχοθεραπευτών να είναι πιο έντονη. Δηλαδή θα μπορούσε να προσφερθεί 
μέσω κάποιων φορέων, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη θεραπείας, φροντίδα 
με συμβολική συμμετοχή και να γίνει γνωστό αυτό. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό 
και σαν κοινωνική συμβολή και απο την μεριά όσων (συναδέλφων) θέλουν να 
κάνουν πρακτική σε κάποιους φορείς, μέσα απο αυτό να τους δοθεί ευκαιρία να 
προσφέρουν την εργασία τους.

Συμμετέχουσα:  Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή. Νομίζω 
ότι έχω λάβει μέρος στις περισσότερες ημερίδες της ΕΕΨΕ, σήμερα ήταν μια απο τις 
καλύτερες, για μένα προσωπικά. Πρώτα απ’όλα από οργανωτικής άποψης, δεύτερον 
λόγω του θέματος, τρίτον επειδή η διαδικασία είχε περισσότερη συλλογικότητα 
και απλότητα σε σχέση με τις άλλες. Έτσι, σήμερα ο φόβος του θεραπευτή, 
του κοινωνικού επιστήμονα και του ανθρώπου έχει πια  μετατραπεί σε ελπίδα, 
αισιοδοξία και ενδυνάμωση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. (Χειροκροτήματα)

Σ. Πετρίδου: Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια πρόταση. Όλα τα θέματα που 
αναδείχθηκαν μέσα απο τις μικρές ομάδες, να τα συγκεντρώσουμε σαν υλικό για 
περαιτέρω επεξεργασία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε για άλλες 
συναντήσεις και για συνεργασία, επειδή βρέθηκαν πολλοί κοινοί τόποι ανάμεσα 
στις ομάδες 
... και τα εργαστήρια (Ακούγεται). 

Μ. Καλλιφρονάς: Έχουμε προσπαθήσει με τους παρουσιαστές να ζητήσουμε τα 
κεντρικά σημεία που ειπώθηκαν μέσα στο εργαστήριο. Και όσοι παρουσιαστές 
έχουν ήδη στείλει κείμενα εκτός της περίληψης και κείμενα για το περιεχόμενο 
του εργαστηρίου, ενθαρρύνονται να μας προσθέσουν περιγραφή για τα δρώμενα 
του εργαστηρίου. Όλα μαζί θα τα συγκεντρώσουμε στο ηλεκτρονικό τεύχος και θα 
σας τα στείλουμε ηλεκτρονικά. Ακόμη σας παρακαλούμε γράψτε μας αξιολογήσεις 
και μην φείδεσθε και αρνητικών!

Σ. Πετρίδου:  Η δική μου πρόταση είναι εάν μπορείτε να μας στείλετε  και τα πρακτικά 
των ομάδων εργασίας. 

Π. Ζαρογιάννης:  Να τα πω πάλι από την αρχή, αν χρειάζεται να γίνει σαφές. Έχουμε 
τρια διαφορετικά πράγματα. Το ένα αφορά τις μικρές ομάδες εργασίας που έγιναν 
σήμερα το πρωϊ και αυτά που μας είπατε ότι συζητήθηκαν, το άλλο αφορά τα 
εργαστήρια και όσα ειπώθηκαν, όπως είπε και ο Μιχάλης και μετά οι παρουσιάσεις 
για να φτιάξουμε με όλα μαζί το Χρονικό της Ημερίδας, όπως λέει και η Σοφία.



90

18.15 - 19.00:  Επίλογος

Επίλογος

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης Ημερίδας ήταν ένα «στοίχημα» με τους εαυτούς 
μας και τις επικρατούσες συνθήκες, ότι η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η 
αισιοδοξία μπορούν να υπερβούν το απαισιόδοξο κλίμα που ζούμε. Νοιώθω ότι αυτό 
το «στοίχημα» -που μάλλον είχε σχέση και με τον τίτλο της Ημερίδας-το κερδίσαμε, 
τόσο επειδή σαν Ομάδα ήμασταν συντονισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, όσο και 
επειδή όλοι εσείς ανταποκριθήκατε στο εγχείρημα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους και 
κυρίως τους συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής για την συνεργασία και την 
όμορφη και ζεστή εμπειρία.

Της Σοφίας Πετρίδου
Μέλους της Οργανωτικής 
Επιτροπής

Του Παύλου Ζαρογιάννη
Μέλους της Οργανωτικής 
Επιτροπής

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκατε 
μετά από πολύ καιρό, που ήλθατε, που αντέξατε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Για μένα όλες οι ομιλίες ήταν ενδιαφέρουσες και 
γόνιμες, η κάθε μια είχε τη δική της θέση και ήταν από διαφορετικές προσεγγίσεις. 
Επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν εργαστήρια και έδωσαν το χρόνο 
τους.
Να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.
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Του Αλκιβιάδη-Ραϋμόνδου 
Ξανθάκη-Τερτσέτη 

Μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής

Περίπλοκη, απροσδόκητη και πολύσημη η εμπειρία της διοργάνωσης της 7ης 
Ψυχοθεραπευτικής Ημερίδας, εν μέσω μάλιστα κρίσης... Η ιδιαιτερότητα της θέσης 
μου (μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Οργανωτικής Επιτροπής), μου πρόσφερε 
την ειδική θέα συμβάσεων και ευαισθησιών και κύρια της σταθερότητας και  
της δοτικότητας με την οποία και οι δύο πλευρές επαλήθευσαν τις υποσχέσεις 
τους. Μόνο κενό η μη συμμετοχή ουδενός εξ ημών σε κανένα εργαστήριο λόγω 
υπερεπιτυχούς προσέλευσης. 
Πολύ ευχαριστώ την ομάδα για την συνεργασία, υπήρξε πράγματι ομάδα.
Είθε μια πλουσιότερη στο μέλλον.



Oργανισμοί - Μέλη
Κατάλογος Οργανισμών-Μελών της Ε.Ε.Ψ.Ε.

Πλήρη Μέλη
1.   Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου 
2.   Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, Athens Synthesis Centre 
3.   Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτών Κοινότητας, Ψυχοδράματος
       και  Κοινωνικοθεραπείας 
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