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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

θνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε καο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ήηαλ ε νηθεηφηεηα κε ηελ νπνία φινη ζρεηηδφκαζηε 

κε ηελ αθήγεζε θαη ην ιφγν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ. 

Πξφθιεζε ππήξμε ε δηαθνξεηηθή νπηηθή αμηνπνίεζεο ηνπ αθεγήκαηνο ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ νκάδα. 

Ζ αθήγεζε απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ κε κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε. 

ινη καο κηθξνί θαη κεγάινη είηε σο αθξναηέο είηε σο αλαγλψζηεο 

ηαμηδέςακε λνεξά ζε έλα ρψξν καγείαο, ειεχζεξν απφ ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ 

πνπ καο εηζάγεη ζε έλα ρψξν θαληαζηηθφ, ζπγθηλεζήθακε, ζπκψζακε, 

θνβεζήθακε, αιιά θπξίσο καγεπηήθακε θαη γνεηεπηήθακε κε ηηο ηζηνξίεο 

ηνπο θαη ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ ηνπο.  

Οπζηαζηηθά ε αθήγεζε επηηξέπεη ην άηνκν λα ηαπηηζηεί κε 

«αξρέηππεο» θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο φπσο ε ζχγθξνπζε θαινχ θαη 

θαθνχ. Απηή ε ηαχηηζε θαη ε ζπκκεηνρή βνεζνχλ ζηελ εμαθάληζε 

αηζζεκάησλ απνκφλσζεο θαη κνλαμηάο, ζηα νπνία νη άλζξσπνη είλαη ηφζν 

επάισηνη, θάλνληαο ηνπο λα αηζζάλνληαη κέιε ελφο κεγάινπ ζπλφινπ. 

(Cooper 1998). 

Παξάιιεια αλαγλσξίδνπκε, καζαίλνπκε θαη δνθηκάδνπκε ηξφπνπο 

επίιπζεο απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη εθεί αθξηβψο βξίζθεηαη 

ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ αθεγήκαηνο. 

Ζ ζεκαηνινγία ήηαλ θάηη νηθείν πνπ καο επέηξεςε λα 

πξνζεγγίζνπκε θαη λα ζπιιέμνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

ε πξψηε θάζε αζρνιεζήθακε κε ηελ απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο εξγαζίαο καο, ηελ πξνέιεπζε ηνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνπνηψληαο ηνπο ζπκβνιηζκνχο νδεγεζήθακε ζηελ 

νκάδα θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα νκαδηθφ ζρήκα θαζψο θαη 

ζηνλ ξφιν ηεο αθήγεζεο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

Α 
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Ζ επίδξαζε ηνπ αθεγήκαηνο ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ 

απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα λα νδεγεζνχκε ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο. 

Ξεθεχγνληαο απφ ηα ζηελά φξηα ηεο απιήο αλάγλσζεο, κηα ηζηνξία 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε πνιινχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο. 

Πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη λα αλαδείμνπκε κηα λέα νπηηθή ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ 

ιφγνπ πνπ ζα πξνζζέζεη κηα αθφκα πηπρή ζηνλ πνιπζρηδή ξφιν ηνπο. 

Μέζα απφ κηα λέα νπηηθή επειπηζηνχκε, ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο λα 

απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη επέιηθην κέζν γηα ηνλ ζχκβνπιν, πνπ επηδεηά 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνικά λα δνθηκάδεη θαη λα... δνθηκάδεηαη. 

 

 

◊ ◊ ◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ
 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

1.1. Παλαλζξώπηλεο Μλήκεο. 

Ο πξνθνξηθφο-αθεγεκαηηθφο ιφγνο κε ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ 

παξαζηαηηθφηεηα ηνπ, ππήξμε απφ αξρέο θφζκνπ ην βαζηθφ κέζν 

επηθνηλσλίαο ηνπ αλζξψπνπ, εμαθνινπζψληαο κέρξη ηηο κέξεο καο λα 

ζπλδξάκεη ζηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ.  

Με ηηο αθεγήζεηο ηνπο νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα 

εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν, λα πεξηγξάςνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηνλ 

θφβν πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ, λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα 

έξζνπλ ζε θνηλσλία κε ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπο. 

Οη εθάζηνηε ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη 

γεσπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη ε θνπιηνχξα θάζε ηφπνπ θαη θάζε επνρήο 

ηρλνγξαθνχληαη ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν. Μέζα απφ ηηο αθεγεκαηηθέο 

ηζηνξίεο ησλ ρσξψλ, μεδηπιψλνληαη νη πνιηηηζκηθέο ηνπο θαηαβνιέο. Κάζε 

ρψξα έρεη ηνπο κχζνπο, ηνπο ζξχινπο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο, ηα ιατθά 

παξακχζηα, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαη ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα. 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην ζχκπαλ θαη ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη ήηαλ 

(ππήξμαλ) νη κχζνη. Οη κχζνη ζπζζσξεχνπλ ηηο γλψζεη θαη ηελ πίζηε ηνπ 

πξσηφγνλνπ γηα ηνλ δηθφ ηνπ πξαγκαηηθφ θφζκν, πνπ είρε πνιιά ζηνηρεία 

ππεξθπζηθά θαη καγηθά γηα εθείλνλ. Τπήξμαλ νη δηθέο ηνπ αιήζεηεο πνπ 

πέξαζαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα θη έθηαζαλ κέρξη ηηο κέξεο καο 

εκπινπηηζκέλεο θαη παξαιιαγκέλεο απφ ηε δχλακε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

αλζξψπνπ.  

Οη κχζνη αλήθνπλ ζηελ αθεγεκαηηθή παξάδνζε θαη ηα φξηα απφ 

ηνπο ζξχινπο θαη ηα παξακχζηα είλαη δπζδηάθξηηα.  
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Ο κχζνο είλαη παλαλζξψπηλνο. Έρεη έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ 

ζηνηρείν, ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε Θενχο, εκίζενπο θαη ήξσεο κε 

ππεξθπζηθέο δπλάκεηο πνπ αλήθνπλ ζε αλψηεξν θφζκν απφ εθείλν ησλ 

θνηλψλ ζλεηψλ. Οη ζετθέο παξεκβάζεηο είλαη ζπρλέο ζηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζπρλά ην ηέινο δελ είλαη αίζην, φπσο θαη ζηνπο ζξχινπο. 

ηνπο ζξχινπο θαη ζηηο παξαδφζεηο νη αθεγήζεηο αλαθέξνληαη ζε 

«αιεζηλά» γεγνλφηα, πνπ έρνπλ ςήγκαηα ηζηνξηθφηεηαο θαη κπνξεί λα είλαη 

ζξεζθεπηηθνχ ή θνζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αθνξνχλ ζρεηηθά πξφζθαηα 

γεγνλφηα πνπ εκπινπηίδνληαλ κε κπζνινγηθά ζηνηρεία.  

πσο αλαθέξεη ν Cooper (1983):  

Οη αδεξθνί Γθξηκ ραξαθηήξηζαλ ηνλ ζξύιν ζαλ «ηζηνξηθό» θαη 

ην παξακύζη ζαλ «πνηεηηθό». Ο ζξύινο δηαθαηέρεηαη από ινγηθή 

θαη ξεαιηζκό, ζε αληίζεζε κε ηε θαληαζία θαη ηελ ππεξβνιή ηνπ 

παξακπζηνύ. ην παξακύζη ππάξρεη θη έλαο καγηθόο θόζκνο πνπ 

μεπεξλάεη ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν ηνπ ζξύινπ θη επεθηείλεηαη 

πέξα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν. (ζ. 15). 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ παξακπζηνχ απφ ηνπο κχζνπο, ηνπο ζξχινπο θαη 

ηηο παξαδφζεηο είλαη δχζθνινο εθφζνλ θαιχπηνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ην πέπιν ηεο πξσηνηππίαο.  

Δίδακε φηη ν ζξχινο δηέπεηαη απφ ινγηθή, ελψ ην παξακχζη είλαη 

παξάινγν. Ο ζξχινο έρεη ξεαιηζκφ θη φηαλ ππάξρεη ην ππεξθπζηθφ ζηνηρείν 

είλαη δεπηεξεχνλ, ελψ ζην παξακχζη πξσηαγσληζηεί ην ππεξθπζηθφ ζηνηρείν 

θαη ε θαληαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Cooper (1983: 15): «ηνπο ζξύινπο ν άλζξσπνο 

έρεη σο αληηπάινπο ηνπ ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο ή άιινπο αλζξώπνπο».          

ην παξακχζη, νη αληίπαινη πξνέξρνληαη απφ έλαλ ππεξβαηηθφ θαη 

αλεμέιεγθην θφζκν. ην παξακχζη, έληνλε παξνπζία έρνπλ νη καγηθέο 

δπλάκεηο θαη νη κάγηζζεο, θαιέο θαη θαθέο. 

Γηα ηνλ Cooper (1983):  

Σν παξακύζη αλ θαη πξνέξρεηαη από ηνλ κύζν θαη ηνλ ζξύιν, 

παξνπζηάδεη ηνπο αξρέηππνπο ζπκβνιηζκνύο κε έλαλ πην 
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πξνζσπηθό θαη πην απνδεηθηηθό ηξόπν. Ο κύζνο θαη ν ζξύινο 

πξνέξρνληαη θαη αζρνινύληαη κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο εκπεηξίεο 

ελόο νξηζκέλνπ έζλνπο θαη απεπζύλνληαη ζε απηό, ελώ ην 

παξακύζη αζρνιείηαη κε ηηο εκπεηξίεο ελόο κόλν αηόκνπ θαη 

αληηπξνζσπεύεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ηαπηηζηεί. (Cooper, 1983: 16) 

ην παξακχζη νη ήξσεο έρνπλ έλα γεληθφ πεξηγξαθηθφ φλνκα θη φρη 

πξνζσπηθφ (Cooper) θαη ε δξάζε ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν θαη 

ηνλ ρξφλν, ην ίδην θαη ε θαληαζία κε ηε καγεία. 

ια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακπζηνχ απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα επηπρηζκέλν ηέινο. Ζ αηζηνδνμία 

θαη ε επηηπρία επηβάιινληαη πάληα.  

Ο Cooper (1983) αλαθέξεη:  

Η αλάγθε γηα ελόηεηα ζπκβνιίδεη ηε λνζηαιγία γηα ηνλ 

παξάδεηζν, ηε ρξπζή επνρή, όηαλ ν άλζξσπνο θαη νη Θενί 

επηθνηλσλνύζαλ ειεύζεξα, όηαλ δελ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο Θενύο ηνπο αλζξώπνπο, ή αθόκα θαη ηα δώα. Αιιά νύηε 

θαη ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζξεζθεπηηθό θαη ην κε 

ζξεζθεπηηθό, όπσο ζην παξακύζη δελ ππήξραλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζην ππεξθπζηθό θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. (Cooper, 

1983: 17) 

ηνλ κχζν θαη ζηε ζξεζθεία πνπ κηινχλ γηα έλα ηδαληθφ θφζκν, ε 

ςπρή πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ηελ Δπνπξάληα Βαζηιεία. ην παξακχζη απηή 

ε έλσζε ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ γάκν ηνπ ήξσα κε ηελ εξσίδα. 

Οη αλαηνιηθνί πνιηηηζκνί κε ηελ αιρεκεία επεξεάδνπλ ην παξακχζη 

θαη ε κεηαηξνπή ελφο απινχ κεηάιινπ ζε ρξπζάθη ή αζήκη ζπκβνιίδεη ην 

ηαμίδη ηεο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο ηνπ αηφκνπ. Σν παξακχζη έρεη έλαλ 

ξνκαληηζκφ θαη κηα γνεηεία θαζψο αλαδχεη ηελ ςπρή καο, ην πλεχκα θαη ην 

ήζνο καο. Απνηειεί ηαμίδη ζην ρξφλν πνπ αλαδεηά ηελ νπζία ηεο δσήο θαη 

ηελ αιήζεηα ηνπ θαζελφο. 
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1.2. Οη Ρίδεο ησλ Παξακπζηώλ. 

Σν ξήκα «παξακπζεχνκαη», κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηε ιέμε «κχζνο» 

(=ιφγνο), ην ζπλαληάκε αξρηθά ζηνλ κεξν, κε ηε ζεκαζία ηνπ 

«ζπκβνπιεχσ», «δεηψ κε ηα ιφγηα κνπ λ‟ αιιάμσ θάπνηνπ ηε γλψκε». 

(Ηιηάδα, Η 417, Ο 45, θ.α.) 

ηνλ Ζξφδνην θαη ζηνλ Πιάησλα έρεη ηελ έλλνηα «παξεγνξψ, δίλσ 

ζάξξνο» θη έηζη πξνέθπςαλ νη ιέμεηο: παξακχζεκα θαη παξακπζηά, 

παξακπζεηήο θαη παξακπζήησξ, παξακπζεηηθφο θ.α. 

Σν νπζηαζηηθφ «παξακχζηνλ» ζήκαηλε επίζεο θάζε κέζν ή αθνξκή 

παξεγνξηάο. Έθηαζε φκσο λα ζεκαίλεη θαη θαζεηί πξνηξεπηηθφ ζε κηα 

πξάμε, άθνπζκα θαη θαγεηφ πνπ δηεγείξεη ηελ φξεμε (Πιάησλ, Κξηηίαο, 155 

β). Σε ζεκεξηλή ηνπ ζεκαζία ηελ πήξε ζηγά-ζηγά, φηαλ εθηφο απφ ηα 

ζπκβνπιεπηηθά ιφγηα, ν κχζνο θαη ε αθεγεκαηηθή ηζηνξία απνδεηρηήθαλ 

έλα θαιφ κέζν παξεγνξηάο.  

Σν Παξα-κχζη, παξακέλεη πάληα θνληά ζηνλ κχζν ή είλαη βγαικέλν 

απφ ηνλ κχζν θαη νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ ππνγξάκκηζε 

ηνπ καγηθνχ θαη ππεξθπζηθνχ, αιιά θαη ηνπ απίζαλνπ θαη απίζηεπηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ είδνπο.  

Ζ δηεζλήο παξακπζνινγία κειεηά ηηο ηξεηο κνξθέο ηεο ιατθήο 

αθήγεζεο: κχζνπο, ζξχινπο-παξαδφζεηο, παξακχζηα, δειαδή ηελ 

πξνθνξηθή αθήγεζε-ηζηφξεζε (storytelling). 

Έρνπλ θαηαξηηζηεί πίλαθεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ιατθψλ 

αθεγήζεσλ κε βάζε ηε δηάδνζε ή ηελ παξάιιειε παξνπζία ησλ ζεκάησλ 

ηνπο ζ‟ φινπο ηνπο ιανχο, ψζηε λα ππάξμεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. 

Μειεηάηαη ν ηχπνο (type) ηνπ παξακπζηνχ, πνπ απνηειεί νιφθιεξν 

ζέκα ή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ηα επεηζφδηα πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ είλαη ηα κνηίβα (motifs). 

Σα κνηίβα έρνπλ δηεζλή δηάδνζε θαη είλαη πην παιηά θαη 

πεξηζζφηεξν επθίλεηα απφ ηνπο ηχπνπο.  

Οη θαηάινγνη ησλ ηχπσλ θαη ησλ κνηίβσλ ησλ παξακπζηψλ καο 

δείρλνπλ φηη θαη ην πην αζήκαλην θσκηθφ αλέθδνην ή ε πην ηξαγηθή ηνπηθή 
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δηήγεζε, αθφκα θαη ηα ζέκαηα ησλ εζληθψλ καο ηξαγνπδηψλ, δελ είλαη 

απφιπηα εζληθά, αιιά παγθφζκηα! 
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2  ΘΔΧΡΗΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ
 

 

 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ  

 

Οη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ παξακπζηνχ αγγίδνπλ ηνλ    19
ν
 

θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. Οη θπξηφηεξεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

Καπιάλνγινπ Μ. (2002) είλαη νη παξαθάησ:   

 

2.1. Ιλδνεπξσπατθή Θεσξία. 

Ζ ζεσξία απηή ππνζηήξηδε φηη ηα παξακχζηα θαηάγνληαη απφ ηνπο 

κχζνπο ησλ Ηλδνεπξσπατθψλ θπιψλ (Κπξηαθίδεο 1965). Σε δηαηχπσζαλ νη 

Γεξκαλνί αδεξθνί Grimm, αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Απηφ πνπ έθαλαλ νη Grimm, ήηαλ λα επηιέμνπλ κχζνπο πνπ είραλ 

παηδαγσγηθή αμία θαη λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ κε άιια, δηθά ηνπο ζηνηρεία, 

έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα αηζζήκαηα ηνπ θνηλνχ ηνπο (Καθξηδήο 

1986). 

Ζ έθδνζε ησλ Grimm είρε πνιχ θαιή κεζνδνινγία θαη απνηέιεζε 

πξφηππν γηα ηηο πνιπάξηζκεο εθδφζεηο παξακπζηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.        

Ζ ηλδνεπξσπατθή ζεσξία άθεζε θελά ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

θαηαγσγήο ησλ παξακπζηψλ, δελ ήηαλ πεηζηηθή θαη αλεηξάπε απφ ηηο 

ζεσξίεο πνπ αθνινχζεζαλ. 

 

2.2. Ιλδηθή Θεσξία 

Δκπλεπζηήο ηεο ηλδηθήο ζεσξίαο ππήξμε ν Γεξκαλφο Theodor 

Benfey. Έθαλε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο κχζνπο ηεο Ηλδίαο, πνπ πίζηεπε 
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φηη πξνέξρνληαλ απφ ηνπο Αηζψπεηνπο κχζνπο ηεο Διιάδαο θαη ζηα 

παξακχζηα, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ηλδία θαη δηαδφζεθαλ ζηε Γχζε. 

Δπηθξηηέο ηεο ζεσξίαο απηήο ππνζηήξημαλ φηη ε ζπγγέλεηα ησλ 

παξακπζηψλ κε ηελ ηλδηθή παξάδνζε είλαη καθξηλή θαη νη νκνηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κε ηα παξακχζηα ησλ δηάθνξσλ ιαψλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πνιπγέλεζε θαη φρη κε ηε κνλνγέλεζε ηνπ είδνπο.  

 

2.3. Πνιπγελεηηθή Θεσξία 

Ζ πνιπγελεηηθή ζεσξία δηαηππψζεθε ζηελ Αγγιία απφ 

αλζξσπνιφγνπο, ππνζηεξηρηέο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ηνπ Tylor. 

Τπνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο απηήο ήηαλ θαη ν Πνιίηεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ηα παξακχζηα είλαη ζχκβνια ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, επνκέλσο θαη 

θνηλά δεκηνπξγήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ιαψλ. 

Ζ ζεσξία ηεο πνιπγέλεζεο, αληίζεηα κε ηε ζεσξία ηεο κνλνγέλεζεο 

αλαθέξεη φηη νη ιανί αλεμάξηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη ηεο αληαιιαγήο 

ηνπ ηξφπνπ ηδεψλ ηνπο, είραλ παξφκνηεο ζπλζήθεο πλεχκαηνο. Σα ζηνηρεία 

πνπ ζπλαληψληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ιανχο δεκηνπξγήζεθαλ ηελ 

ίδηα ζηηγκή, αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. 

Ζ ζεσξία απηή αγλφεζε ην γεσγξαθηθφ, ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

2.4. Η Ιζηνξηθνγεσγξαθηθή Θεσξία 

Ζ ηζηνξηθνγεσγξαθηθή ζεσξία δηαηππψζεθε απφ ηε Φηιαλδηθή 

ρνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο Καξι Κξνλ (Kaarle Krohn) θαη ηνλ 

καζεηή ηνπ Άληη Άαξλε (Antti Aarne). Απνηέιεζε επηζηεκνληθφ αληίινγν 

ζηηο έσο ηφηε ππνζεηηθέο, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο απηήο, ην φηη έλα 

παξακχζη εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο παξαιιαγέο, ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νθείιεηαη ζην φηη ε κνξθή πνπ απέθηεζε
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ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ δηαθνξνπνηνχηαλ φπσο απηφ κεηαθεξφηαλ απφ 

κέξνο ζε κέξνο θαη απφ γεληά ζε γεληά. 

 

2.5. Η Φπρνινγηθή - Φπραλαιπηηθή Θεσξία. 

Γηα ηνλ ίγθκνπλη Φξφπλη (Sigmund Freud) νη κχζνη είλαη ηα 

πακπάιαηα φλεηξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Γηα ηνλ Καξι Γηνχγθ (Carl Jung) νη κχζνη δελ είλαη θαηάινηπα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ηεο αλζξσπφηεηαο, αιιά δεκηνπξγήκαηα ηεο. Κάησ απφ ην 

αηνκηθφ αζπλείδεην βξίζθεηαη ην ζπιινγηθφ αζπλείδεην πνπ είλαη ε πεγή 

ησλ «αξρέηππσλ εηθφλσλ» πνπ ζπλαληάκε ζηνπο κχζνπο, ζηα παξακχζηα, 

ζηελ ηέρλε θαη ζηε ινγνηερλία. 

Ο McLeod (2005), αλαθέξεη φηη ν Γηνχγθ (Yung), αλέπηπμε ηελ 

έλλνηα ηνπ «ζπιινγηθνχ αζπλείδεηνπ», ην νπνίν ζεψξεζε πσο δνκείηαη 

κέζα απφ «αξρέηππα», ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο νηθνπκεληθψλ φςεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, φπσο, ε κεηέξα, ν θαηεξγάξεο, ν ήξσαο. Ίζσο ην 

γλσζηφηεξν απφ ηα αξρέηππα λα είλαη ε «ζθηά» ή animus (ζηηο γπλαίθεο) ή 

anima (ζηνπο άλδξεο), πνπ παξηζηάλεη ηηο φςεηο εθείλεο ηνπ εαπηνχ πνπ 

απνξξίπηνληαη απφ ηε ζπλεηδεηή αληηιεπηηθφηεηα. 

Οπζηαζηηθά ηα παξακχζηα παξέρνπλ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε 

παξνπζηάδνληαο έκκεζα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φρη 

κε αθεξεκέλεο εζηθέο έλλνηεο, αιιά δείρλνληαο απηφ πνπ θαίλεηαη απηά 

νξζφ θαη άξα έρεη λφεκα θαη γηα ην ίδην ην παηδί. 

χκθσλα κε ην ςπραλαιπηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο, ηα παξακχζηα 

κεηαθέξνπλ ζεκαληηθά κελχκαηα ζην ζπλεηδεηφ, ζην πξνζπλείδεην θαη ζην 

αζπλείδεην. πσο μεηπιίγνληαη νη ηζηνξίεο ησλ παξακπζηψλ, ελζαξθψλνπλ 

ηηο πηέζεηο ηνπ Δθείλνπ (id), επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπο θαη 

ππνδεηθλχνπλ δξφκνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηέζεσλ πνπ, φκσο, 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δγψ (Ego) θαη ηνπ Τπεξεγψ 

(Superego).      
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2.6. Η Μνξθνινγία ηνπ Παξακπζηνύ ηνπ V. Propp – Γνκηθή 

Πξνζέγγηζε. 

Γηα ηνλ Propp ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κειεηεζεί έλα παξακχζη, 

ζα ήηαλ λα εληνπίζνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαη λα ην επεμεξγαζηνχκε. 

Οη πξάμεηο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ ζε έλα «καγηθφ» παξακχζη ζηαζεξέο 

θαη ν Propp ηηο νλνκάδεη «ιεηηνπξγίεο».  

Πίλαθαο 1. Οη 31 Λεηηνπξγίεο ηνπ Vladimir Propp 

 (Πεγή: Propp, V. (1991). Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ. Αζήλα: Καξδακίηζα) 

1) Απνκάθξπλζε ή απνπζία 17) Ο ζεκαδεκέλνο ήξσαο (ζηηγκάηηζε) 

2) Απαγφξεπζε 
18) Ο ήξσαο πνπ ληθά ηνλ αληαγσληζηή 

ηνπ (λίθε)  

3) Παξάβαζε 
19) Απαιιαγή απφ ηε ζπκθνξά ή ηελ 

αξρηθή έιιεηςε 

4) Έξεπλα ή δηεξεχλεζε 20) Ζ επηζηξνθή ηνπ ήξσα 

5) Πξνδνζία ή εθρψξεζε 21) Ζ θαηαδίσμε ηνπ (θπλεγεηφ)  

6) Παγίδα ή εμαπάηεζε 22) Ο ήξσαο ζψδεηαη  

7) πλελνρή 23) Ο ήξσαο θηάλεη αγλψξηζηνο ζπίηη ηνπ 

8) Βιάβε (ή έιιεηςε ή δνιηνθζνξά 
24) Οη αμηψζεηο ηνπ ςεχηηθνπ ήξσα 

(αβάζηκεο απαηηήζεηο)  

9) Μεζνιάβεζε 
25) ηνλ ήξσα αλαζέηνπλ έλα δχζθνιν 

άζιν 

10) πλαίλεζε ηνπ ήξσα 26) Δθηέιεζε ηνπ άζινπ (ιχζε) 

11) Αλαρψξεζε ηνπ ήξσα  27) Αλαγλψξηζε ηνπ ήξσα 

12) Ο ήξσαο ππνβάιιεηαη ζε 

δνθηκαζία απφ ηνλ δσξεηή  

28) Ξεζθέπαζκα ηνπ ςεχηηθνπ ήξσα ή ηνπ 

αληαγσληζηή  

13) Αληίδξαζε ηνπ ήξσα 29) Μεηακφξθσζε ηνπ ήξσα  

14) Πξνκήζεηα ηνπ καγηθνχ κέζνπ, 

εθνδηαζκφο 
30) Σηκσξία ηνπ αληαγσληζηή 

15) Μεηαθίλεζε ηνπ ήξσα 31) Γάκνο ηνπ ήξσα 

16) Αγψλαο κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηνπ 

αληαγσληζηή ηνπ (πάιε) 
--------------------------------------------------- 
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Οη 31 ιεηηνπξγίεο ζπγθξνηνχλ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά κέξε ηνπ 

παξακπζηνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Ζ δνκή ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ 

ιεηηνπξγηψλ θάζε θνξά θη φρη ζε ζπλνιηθή ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 

ππάξρεη ζπρλά ε ιεηηνπξγία ηεο παξαβίαζεο κηαο απαγφξεπζεο. 

Ζ δνκηθή πξνζέγγηζε, θνηηψληαο ελδειερψο ηε κνξθνινγία ηνπ 

παξακπζηνχ πεξηνξίδεη θη εγθισβίδεη ηε θαληαζία. 

 

2.7. Η Δθιεθηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ 20
νπ

 Αηώλα. 

Δθθξαζηέο ηεο εθιεθηηθήο πξνζέγγηζεο ππήξμαλ ν Paul Delarue θαη 

ε Elisee Legros. Κεληξηθή ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε επηιεθηηθή 

παξαδνρή ζπκπεξαζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ. 

Δίλαη έλα κσζατθφ απφ επηιεθηηθή ζπιινγή απφςεσλ ησλ άιισλ 

ζεσξηψλ πνπ νη ηδξπηέο ηεο έθξηλαλ αμηφινγεο.  

 

2.8. Οη Κνηλσληνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο. 

πσο αλαθέξεη ε Ρηηζάηνπ (2012) ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο David 

Emile Durkheim, ν Πνισλφο αλζξσπνιφγνο Bronislaw Malinowski θαη ν 

«παηέξαο ηεο ακεξηθάληθεο αλζξσπνινγίαο» Franz Boas εζηίαζαλ ζηε δνκή 

ηεο θνηλσλίαο θαζψο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο κχζνπο. Οη κχζνη 

απνηεινχλ ην πιηθφ κε ην νπνίν νη άλζξσπνη ηαμηλνκνχλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχζαλ ηνλ θφζκν ηνπο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε βάζε ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο.  

Ζ παγθνζκηφηεηα ησλ παξακπζηψλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Εαλ (Jean, 1996):  

Κάζε πνιηηηζκόο κεηαζρεκαηίδεη, δηακνξθώλεη, δηαθνξνπνηεί 

ηηο αθεγεκαηηθέο δνκέο ησλ παξακπζηώλ δηαηεξώληαο 

ηαπηόρξνλα ηε ζηαζεξόηεηα ηεο δύλακεο πνπ αζθνύλ ζηελ 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή θαληαζία.  (Jean 1996: 33)  
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Σν πξόβιεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ παξακπζηνύ είλαη εμίζνπ 

άιπην, όκσο ζέηεη ζηελ πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο 

ζεκειίσζε εξσηήκαηα, πνπ θαη κόλν ε δηαηύπσζε ηνπο καο 

επηηξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηε κνλαδηθόηεηα θαη 

ζπλάκα ηελ πνηθηιία ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη 

γηα ηνλ εαπηό ηνπο. (Jean 1996: 39) 

 

 

◊ ◊ ◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ
 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ  

 

3.1. Πξνθνξηθή Λνγνηερλία. 

Σν παξακχζη είλαη είδνο ιατθήο ηέρλεο θαη έρεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο. Ζ ιατθή δεκηνπξγία ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη.  

Ζ ιατθή απηή ηέρλε ππάξρεη, γηαηί ηθαλνπνηεί θάπνηεο αλάγθεο ηεο 

θνηλφηεηαο. ηε ιατθή δεκηνπξγία πξνεγείηαη ε ρξεζηηθφηεηα απφ ηελ 

αηζζεηηθή.  

ηνηρεία ηνπ είλαη: ν απηνζρεδηαζκφο, ε χπαξμε ηνπηθήο 

ζπκβησηηθήο νκάδαο, ε πξνθνξηθφηεηα θαη ε αλαγλψξηζε κέζα ζηηο 

εθδειψζεηο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο ηεο νκάδαο. 

Σν παξακχζη είλαη πξνθνξηθφο ιφγνο θαη απφ ηε δνκή ηνπ απαηηεί 

θσλνχκελν ιφγν. Γε δηαβάδεηαη έλα παξακχζη πξνθνξηθήο παξάδνζεο, νχηε 

απνζηεζίδεηαη κε βάζε κηα γξαπηή παξαιιαγή ηνπ. Δίλαη δσληαλφο, άκεζνο 

πξνθνξηθφο ιφγνο, κε ηε δπλακηθή ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο θαη ηε 

βησκαηηθή ηεο δηάζηαζε.  

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη δσληαλφο γηαηί θηλείηαη. Σα παξακχζηα 

παξακέλνπλ δσληαλά γηα ηφζνπο αηψλεο, θπθινθνξψληαο κε ην πην 

επάισην θαη ην πην δπλαηφ κέζν πνπ ππάξρεη, ηελ αλζξψπηλε θσλή.           

Ζ πξνθνξηθή παξάδνζε παξακέλεη δσληαλή γηαηί είλαη ιφγηα αλζξψπσλ 

πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ίδηα ηε δσή κέζα απφ εηθφλεο, ζπγθηλήζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. ια απηά παξαδίδνληαη κε ηα κέζα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

θαζψο επίζεο ηηο ρεηξνλνκίεο, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ θίλεζε ηνπ 

πξνζψπνπ, ην βιέκκα, ηηο αιιαγέο ζηνπο ξπζκνχο θαη ζηε ρξνηά ηεο θσλήο, 

αθφκα θαη ηηο παχζεηο. 
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3.2. Σα ελλνηνινγηθά ηνηρεία ηνπ Παξακπζηνύ. 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ παξακπζηνχ είλαη λα ςπραγσγήζεη. Απηφ 

θαίλεηαη εχθνια θαη απφ ηα εηζαγσγηθά θαη θαηαιεθηηθά κνηίβα ηνπ.      

(Σν κνηίβν είλαη κηθξή αθεγεκαηηθή πξφηαζε πνπ ζπγθξνηεί ην παξακχζη). 

Γηαθέξεη κε ηνλ κχζν ζην φηη απηφο έρεη αιιεγνξηθή δηήγεζε θαη 

απνζθνπεί ζηελ εζηθή δηδαζθαιία. 

χκθσλα κε ηνλ Απδίθν (1997) ην παξακχζη δελ έρεη κφλν 

ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα, ζηνρεχεη θαη ζηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο.   

Έρεη εζηθφηεηα θαη απφιπηε δηθαηνζχλε. Έηζη ινηπφλ ην παξακχζη είλαη ε 

θηινινγία ησλ εμαζιησκέλσλ θαη επεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζηνλ θφζκν πνπ 

βηψλνπλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αδήξηηε, ν κφλνο ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη 

απηφο ηνπ νλείξνπ. Έηζη ην παξακχζη γίλεηαη φρεκα απφδξαζεο απφ ηε 

ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα 

χκθσλα κε ηνλ Μπεηειράηκ (Bettelheim, 1995) ην παξακχζη 

ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο ρψξνο πξνβιεκάησλ ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

ειηθίαο. Έηζη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αθξναηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ αηηία ησλ δηθψλ ηνπο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Σα παξακχζηα: 

α)   Πξνβάινπλ θνηλσληθέο αμίεο 

β)   Πξνσζνχλ ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα 

γ)   Δκθαλίδνπλ ζσζηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

 

3.3. Σα Αθεγεκαηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξακπζηνύ. 

Ζ έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ νδήγεζε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο ζηε δηάθξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηα πεξηζζφηεξα παξακχζηα. χκθσλα κε ηε Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ 

(2002) νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην παξακχζη είλαη: 

 Ζ ανξηζηία ηνπ ρξφλνπ, φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο 

δξάζεο 

 Ζ απξνζδηνξηζηία ηνπ ηφπνπ εμέιημεο ηνπ κχζνπ
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  Σα δξψληα πξφζσπα 

  Ζ πιεζψξα ησλ αληηζέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

πξφζσπα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο 

 Οη κεηακνξθψζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ππεξξεαιηζηηθφ θαη 

καγηθφ ραξαθηήξα ζηα παξακχζηα 

 Ζ εηθνληζηηθή λφεζε ζην παξακχζη 

Ο Dundes (1965) αλαθέξεη γηα ηνλ Γαλφ ιανγξάθν Axel Olrik, 

πξσηνπφξν ζηε κειέηε ησλ ζθαλδηλαβηθψλ παξαδφζεσλ, φηη δηαηχπσζε 

ηνπο πεξίθεκνπο «επηθνχο» λφκνπο ηεο ιατθήο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο, πνπ 

ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ιατθήο ινγνηερλίαο. 

Οη λφκνη ηνπ Olrik είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Ο λφκνο ηεο έλαξμεο. Σα παξακχζηα μεθηλνχλ ζπλήζσο 

πεξηγξάθνληαο κηα ήξεκε θαηάζηαζε θαη, ζηαδηαθά, ε 

αθήγεζε θιηκαθψλεηαη απφ ηελ εξεκία ζηελ έληαζε θαη απφ 

ηελ αδξάλεηα ζηελ θίλεζε, ψζπνπ λα θηάζεη ζηελ 

θνξχθσζε. 

2) Ο λφκνο ηεο θαηάιεμεο. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη 

ε αληίζηξνθε πνξεία, απφ ηελ θνξχθσζε ζηελ εξεκία. Πξνο 

ην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ, φζν πξνρσξεί ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ε αηκφζθαηξα νκαινπνηείηαη θαη ν αθξναηήο 

εζπράδεη θαη αηζηνδνμεί, θαζψο ν θαιφο ήξσαο αληακείβεηαη 

θαη νη θαθνί ηηκσξνχληαη. 

3) Ο λφκνο ηεο επαλάιεςεο. Ζ επαλάιεςε δίλεη έκθαζε ζε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα. πλήζσο, ν ήξσαο δνθηκάδεη ηξεηο 

θνξέο λα θέξεη εηο πέξαο κηα απνζηνιή, ε νπνία, θάζε θνξά, 

απνδεηθλχεηαη θαη δπζθνιφηεξε. Ζ επαλάιεςε δελ ππάξρεη 

κφλν ζηα δξψκελα αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ηεο αθήγεζεο, φηαλ 

ν αθεγεηήο επαλαιακβάλεη απηνιεμεί ζπγθεθξηκέλα 

απνζπάζκαηα, φπσο κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή, ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο. Ο Olrik, ζην 
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ζεκείν απηφ, αλαθέξεηαη ζηηο απιέο επαλαιήςεηο ή ζηελ 

επαλάιεςε ηεο έληαζεο. 

4) Ο λφκνο ηνπ αξηζκνχ ηξία. Ο αξηζκφο ηξία δειψλεη ηνλ 

κέγηζην αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, γεγνλφησλ ή 

αληηθεηκέλσλ. Οη άιινη αξηζκνί δειψλνπλ γεληθά ην πιήζνο 

νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ ή πξνζψπσλ. 

5) Ο λφκνο ηεο δπαδηθφηεηαο. πλήζσο ζε θάζε ζθελή ηα 

δξψληα πξφζσπα είλαη δχν· ζπρλά απνηεινχλ δεπγάξη κε 

αληηζεηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο λένο-γέξνο, κηθξφο-κεγάινο, 

αγαζφο-πνλεξφο, άλζξσπνο-ηέξαο. 

6) Ο λφκνο ηεο αληίζεζεο. Οη πνισηηθέο αληηζέζεηο δελ 

αθνξνχλ κφλν ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ηε δξάζε ηνπο αιιά ζε 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ, φπσο φηαλ γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα επηειή θαη ηα πνιχηηκα 

αληηθείκελα. 

7) Ο λφκνο ησλ δηδχκσλ. Με ηνλ φξν δίδπκνη, ν Olrik 

αλαθέξεηαη ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ξφιν. Σα δίδπκα 

πξφζσπα παξνπζηάδνληαη σο αδχλακνη ήξσεο.                    

Αλ απνθηήζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ηφηε ππφθεηληαη ζην 

λφκν ηεο αληίζεζεο. 

8) Ο λφκνο ηεο επίηαζεο ή θνξχθσζεο. ε κηα ζεηξά 

δηαδνρηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ηειεπηαία είλαη ε πην δχζθνιε 

θαη ε πην επηηπρήο. Ο ήξσαο πξνζπαζεί επαλεηιεκκέλα λα 

εθηειέζεη κηα απνζηνιή, αιιά κφλν ε ηειεπηαία ηνπ 

πξνζπάζεηα, αλ θαη πην δχζθνιε, ζηέθεηαη κε επηηπρία. 

9) Ο λφκνο ηεο επηθέληξσζεο ζε έλαλ θχξην ραξαθηήξα.           

Ζ δηήγεζε, ε δξάζε θαη ε πινθή ηνπ παξακπζηνχ 

πεξηζηξέθνληαη πάληα γχξσ απφ ηνλ πξσηαγσληζηή. 

10) Ο λφκνο ηεο κνλνεπεηζνδηαθήο αθνινπζίαο ηεο δξάζεο.       

Ζ πινθή ησλ παξακπζηψλ είλαη απιή θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα 

ινγηθή αθνινπζία κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ, φπνπ θάζε 

επεηζφδην νδεγεί ζην επφκελν. 
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11) Ο λφκνο ηεο ζρεκαηνπνίεζεο. Οη ραξαθηήξεο θαη νη 

ελέξγεηεο ζρεκαηνπνηνχληαη. Ζ αθήγεζε πξνζθέξεη κφλν ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο.                 

Σν ζηηιηδάξηζκα ραξαθηήξσλ θαη θαηαζηάζεσλ είλαη κηα 

αηζζεηηθή άπνςε, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ 

αλαγθαίνπ θαη ηνπ νπζηψδνπο. 

12) Ο λφκνο ηεο ελφηεηαο ηεο πινθήο. ην ιατθφ παξακχζη, ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνσζνχλ ηε δξάζε ζπλδένληαη άξξεθηα 

κεηαμχ ηνπο, θαζνδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αθξναηή 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

3.4. Οη πκβνιηζκνί ζην Παξακύζη. 

πσο αλαθέξεη ν Ληάθαο (2014) ηα παξακχζηα έρνπλ δηαρξνληθή 

εκβέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ Γηνχλγθ «ζηα παξακχζηα, ε ςπρή δηεγείηαη 

ηελ ηζηνξία ηεο». 

Γηα ην Γηνχλγθ (Jung) ην ζχκβνιν είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ην αζπλείδεην. Πινχζην ζπκβνιηζκφ πεξηέρνπλ φια ηα 

παξακχζηα (Υάλζελ θαη Γθξέηει, Κνθθηλνζθνπθίηζα, Υηνλάηε θ.ά.). 

Γηα ηνλ Ληάθα (2014) θπξίαξρνο είλαη ν ξφινο ησλ ρξσκάησλ πνπ 

δίλνπλ αηζζεηηθή ηέξςε. 

 Σν θφθθηλν, ζχκβνιν ηεο αγάπεο, ζεμνπαιηθφηεηαο, ην 

αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα, ηε δσή ην πάζνο. 

 Σν άζπξν, ζχκβνιν αγλφηεηαο, αζσφηεηαο, 

πλεπκαηηθφηεηαο. 

 Μαχξν, ην ζάλαην θαη ηε ζλεηφηεηα. 

 Κίηξηλν, πνξηνθαιί, γαιάδην, πξάζηλν, αζεκέλην, ρξπζφ, 

ζπλππάξρνπλ ζηηο εηθφλεο ησλ παξακπζηψλ. 

Οη θπξίαξρνη ζπκβνιηθνί αξηζκνί είλαη ην ηξία, ην επηά, ην δψδεθα, 

ην δεθαηξία. 
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 Σν ηξία αληηπξνζσπεχεη ηελ ςπρή θαη θάζε ηη πλεπκαηηθφ, 

ζεσξείηαη ν «ηέιεηνο» αξηζκφο. 

 Σν ηέζζεξα, ηνλ πιηθφ θφζκν θαη ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. 

 Σν επηά ππνδειψλεη ηηο κέξεο ηηο εβδνκάδαο θαη ηνλ θχθιν 

ηεο εξγαζίαο ζηε Υηνλάηε. ηελ αξηζκνινγία ηεο Ηνπδατθήο 

– Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, φπνπ ζαλ άζξνηζκα ηνπ 3 θαη ηνπ 

4 ζπκβνιίδεη θάζε ηη αλζξψπηλν. 

 Γψδεθα. ηελ Χξαία θνηκσκέλε, νη 12 θαιέο λεξάηδεο 

ζπκβνιίδνπλ ηελ εκκελφξξνηα (κηα θνξά ην κήλα, 12 θνξέο 

ην ρξφλν) πνπ ζα αθππλίζεη ζεμνπαιηθά ηε βαζηινπνχια θαη 

ζηηο 12 ην βξάδπ, ιχλνληαο ηα κάγηα ζηε ηαρηνπνχηα. 

 Γεθαηξία. Θεσξείηαη γξνπζνχδηθνο αξηζκφο.  

Εψα κε αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο, πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ηηο αλζξψπηλεο 

πξνζπάζεηεο, κηινχλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ αιεπνχ. πκβνιίδεη ηε ζνθία, φπσο βιέπνπκε ζην «Μηθξφ 

Πξίγθηπα». 

 Ο βάηξαρνο. Σελ αζρήκηα, ην άγρνο, ηελ αεδία θαη ην ζπκφ, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εγείξεη ε αθχπληζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 Σξσθηηθά ηξψλε ηελ ελέξγεηα ησλ δηπιαλψλ θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη απφ ην ξαβδί κηαο κάγηζζαο ζε ζεηηθή 

ελέξγεηα. 

 Πνπιηά, νη αγγειηνθφξνη ησλ ζεψλ, κε γλψζεηο πνπ δελ 

έρνπλ νη άλζξσπνη. 

 Πεξηζηέξηα, ειεπζεξία, αγλφηεηα, πξφλνηα, πίζηε ζην Θεφ. 

 Κνξάθη. ηηο πξνρξηζηηαληθέο γεξκαληθέο πεπνηζήζεηο ν ζεφο 

Woden έρεη έλα θνξάθη ζηνλ θάζε ψκν, ζχκβνια ηνπ κπαινχ 

θαη ηεο κλήκεο ην θαζέλα. 

 Κνπθνπβάγηα. Αληηπξνζσπεχεη ην ζξήλν, ηε ζνθία θαη ηηο 

πξνρξηζηηαληθέο δνμαζίεο.  
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 Λχθνο. Σηο δσψδεηο ηάζεηο κέζα καο, ηνλ πεηξαζκφ πνπ καο 

καγεχεη θαζψο επίζεο ην ρεηκψλα θαη ην ζθνηάδη, ζηε 

θαλδηλαβηθή κπζνινγία. 

 Άινγν. Δπηηπρία, ηαρχηεηα θαη δχλακε. 

 θχινο. Φχιαθαο. 

 Γάηνο. Βνεζφο θαη πξνζηάηεο ησλ αλζξψπσλ. 

Πξσηαξρηθά ζηνηρεία: Αέξαο, θσηηά, λεξφ, γε, ην δάζνο. 

Καζεκεξηλά αλζξψπηλα αληηθείκελα θαη θαηαζθεπέο: 

Σξηαληάθπιιν, θήπνο, ξαβδάθη, γνβάθη, ξφθα, θπθιηθή ζθάια, 

καξγαξηηάξηα θαη θνζκήκαηα, ηδάθη-ζηάρηε, θφθθηλν ζθνπθί, παπνχηζη, 

κπάια, απαγνξεπκέλνη είζνδνη, ξνδάλη, ρηέλη, γλέςηκν-πιέμηκν, 

μπινπξγηθή-ζηδεξνπξγία-πέηξα, ζεζαπξφο, κήιν, θαζξέθηεο, θάζηξν. 

Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο:  

 Παηέξαο: πκβνιίδεη ηνλ λφκν θαη ηελ εζηθή ηάμε.        

 Κνθθηλνζθνπθίηζα - Υηνλάηε: Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα είλαη 

έλα παηδί, πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

ηεο εθεβείαο, ρσξίο φκσο λα είλαη έηνηκε ζπλαηζζεκαηηθά 

γηα θάηη ηέηνην, αθνχ δελ έρεη ππεξληθήζεη ηηο νηδηπφδεηεο 

ζπγθξνχζεηο ηεο. Σν ζέκα ησλ νηδηπφδεησλ ζπγθξνχζεσλ, 

δειαδή ην πέξαζκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία ην 

βιέπνπκε επίζεο θαη ζηελ ”Υηνλάηε”.  

 Πεληάκνξθε: πκβνιίδεη ηελ παλαλζξψπηλε έλλνηα ηεο 

απηνζπζίαο ηεο νπνίαο ν γάκνο μεθηλάεη απφ κία απηνζπζία 

θαη θαηαιήγεη λα γίλεη ν πην φκνξθνο απφ φινπο ηνπο άιινπο 

γάκνπο, δηφηη ζηεξίδεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη φρη ζηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε.  

 Πξίγθηπαο: ηελ ”Πεληάκνξθε” ην ηέξαο κεηακνξθψλεηαη 

ζε έλαλ φκνξθν πξίγθηπα, ζπκβνιίδνληαο ηελ επηβξάβεπζε 

ηεο θαξηεξίαο θαη ηεο αζψαο αγάπεο πξνο ην ηέξαο κε κία 

πινχζηα θαη ππέξνρε δσή. ηνλ ”Μηθξφ Πξίγθηπα” ν ήξσαο 
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ζπκβνιίδεη ηελ εθδήηεζε κάζεζεο λέσλ πξαγκάησλ γηα ηελ 

δσή θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο θηιίαο θαη ηεο 

αγάπεο. Σν θηιί ηνπ Πξίγθηπα ζηελ ”Χξαία Κνηκσκέλε” 

ιχλεη ηα κάγηα ηνπ λαξθηζζηζκνχ θαη αθππλίδεη ηε 

ζειπθφηεηα ηεο βαζηινπνχιαο. Ζ έλσζή ηνπο ζπκβνιίδεη 

φ,ηη ζπλεπάγεηαη ε σξηκφηεηα: ηελ αξκνλία κε ηνλ εαπηφ καο 

θαη κε ηνπο γχξσ καο. Σελ αθππλίδεη απφ ηελ πεξίνδν 

παζεηηθφηεηαο θαη αδξάλεηαο, αλ θαη ζηελ κνλαμηά κπνξεί 

θαλείο λα αλαπηχμεη εηιηθξηλή δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ψζηε λα ηνλ γλσξίζεη θαιχηεξα. Ζ θαηάξα είλαη κηα 

κεηακθηεζκέλε επρή. Μφλν φηαλ έρνπκε ζεηηθή ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο δελ δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα πεξάζνπκε ηε 

δσή καο ζαλ ζε ιήζαξγν.  

 Γηαγηά: πκβνιίδεη ηελ αλέγγηρηε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο, 

ηελ ζνθία, ηηο αξρέο πνπ ππάξρνπλ έμσ απφ ην γεκάην 

άγλνηα δάζνο.  

 Ξπινθφπνο: ηελ ”Κνθθηλνζθνπθίηζα” ν μπινθφπνο θφβεη 

ηα δέληξα, θφβεη ην ίδην ην ζθνηάδη θαη ζπκβνιίδεη ηελ 

παηξηθή θηγνχξα.  

 Οξθαλφ παηδί: Σν νξθαλφ παηδί είλαη ν θχξηνο ραξαθηήξαο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο γλσζηέο παηδηθέο ηζηνξίεο. Έλα νξθαλφ 

παηδί, επεηδή ληψζεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ φηη δελ είλαη κέξνο 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, αλαγθάδεηαη λα αλαπηχμεη απφ λσξίο 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζηε δσή. Πξέπεη λα ςάμεη ην θσο κέζα 

ζην ζθνηάδη, λα απνηηλάμεη ην θνξηίν πνπ ην βαξαίλεη θαη λα 

βαδίζεη πξνο ην άγλσζην πξνθεηκέλνπ λα βηψζεη ηελ 

σξίκαλζε. πκβνιηζκφο απηνλνκίαο, ζέιεζεο γηα δχλακε 

θαη δσηηθφηεηαο.  

 Μάγνη - Μάγηζζεο:  

1) ηα πεξηζζφηεξα παξακχζηα ζπλαληνχκε ηελ αληίζεζε 

κεηαμχ ηεο θαιήο θαη θαθήο κάγηζζαο. Ζ Καιή θαη ε Καθή 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ζθηά θαη ην θσο ή ηελ αηψληα πάιε 
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αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ. πκβνιηθά θαλεξψλεηαη φηη 

θάζε θνξά πνπ καο δίλεηαη έλα λέν ράξηζκα, κηα πην θαζαξή 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, παξεκβαίλεη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ 

εαπηνχ καο γηα λα δεη αλ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

πνπιήζνπκε ηε λέα καο πλεπκαηηθή δχλακε γηα θάπνην πιηθφ 

θέξδνο, γηα θάπνηα κεγαιχηεξε άλεζε.  

2) Ζ πλεπκαηηθή ελφξαζε δελ πξέπεη λα είλαη κφλν 

απηνζθνπφο, αιιά έλα κέζνλ γηα λα κεηακνξθψζνπκε ηε 

δσή καο πάλσ ζηε γε απφ απιή επηβίσζε θαη θπξηαξρία ζε 

ζπκπφληα θαη ππεξεζία πξνο ηνπο άιινπο.  

 Καθηά κεηξηά: ηελ ”Υηνλάηε” πίζσ απφ ηελ θαθηά κεηξηά 

ζπκβνιίδεηαη ην αξραίν ζέκα ηνπ Νάξθηζζνπ, ν νπνίνο 

αγαπνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν πνιχ πνπ απηνθαηαζηξάθεθε. 

Ζ θαθηά κεηξηά πνπ πάζρεη απφ ππεξβνιηθφ λαξθηζζηζκφ 

βιέπεη ην παηδί πνπ κεγαιψλεη σο απεηιή, θαζψο φζν απηφ 

κεγαιψλεη απηή γεξλάεη θαη κεηαηξέπεηαη ζε γξηά.               

Ζ κεηξηά αληηπξνζσπεχεη ηελ ζθνηεηλή θαη θαηαζηξνθηθή 

φςε ηεο γπλαηθείαο θχζεο, ελψ ζε άιια παξακχζηα 

κεηακνξθψλεηαη ζε θαθηά κάγηζζα. Οη κεηξηέο φπσο ζηε 

”ηαρηνπνχηα” θαη ηε ”Υηνλάηε” ζπκβνιίδνπλ αθφκε ηνλ 

ρακέλν Παξάδεηζν θαη ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

θφζκνπ (ηελ θάζνδν ηεο ςπρήο ζηνλ θφζκν, φπνπ πξέπεη λα 

ππνθέξεη ηηο δνθηκαζίεο), φπνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεη ηε 

ζθνηεηλή πιεπξά ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο.  

 Καθέο αδεξθέο ηαρηνπνχηαο: Οη αδειθέο ηεο ηαρηνπνχηαο 

ζπκβνιίδνπλ ηελ εζσηεξηθή θαη πλεπκαηηθή αζρήκηα, 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ απιεζηία, ηε δήιηα θαη ηε καηαηνδνμία. Παλέκνξθεο 

ζηελ φςε, θαθέο ζηελ ςπρή.  

(Πεγή: χκβνια θαη ζπκβνιηζκνί ζηα γλσζηά καο παξακχζηα. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.literature.gr/simvola-ke-simvolismi-sta-gnosta-mas-paramithia-tou-panteli-liaka/ 

Αλαθηήζεθε 27/06/2015). 

◊ ◊ ◊ 

http://www.literature.gr/simvola-ke-simvolismi-sta-gnosta-mas-paramithia-tou-panteli-liaka/
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4  ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ
 

 

 

ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΟΜΑΓΑ  

 

4.1. ρέζε Παξακπζηνύ θαη Οκάδαο. 

χκθσλα κε ηνλ ηάηθν (2002), ην παξακχζη πάληα απαηηνχζε 

θνηλφ, είηε παηδηθφ είηε ελήιηθν θαη άηππα απνηεινχζε έλα είδνο θνηλσληθήο 

θαη αηνκηθήο ςπρνζεξαπείαο. 

Γηα πξψηε θνξά ην 300 π.Υ., ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο ησλ 

Θεβψλ, ζηελ Αξραία Αίγππην, βξίζθνπκε ηελ επηγξαθή «ΦΤΥΖ 

ΗΑΣΡΔΗΟΝ». Δίρε εθηηκεζεί αξθεηά λσξίο ε αμία ηνπ αλαγλψζκαηνο ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ο Bettelheim (1995) αλαθέξεη φηη ζηελ αξραία Διιάδα                     

ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε ηελ αλάγλσζε ιπηξσηηθή γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφζκν ηνπ αηφκνπ.  

ηνλ δεκφζην βίν θαη θπξίσο ζηε Ρεηνξηθή δελ έιεηπαλ απφ ην 

ξεηνξηθφ ιφγν νη παξαβνιέο θαη νη κχζνη πνπ επηζηξαηεχνληαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πεηζψ. 

ηελ πνιηηηθή θαη ζηε ζξεζθεία, κεγάινη εγέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

παξαβνιέο θαη κχζνπο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηηο νκάδεο πνπ ηνπο 

παξαθνινπζνχζαλ. Ζ ρξηζηηαληθή παξάδνζε είλαη πινχζηα ζε παξαβνιέο 

πνπ αθεγνχληαλ ν Υξηζηφο ζηνπο νπαδνχο ηνπ. 

ηελ Ηλδία νη γηαηξνί σο ζεξαπεία γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην παξακχζη. Πίζηεπαλ φηη ν αζζελήο κέζα απφ ην 

παξακχζη, ζα αληηιακβαλφηαλ ην πξφβιεκα ηνπ θαη ζα νδεγνχληαλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ. 

Καηά ηηο Φηιίππνπ & Καξαληάλα (2010) ζηελ ςπρηαηξηθή θαη ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή αλάγλσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ακεξηθή ην 
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1990, ζε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο. ηελ Διιάδα, γηα πξψηε θνξά ην 1966, 

ζηελ παλεπηζηεκηαθή ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ιεηηνπξγνχλ νκάδεο αλάγλσζεο κε ηνπο αθειιαξφπνπιν, Μαλησλάθε θαη 

Καιιή.  

Γηα ηνλ Salome (1993), ε αθήγεζε παξακπζηψλ ζηηο νκάδεο 

απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ απηνγλσζία, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη πξνιεπηηθφο θαη ε δχλακε ηνπ απνηειεζκαηηθή, 

παξά ηελ απιή κνξθή ηνπ. 

Ζ κεγάιε αμία ηνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ακεζφηεηα πνπ έρεη ζην 

ππνζπλείδεην, ρσξίο παξεκβνιέο. 

Ο ιπξηθφο ιφγνο ηνπ παξακπζηνχ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφο απφ ην 

ππνζπλείδεην θαη κέζα απφ ηελ αιρεκεία απνθαζίζηαηαη ε πιεγσκέλε 

θαληαζίσζε. Κηλεηνπνηνχληαη νη αληηζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη επαλα-

θαζνξίδεηαη ε νπηηθή ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ Marcoli (2001):  

Σα παξακύζηα κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα βξνύκε ηηο 

εγθαηαιεηκκέλεο παηδηθέο πνξείεο καο, ζηακαηεκέλεο ζε θάπνην 

πξόβιεκα θαη ηνπιάρηζηνλ, λα ζπλνδεύζνπκε θάπνηνλ ζηγά ζηγά 

ζην δηθό ηνπ δξόκν. Όινη έρνπκε θάπνηα παξαηεκέλε πνξεία 

ζηε δσή καο. (Marcoli, 2001: 267). 

πσο ηνλίδνπλ νη Φηιίππνπ θαη Καξαληάλα (2010) αθνχγνληαο έλα 

παξακχζη ην άηνκν κπνξεί: 

 Να ηαπηηζηεί κε ηνπο ήξσεο ή ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη 

λα πξνβάιιεη δηθέο ηνπ πιεπξέο. Σα άηνκα δελ ηαπηίδνληαη 

παζεηηθά κε ηνλ ήξσα φπσο «είλαη», αιιά φπσο εθείλα ηνλ 

θαληάδνληαη. Καζέλαο παίξλεη απφ ηελ ηζηνξία εθείλν πνπ 

ρξεηάδεηαη. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηε θάζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη, ηαπηίδεηαη κε άιινλ ήξσα.



Παξακχζη θαη Οκάδα                                                                                                                             35 

 Να θηηάμεη ηελ πξνζσπηθή ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία 

κε έλαλ ζπκβνιηθφ ηξφπν. Ζ ηαχηηζε κε ηνλ ήξσα βνεζάεη, 

ηδηαίηεξα ην παηδί λα αθεγεζεί ηε δηθή ηνπ ηζηνξία κε 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, γηαηί δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζην 

πξφζσπν ηνπ, αιιά ζην πξφζσπν ηνπ ήξσα. 

 Να θαηαλνήζεη κέζα απφ λέα νπηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη κέζα απφ λέα νπηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα 

ππάξρεη.  

 Να αληηιεθζεί ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηεο ίδηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη θαη ζηε δσή 

ην ίδην γεγνλφο κπνξεί λα ην βηψζεη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. 

  ηε ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε θαη ζην λα επεμεξγαζηεί 

δχζθνιεο εκπεηξίεο κε πην αλαθνπθηζηηθφ ηξφπν. 

 ηε δηακφξθσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο.  

 ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζην λα πηζηέςεη ζηε 

κνλαδηθφηεηα θαη ζηελ αμία ηνπ. 

 Να αλαπηχμεη ηε θαληαζία ηνπ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ, ηε 

ζεηηθή ζθέςε θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα επραξίζηεζε. 

 Να αληηιεθζεί, κέζα απ‟ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ ήξσα, φηη 

πνιιέο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ είλαη θαη δηθέο ηνπ. 

 Να κάζεη ηξφπνπο ψζηε λα μεπεξλά εκπφδηα, λα βξίζθεη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζσζηέο γηα ηνλ ίδην. 

 Να πηνζεηήζεη ζεηηθέο αμίεο δσήο θαη «εζηθή ζπκπεξηθνξά» 

κ‟ έλαλ ηξφπν άκεζν θαη απηφ. Δηδηθά ην παηδί, παίξλεη 

παξαδείγκαηα απφ ησλ ήξσα ηνπ παξακπζηνχ κε ηνλ νπνίν 

ηαπηίδεηαη, απφ ηνλ αγψλα θαη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ γηα λα 

μεπεξάζεη εκπφδηα. Οη λνπζεζίεο θαη νη αθεξεκέλεο εζηθέο 

έλλνηεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζην λα δηδάμνπλ ζεηηθέο 
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αμίεο δσήο, φζν ην παξακχζη κε ηνλ επράξηζην καγηθφ θαη 

ειθπζηηθφ ηξφπν ηνπ. 

 Να πάξεη ην κήλπκα φηη αλ θάπνηνο ζέιεη λα πεηχρεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θαη λα γίλεη ν εαπηφο ηνπ πξέπεη λα πεξάζεη 

δχζθνιεο θάζεηο αλάπηπμεο θαη δνθηκαζίεο, λα 

αληηκεησπίζεη θηλδχλνπο, λα θεξδίζεη αγψλεο. Μφλν έηζη 

κπνξεί λα γίλεη θχξηνο ηεο ηχρεο ηνπ. 

 Να αληηιεθζεί φηη ππάξρεη κηα εμσηεξηθή θαη κηα εζσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θη φηαλ ε εμσηεξηθή δελ αληηζηνηρεί πάληα 

ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ· κέζα ζε κηα θακπάληα ππάξρεη 

κηα πεηαινχδα. 

Καηά ηνλ Bettelheim (1995) ιέκε παξακχζηα, γηαηί: 

 Πξνζπαζνχκε λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηνλ θφζκν, ψζηε λα 

ελαξκνλίζνπκε ηηο δσέο καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Οη κχζνη έρνπλ κελχκαηα γηα ηε δσή καο θαη καο δηδάζθνπλ 

κε επράξηζην ηξφπν. 

 ινη έρνπκε αλάγθε λα πνχκε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο καο γηα 

λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ην ζάλαην, 

γηα λα αλαθαιχςνπκε πνηνη είκαζηε. 

 Ενχκε ζε έλα απνκπζνπνηεκέλν θφζκν. Ο κχζνο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ εκπεηξία ηεο δσήο καο, κε ηελ έληαζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ λα είζαη δσληαλφο. 

 Δλνπνηνχλ ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία κε ηε θχζε γεληθά 

άιια θαη κε ηε θχζε ηνπ αηφκνπ εηδηθφηεξα. Δίλαη κηα 

δχλακε πνπ ελαξκνλίδεη. 

 Πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε. 

 ηα παξακχζηα νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθεχνληαη 

θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο, θαζψο ηηο αλαπαξηζηνχλ ηα 

πξφζσπα θαη ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 
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 Σν άηνκν, αλαινγηδφκελν ηελ ηζηνξία, κπνξεί λα αληηιεθζεί 

ηφζν ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξηζθφηαλ θαη απφ ην νπνίν 

ππέθεξε φζν θαη ηε ιχζε ηνπ. 

 Γηδάζθνπλ φηη ε γλψζε είλαη έλα ηαμίδη πεηξακαηηζκνχ κέζσ 

πξνζπαζεηψλ θαη ιαζψλ· κφλν πεηξακαηηδφκελνη 

καζαίλνπκε. 

 Σν άηνκν πξέπεη λα πάεη πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη δεζκφ κε ηνλ άιιν. πσο ζηα παξακχζηα κε 

επηπρηζκέλν ηέινο ν ήξσαο ελψλεηαη κε ηε ζχληξνθν ηεο 

δσήο ηνπ, έηζη θαη ην άηνκν νινθιεξψλεηαη θαη ληψζεη 

επηπρηζκέλν φηαλ, εθηφο απφ ην λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, είλαη 

ηθαλφ, φληαο ν εαπηφο ηνπ, λα είλαη καδί κε θάπνηνλ άιιν. 

 

4.2. Η Πνξεία Δμέιημεο ησλ Οκάδσλ. 

Ο Vygotsky (1993 & 1997) αλαθέξεη φηη, απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα 

ζηνλ πιαλήηε, ν άλζξσπνο αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα αλήθεη ζε κηθξέο ή 

κεγάιεο νκάδεο, γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη, λα αλαπηπρζεί θαη λα 

ζεξαπεπζεί. 

Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηνπ αηφκνπ 

απνηππψλνληαη ζηε λφεζε ηνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

λνεηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

Ζ αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία κε πξσηεξγάηεο ηνλ Abraham Maslow, 

ηνλ Carl Rogers θαη ηνλ Kurt Lewin πίζηεςε ζηε δχλακε ηνπ αηφκνπ γηα 

αλαξξχζκηζε φηαλ βξεζεί ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ. 

Οη νκάδεο είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο «δηδαθηηθέο νκάδεο», 

«νκάδεο γλσξηκηψλ», κε θαηεπζπληηθέο (Rogers), T- Groups (Lewin & 

Bradford) θαη κέζα απφ απηέο αληιείηαη ε γλψζε ησλ νκαδηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Ολνκάδνληαη «ηερλεηέο νκάδεο» θαη δεκηνπξγνχληαη ad hoc 

κε ςπρνζεξαπεπηηθφ ή δηδαθηηθφ ζθνπφ. Πεξηιακβάλνπλ κηθξφ αξηζκφ 

αηφκσλ (5 – 12 άηνκα) νη νκαδηθέο ζπλεδξίεο είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ εηδηθνχο αλαιπηέο. 
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χκθσλα κε ηνλ Ναπξίδε (1994) ηα βαζηθά ζεσξεηηθά πξφηππα 

«αιιαγήο» ή «δπλακηθήο ηεο νκάδαο» (ν φξνο «δπλακηθή ηεο νκάδαο» 

ζεκαίλεη: α) ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

(επηθνηλσλία, ζπλνρή, απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, εγεζία (leadership) 

θ.ιπ.) θαη β) ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε απηψλ ησλ λφκσλ κέζα ζηηο δηδαθηηθέο 

νκάδεο») ζηα νπνία αλαθέξνληαη γεληθά νη δηάθνξεο «δηδαθηηθέο» θαη 

ζεξαπεπηηθέο νκάδεο κέρξη ζήκεξα: 

 Σν θιαζηθφ ιεβηληαλφ (Kurt Lewin) κνληέιν ηεο «δπλακηθήο 

ησλ νκάδσλ», πνπ έρεη απνθιεηζηηθά δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. 

 Σα ςπραλαιπηηθά κνληέια θξνυδηθήο ή θιατληθήο 

έκπλεπζεο. 

 Σα «αλαπηπμηαθά» (Growth) πνπ εληάζζνληαη ζην ιεγφκελν 

ξεχκα ηνπ «Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (Human Potential) θαη 

αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο. 

Ο Lewin εθεχξε ην “training group” ζηε δεθαεηία ηνπ ‟40, πξάμε 

επαλαζηαηηθή, ηζάμηα κε ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1789, ζχκθσλα κε ην 

Labrat. Ζ ξηδνζπαζηηθή έλλνηα ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο είλαη ε κε 

θαηεπζπληηθφηεηα, “non directive”. Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη φηη ν 

εκςπρσηήο ηεο νκάδαο, ν Animateur, ζα πξέπεη λα απνπνηεζεί ηελ εμνπζία 

ηνπ. Σα κέιε ηεο νκάδαο δξνπλ θαη αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο ε «δπλακηθή 

ηεο νκάδαο». 

Ζ κε θαηεπζπληηθφηεηα ραξαθηεξίδεη θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αλαιπηή θαη ηνπ πειάηε ζηε Φξνυδηθή ςπραλάιπζε. ηελ πξνζπάζεηα 

«αληηθεηκεληθφηεηαο» ησλ πξντφλησλ ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ν εξκελεπηηθφο ξφινο ηνπ ςπραλαιπηή. 

Ο Rogers απνξξίπηεη ηε ραξηζκαηηθή εμνπζία ηνπ εξκελεπηή θαη 

πξνρσξάεη πην καθξηά απφ ηνλ Levin ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζεξαπεπηήο 

είλαη εδψ γηα λα βνεζήζεη, λα ππνζηεξίμεη, λα επηηξέςεη λα εμειηρζεί ην 

άηνκν.  

χκθσλα κε ην Lobrot (1993) ε ζεξαπεία έρεη ζθνπφ λα καο 

πξνθαιέζεη λα δξάζνπκε. Έηζη ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή ζηελ νκάδα δελ 
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πεξηνξίδεηαη κφλν, φπσο ζην ξεχκα ηνπ Lewin, ζην λα «ζέβεηαη» ηελ 

απηνλνκία ηεο νκάδαο κε κία απφκαθξε ζηάζε θαη κε κηα αλαιπηηθή πξάμε, 

αιιά λα κπεη ζε κηα ζεηηθή ζρέζε καδί ηεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην λα ηελ 

αθνχεη, λα ηελ θαηαιαβαίλεη, λα ηελ εζσηεξηθεχεη, δηαθνξεηηθά ζα ιέγακε 

λ‟ αθεζεί, λ‟ αγγηρζεί απφ απηή, κέζα ζε κηα ζηάζε ζεκειηαθήο θαηαλφεζεο 

(empathie). 

 

4.3. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Οκάδαο. 

ηελ εκςχρσζε ησλ νκάδσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κε κέζν ην 

παξακχζη, ζα ζηεξηρηνχκε ζηηο απφςεηο θαη ηερληθέο ηεο κε 

θαηεπζπληηθφηεηαο ηνπ Rogers, ηεο κε θαηεπζπληηθήο παξεκβαηηθφηεηαο 

ηνπ Lobrot θαη ηεο Gestalt ηνπ Perls. 

ηηο νκάδεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο επηδηψθεηαη ε πξφιεςε δηα 

κέζνπ ηεο απηνγλσζίαο, ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ηεο ζεηηθήο ζηάζεο 

ζηε δσή. 

Ο ελδεηθλπφκελνο ηξφπνο είλαη ν βησκαηηθφο κε ηελ κε 

θαηεπζπληηθή ζηάζε ηνπ εκςπρσηή πνπ θηλεηνπνηεί, δηεπθνιχλεη κέζα απφ 

πξνηάζεηο – αζθήζεηο, παηρλίδηα. 

 

4.4. Αλζξσπηζηηθή Φπρνινγία. 

Ζ αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηεο ηνλ Rogers 

θαη ηνλ Maslow επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνξεία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Βαζηθέο ηεο απφςεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1961) είλαη: 

 Ζ χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα 

απηνπξαγκάησζε. 

 Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ λνήκαηνο ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε. 

 Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα αγαπεζεί είλαη έληνλε θαη          

ν Maslow ηε βάδεη ακέζσο κεηά ηηο αλάγθεο επηβίσζεο ζηελ 

ππξακίδα ηνπ. 
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 Ζ αηνκηθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ ηηο βηψλεη ν θάζε άλζξσπνο. 

 εκαζία έρεη ην ππνθεηκεληθφ λφεκα πνπ δίλεη ην άηνκν ζην 

βίσκα ηνπ. 

 Οη ζεηηθέο παξεκβάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ εληζρχνπλ ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

 Σν άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα απηνβειηίσζεο φηαλ βξεζεί 

θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

 

4.5. Η κε Καηεπζπληηθόηεηα. 

Κχξηνη εθθξαζηέο ηεο κε θαηεπζπληηθφηεηαο ήηαλ ν Rogers θαη       

ν Lewin θαη ε κέζνδνο ηνπο επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ξφιν ηνπ leader 

– εκςπρσηή, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα                   

ν εκςπρσηήο: 

 Γεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

απνδνρήο, ψζηε ην άηνκν λα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί. 

 Έρεη ηελ πίζηε φηη ε νκάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απηνξξχζκηζεο. 

 Έπεηαη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηεο νκάδαο. 

 ηεξίδεη, δηεπθνιχλεη, ζπλνδεχεη ηελ νκάδα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 Λεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο θαη σο κέινο ηεο νκάδαο. 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

είλαη ε άλεπ φξσλ απνδνρή, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε 

γλεζηφηεηα. 

Άλεπ όξσλ απνδνρή είλαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ 

άιινπ. ζν θη αλ απέρεη απφ ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ εκςπρσηή, πξέπεη ν 

εκςπρσηήο λα ηνλ αθνχζεη ρσξίο λα ηνλ θξίλεη θαη ηνλ ζπλνδεχεη 

θαηαλνψληαο ηνλ θφζκν ηνπ άιινπ. 
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Δλζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εκςπρσηή λα κπαίλεη ζηε ζέζε 

ηνπ άιινπ, λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Να ηνλ δηεπθνιχλεη λα 

εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ρσξίο λα ηα αλαιχεη ή λα ηα εξκελεχεη. 

Ζ επαλαδηαηχπσζε βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

άιινπ θαη παξάγεη ηελ ελζπλαίζζεζε. 

Η γλεζηόηεηα ηνπ εκςπρσηή επέξρεηαη φηαλ αλαγλσξίδεη ν ίδηνο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Γε κέλεη 

απξφζσπνο νχηε απνθεχγεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, αιιά ηα εθθξάδεη κέζα 

ζηε ζρέζε, ελζαξξχλνληαο ηνλ ζεξαπεπφκελν λα εθθξαζηεί. 

 

4.6. Η κε Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθόηεηα. 

Δθθξαζηήο ηεο κε θαηεπζπληηθήο παξεκβαηηθφηεηαο είλαη ν Γάιινο 

παηδαγσγφο Michel Lobrot. 

Ο Lobrot (1989) δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Rogers, ππνζηεξίδνληαο 

φηη ζηε ζθαίξα ηεο επηξξνήο θη φρη ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο 

απηαξρηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηεχζπλζε. 

Ο εκςπρσηήο εθφζνλ δεκηνπξγεί έλα θιίκα αζθαιείαο θη 

έκπλεπζεο, κε ηηο πξνηάζεηο – αζθήζεηο πνπ ζα πξνηείλεη ζα δηεπθνιχλεη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο νκάδαο. 

Βαζηθέο αξρέο ηεο κε θαηεπζπληηθήο παξέκβαζεο απνηεινχλ: 

 Ζ βίσζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

Οη ζεηηθέο εκπεηξίεο είλαη εθείλεο πνπ καο θηλεηνπνηνχλ θαη 

αληηζηαζκίδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αξλεηηθά 

βηψκαηα. 

 Ζ βίσζε ζπγθηλεζηαθψλ εκπεηξηψλ 

Ζ ζπλ-θίλεζε ζην επίπεδν ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο καο κε ην πεξηβάιινλ.  

Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο απνηειεί ην θίλεηξν γηα ην 

ελδηαθέξνλ ζηε δσή. 
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χκθσλα κε ηνλ Μπαθηξηδή (2006), ε βησκαηηθή εκπεηξία, κέζα 

απφ ην ζπγθηλεζηαθφ ηεο ππφβαζξν θαη ηε ιεηηνπξγία γέλεζεο ησλ 

επηζπκηψλ, αιιάδεη θαη εκπινπηίδεη ην εγθαηεζηεκέλν θάζε θνξά ζχζηεκα 

γλψζεσλ, ζρέζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αμηψλ. 

 Ζ παξεκβαηηθφηεηα  

Ο εκςπρσηήο πξνηείλεη ηερληθέο θαη αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νκάδα λα εμειηρζεί. Παίξλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηεο θαη πξνηείλεη ζεβφκελνο ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δπλακηθέο. 

πκκεηέρεη ελεξγά θαη ν ίδηνο. 

 

4.7. Η κε Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθόηεηα θαη ην Παξακύζη. 

Σν παξακχζη είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο ηαχηηζεο, 

πξνβνιήο θαη ζπκβνινπνηεί ηνλ θφζκν παξέρνληαο αζθάιεηα. 

Γηα ηνλ Gerie (2002) ηα ζέκαηα θαη ε δνκή ηνπ πξνθαινχλ κηα 

εζσηεξηθή ζπδήηεζε πνπ λνεκαηνδνηεί ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηα 

ελεξγνπνηεί. Ξεθηλά έλα ηαμίδη αλαδήηεζεο θη ελδνζθφπεζεο 

δεκηνπξγψληαο ηνλ δηθφ ηνπ κχζν.  

πσο αλαθέξεη ν Μπαθηξηδήο (2006) ζηα πιαίζηα ηεο κε 

θαηεπζπληηθήο παξεκβαηηθφηεηαο, ην παξακχζη είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηε 

δηαρείξηζε δχζθνισλ βησκάησλ. Με ην ξπζκφ ηνπ παξαζχξεη ρσξίο λα 

θαηεπζχλεη ζηνπο δξφκνπο ηεο ςπρήο. Δίλαη ειθπζηηθφ θαη κηθξνί θαη 

κεγάινη βξίζθνπλ ελδηαθέξνληα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακπζηνχ 

ηα νπνία πξνθαινχλ ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα πνιηηηζηηθά ηνπ 

πξφηππα θαη ελδηαθέξνληα.  

 

4.8. Η Πξνζέγγηζε Gestalt. 

χκθσλα κε ηνλ O‟ Leary (1995), ε πξνζέγγηζε Gestalt 

(κνξθνινγηθή) έρεη ηηο ξίδεο ηηο ζηελ ππαξμηαθή θαη αλζξσπηζηηθή 

ςπρνινγία θαη ηδξπηήο ηεο είλαη ν Γεξκαλφο ςπρίαηξνο Fritz Perls.             

Ζ θαιχηεξε απφδνζε ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γίλεηαη κε ηηο ιέμεηο 

«κνξθή» ή «φινλ» πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο. 
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Αλαιπηηθφηεξα νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπρνζεξαπείαο Gestalt είλαη νη: 

 Μνξθή – ινλ 

Ζ Gestalt ζεσξεί ηνλ άλζξσπν σο φινλ, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ην 

ζχλνιν ησλ κεξψλ ηνπ. 

Ζ κνξθή, είηε είλαη αλάγθε, επηζπκία ή πξφβιεκα, παξνπζηάδεηαη 

θάζε θνξά απφ έλα θφλην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Ζ κνξθή παξνπζηάδεηαη, δεηά ηθαλνπνίεζε θαη 

παξέξρεηαη. Μέζα απφ ηελ ελαιιαγή δεκηνπξγίαο θαη θαηαζηξνθήο 

«κνξθψλ» πξνρσξά ν άλζξσπνο.  

Γηα παξάδεηγκα ηε ζηηγκή πνπ γξάθσ, ληψζσ έληνλν ην αίζζεκα ηεο 

πείλαο. Αθήλσ ην γξάςηκν θαη ηθαλνπνηψ ηελ αλάγθε κνπ γηα θαγεηφ. 

Όζηεξα ζπλερίδσ ην γξάςηκν. Ζ αλάγθε έθαλε ηνλ θχθιν ηεο. 

Δκθαλίζηεθε, ηθαλνπνηήζεθε, απνζχξζεθε θαη κηα λέα αλάγθε 

εκθαλίζηεθε.  

 Απηνξξχζκηζε 

Αλ ε δεκηνπξγία θαη θαηαζηξνθή ησλ «κνξθψλ» είλαη ζπλερήο,       

ν νξγαληζκφο ξπζκίδεη ηηο θπζηνινγηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο κε πγηή ηξφπν.   

Δίλαη ην θαηλφκελν ηεο απηνξξχζκηζεο. 

 Αλνηρηνί ινγαξηαζκνί 

Οη αλνηρηνί ινγαξηαζκνί είλαη κηα άιιε βαζηθή έλλνηα ηεο Gestalt 

θαη δεκηνπξγνχληαη φηαλ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηε ξνή ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

κνξθψλ. ηαλ παξακέλνπλ αλνηρηνί δελ επηηξέπνπλ ην άηνκν λα απνιαχζεη 

ην ηψξα. 

ην παξάδεηγκα πνπ πξναλαθέξζεθε, αλ ππάξμεη εκπφδην ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο κνπ γηα θαγεηφ, ζα κε απαζρνιεί ζπλερψο κε 

απνηέιεζκα λα ληψζσ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θη ν νξγαληζκφο ζα ράζεη 

ζηελ αξκνλία ηνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ «θιείλεη» απηφο ν ινγαξηαζκφο. 

 Δδψ θαη ηψξα  
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Ζ απφθηεζε επίγλσζεο ζην «εδψ θαη ηψξα», ζηελ άκεζε εκπεηξία 

θη φρη ζε πεξαζκέλα δεηήκαηα. Ο Perls έρεη πεη φηη ην εδψ θαη ηψξα 

ππάξρεη. 

Γηα ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ην άηνκν εζηηάδεη ζε φ,ηη θαίλεηαη 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θηλήζεηο, ρεηξνλνκίεο, θσλή ζηνλ ηξφπν πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ζην παξφλ. Πξνζέρεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη έηζη επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

Σα παξακχζηα δείρλνπλ ηε δηαθνξά ηεο αγάπεο θαη ηεο εμάξηεζεο 

θαη πσο κπνξνχκε λα απειεπζεξσζνχκε. Γείρλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ 

έλσζε είηε κε ηνλ εαπηφ καο είηε κε ηνπο γχξσ καο θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αιήζεηεο πνπ έρεη αλάγθε ν θαζέλαο γηα λα βξεη ην λφεκα ηεο χπαξμεο ηνπ. 

 

4.9. Gestalt θαη Παξακύζη 

Ζ Gestalt δσληαλεχεη ην παξακχζη ζην «εδψ θαη ηψξα».                  

Οη γιαθπξέο εηθφλεο θαη νη δηάινγνη ηνπ παξακπζηνχ έιθνπλ ηελ νκάδα θαη 

ηελ σζνχλ λα δσληαλέςεη πξφζσπα θαη εηθφλεο κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, 

φπσο ε αλάιεςε επζχλεο ηνπ εαπηνχ, ε επίγλσζε, ηα πεηξάκαηα (π.ρ. ε 

άδεηα θαξέθια), ε επεμεξγαζία ησλ νλείξσλ. 

 

4.10. Σερληθέο Gestalt 

- Αλάιεςε επζχλεο ηνπ εαπηνχ 

Σν άηνκν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπ θη απηφ ην 

πεηπραίλεη φηαλ παξνηξχλεηαη λα κηιάεη πξνζσπηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξψην εληθφ πξφζσπν «εγψ» ψζηε λα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηηο ζθέςεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Μηιψληαο ζε 

ελεξγεηηθή θσλή γηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα: 

«Θπκώλσ όηαλ ν Υ κε ππνηηκά». 
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Βνεζεηηθφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζεηηθέο εθθξάζεηο, ηνπ 

ηχπνπ: «ζέισ», «επηιέγσ», «απνθαζίδσ» θαη φρη θξάζεηο φπσο «δελ 

κπνξψ», «πξέπεη», πνπ θαζηζηνχλ ξπζκηζηέο ησλ πξαγκάησλ ηνπ άιινπο θη 

φρη ηνπ εαπηνχ καο. 

- Ζ επίγλσζε 

Μηιψληαο ζηνλ Δλεζηώηα ην άηνκν επηθεληξψλεηαη ζην παξφλ. 

Γεγνλφηα απφ ην παξειζφλ ηα αθεγείηαη ζε ρξφλν Δλεζηψηα θαη ηφηε ν 

εκςπρσηήο δεηά λα αλαγλσξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ζ ζσκαηηθή επίγλσζε βνεζά ζηε γεληθφηεξε 

επίγλσζε. Λεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα γίλνληαη αληηθείκελα 

πξνζνρήο. 

- Πεηξάκαηα  

Γηα ηνλ O‟ Leary (1995) βαζηθή αξρή ησλ πεηξακάησλ είλαη ε αμία 

ηεο δξάζεο ζηε κάζεζε. Σα πην γλσζηά είλαη ε «άδεηα θαξέθια», ε 

«πξφβα», θαη «αληηζηξνθή», ή πεηξάκαηα βαζηζκέλα ζηελ ηέρλε. 

Ζ «άδεηα θαξέθια» δείρλεη ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζχγθξνπζεο.           

Ο ζεξαπεπκέλνο αιιάδεη ζέζε, απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ άδεηα θαξέθια θαη 

δίλεηαη ε επθαηξία λα εθθξαζηνχλ ε πφισζε, ε πξνβνιή, ε ελδνβνιή. Έηζη 

ην άηνκν, βηψλνληαο θαη ηηο δχν πιεπξέο, νδεγείηαη ζηελ απηνξξχζκηζε. 

Ζ «πξφβα» θαη «αληηζηξνθή» δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα 

θαηαιάβεη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

Καηαιαβαίλεη ηη ην επραξίζηεζε, ηη ζα αιιάμεη θαη ηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη 

πεηξακαηηδφκελν ζε πεξηβάιινλ ζεξαπείαο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ 

νκάδα εληζρχεη ην άηνκν λα δξάζεη ζε ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ ηέρλε κε ηελ πνιπκνξθία ηεο, εηθαζηηθά, θίλεζε, ζέαηξν, είλαη 

έλαο αλψδπλνο ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ θαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ςπρνζεξαπείαο ζηελ νκάδα. 

- Ζ ηερληθή επεμεξγαζία ησλ νλείξσλ 

πσο αλαθέξεη ν Rainwater (1976), γηα ηε Gestalt ην φλεηξν παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην δξφκν πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ. Έρεη 

θξπκκέλα λνήκαηα πνπ ην άηνκν πξέπεη λα ηα επεμεξγαζηεί κε δηάθνξεο 
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ηερληθέο (π.ρ. εηθαζηηθά, ζεαηξηθά, άδεηα θαξέθια θ.ιπ.) θαη λα ηα 

δσληαλέςεη 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ νλείξσλ πξνηείλεηαη ε ηαχηηζε κε 

αληηθείκελα, ηνπία, αξηζκνχο, πξφζσπα θ.ιπ., ψζηε ην άηνκν λα έξζεη ζε 

επαθή κε φζα έρεη απσζήζεη. Μέζα απφ ην δηάινγν κεηαμχ πξνζψπσλ θαη 

πξαγκάησλ ηνπ νλείξνπ, ην άηνκν πξνβαίλεη ζηελ απνζπκβνινπνίεζε   θη 

εμνκαιχλεη ηε δσή ηνπ.  

 Αλάιεςε επζχλεο  

Σν άηνκν πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα απηά πνπ 

ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη θαη θάλεη. Με ηελ αλάιεςε επζχλεο ππνζηεξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο άιινπο. 

 ξην ηεο επαθήο 

Ζ ζρέζε ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ θάζε κέινπο ηεο ζρέζεο, ζην ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή. 

Έηζη επέξρεηαη ε γλεζηφηεηα θαη ε ζρέζε γίλεηαη κηα ζεηηθή εκπεηξία γηα ην 

άηνκν, ηελ νπνία αλαπαξάγεη ζηηο ζρέζεηο ηνπ εθηφο ζεξαπεπηηθνχ 

πιαηζίνπ. 

 Πνιψζεηο  

Οη πνιψζεηο ππαξθηέο ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ νη άλζξσπνη ηε δσή 

θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, θαζψο έρνπκε κάζεη λα βιέπνπκε κέζα απφ 

ην θάζκα κηαο ζεηξάο αληίζεησλ (θαιφο - θαθφο). 

Ζ ςπρνζεξαπεία Gestalt απνβιέπεη ζηελ απνδνρή ησλ αληίζεησλ 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ νινθιήξσζε. 

 Δκπφδηα ζηελ επαθή 

Γηα ηνλ O‟ Leary (1995), πνιιά είλαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζηελ επαθή. Θα αλαθεξζνχλ δπν πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Δίλαη ε πξνβνιή, φηαλ ην άηνκν δίλεη ζηνπο άιινπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ή ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη ην ίδην θαη ε 

ελδνβνιή φηαλ ην άηνκν αθνκνηψλεη άθξηηα ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο άιισλ. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο πξνβνιήο ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, 

επηζεηηθφηεηα θαη αλεπζπλφηεηα. 

ηελ ελδνβνιή ράλεηαη ε επαθή ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ φζν 

θαη κε ηνπο άιινπο. πρλά νη γεληθεχζεηο νθείινληαλ ζε ηδέεο θαη αμίεο πνπ 

έρνπκε ελδνβάιεη θη φρη ζε ζπλεηδεηέο απφςεηο καο. 

χκθσλα κε ηνλ Zinker (1977), νη ξφινη, ε θίλεζε, ν ξπζκφο, ν ήρνο 

θαη ην ρξψκαηα ζπλεπηθνπξνχλ. Γελ γνεηεχνπλ ην ίδην νη εηθφλεο θαη νη 

ζθελέο ησλ παξακπζηψλ, φινπο ηνπο αλζξψπνπο θη απηφ είλαη ελδηαθέξνλ 

γηα λα εξεπλήζνπκε ην ιφγν ηεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. 

Καηά ηνλ O‟ Leary (1995) ζεκαληηθφ είλαη λα ζπδεηεζεί ν ιφγνο 

πνπ έθαλε ηα άηνκα λα πξνβνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ψζηε λα 

δνπιέςνπλ παξαπάλσ ηε κνξθή αληίζηαζεο πνπ πξνέθπςε. Σν πείξακα ηεο 

άδεηαο θαξέθιαο, ε πξφβα θαη ε αληηζηξνθή ζα ήηαλ πηζαλή εθδνρή. 

Μεγάιε αμία έρεη θαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα: «Πνηνλ ξόιν δελ ζα 

δηάιεγεο πνηέ;» γηαηί εξρφηαλ ζηελ επηθάλεηα απνκνλσκέλεο πηπρέο ηνπ 

ςπρηζκνχ ηνπ αηφκνπ.  

ηελ νκάδα πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο ή δηαπξνζσπηθέο 

δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνηαζεί ην αλάινγν παξακχζη απφ ηνλ εκςπρσηή, 

ψζηε κέζα απφ ηελ πινθή ηνπ κχζνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζηνλ εαπηφ ηνπο ηα δχζθνια θνκκάηηα θαη ηηο αληηζηάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ νινθιήξσζε. 

Σα παξακχζηα δηάθνξσλ ιαψλ καο απνθαιχπηνπλ ηηο δηαθνξέο θαη 

ηνλίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο καο θαη πσο κπνξνχκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε, «εδώ 

θαη ηώξα», επνηθνδνκεηηθά.  

 

◊ ◊ ◊ 
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5  ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΚΑΗ ΔΜΦΤΥΧΖ
 

 

 

ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ  

 

5.1. Δκςπρώλνληαο ηελ Οκάδα. 

Ζ νκάδα έρνληαο έλα δηθφ ηεο θψδηθα αμηψλ θαη επηθνηλσλίαο 

δνθηκάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη εμειίζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εκςπρσηή. 

Οη νκάδεο ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία ζην παξφλ, ιέγνληαο βησκαηηθέο θη αλάινγα κε ην 

ζηφρν ηνπο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο. Μηιάκε γηα νκάδεο ςπρνζεξαπείαο, 

απηνγλσζίαο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θ.ιπ. 

ε φιεο απηέο ηηο νκάδεο ε πνξεία ηνπο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζηφρνπ κνηάδεη κε έλα ηαμίδη πνπ φρεκα ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

παξακχζη. 

Ο εκςπρσηήο δηεπθνιχλεη ην ηαμίδη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνηείλνπκε, ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηελ Gestalt θαη 

ηε κε θαηεπζπληηθή παξεκβαηηθφηεηα. 

Ζ νκάδα αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία κέζα απφ ζπλαληήζεηο 

(αξρηθέο) γλσξηκίαο θαη ζπλερίδεη κε αιιειεπίδξαζε θαη ζρέζεηο πνπ 

βαζαίλνπλ ζηελ πνξεία. 

Ο εκςπρσηήο πξνρσξάεη απφ ηελ απιή δηεπθφιπλζε ζε πην ζχλζεηε, 

ρξεζηκνπνηψληαο αλάινγεο βαξχηεηαο πιηθφ. 

Ξεθηλάεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε εμεγψληαο ην βησκαηηθφ ηξφπν 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νκάδα, ην επηζπκεηφ θιίκα ηεο νκάδαο θαη 

ηνλ ξφιν ησλ παξακπζηψλ πνπ ζα αθεγεζεί. 

Οη αζθήζεηο έρνπλ ζθνπφ ηε γλσξηκία ησλ κειψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ άλεζεο θαη ζαιπσξήο. 
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5.2. Γεμηόηεηεο ηνπ Δκςπρσηή. 

χκθσλα κε ηηο Φηιίππνπ θαη Καξαληάλα (2010), ν ξφινο ηνπ 

εκςπρσηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη λα 

αληηθξχζνπλ πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ 

δπζιεηηνπξγίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο. 

Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα: 

 Γηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο. 

 Δκπιέθεηαη ζπγθηλεζηαθά, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη. 

 Παξεκβαίλεη, φηαλ ρξεηάδεηαη δηεπθφιπλζε, κε πξνηάζεηο. 

 πκκεηέρεη θη φηαλ ππάξρνπλ «αδέμηεο» ζηηγκέο λα 

απνθνξηίδεη. 

 Δθπαηδεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ 

απνδνρή θαη ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε. 

 Αθνχεη ηα βηψκαηα ησλ άιισλ αλεπεξέαζηνο απφ ηηο δηθέο 

ηνπ αληηιήςεηο. 

 Καηαλνεί ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

 Δληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο ηεο νκάδαο.  

 

5.3. Η πλάληεζε. 

Μηα βησκαηηθή νκάδα εμειίζζεηαη κέζα απφ κία πνξεία 

ζπλαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη εκέξεο. 

Ζ ζπρλόηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ κπνξεί λα είλαη κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα έσο κία θνξά ην κήλα ή θαη νξηζκέλεο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ 

(εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο νκάδαο). 
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Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θπκαίλεηαη απφ κία ψξα έσο ηέζζεξηο 

ψξεο. Σα ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ δηάξθεηα έλα αββαηνθχξηαθν ή 

πεξηζζφηεξν, έρνπλ ελφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ σξψλ. 

Ζ δνκή ησλ ζπλαληήζεσλ απνηειείηαη άηππα απφ ηξία κέξε:          

Σν εηζαγσγηθφ κέξνο, ην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο θαη ην θιείζηκν. 

ηελ εηζαγσγή ν εκςπρσηήο βνεζάεη κε ηηο αζθήζεηο πνπ πξνηείλεη 

λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, λα εθθξαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. 

ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο έρνπκε ην δεκηνπξγηθφηεξν κέξνο.          

Ζ ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο εληζρχεηαη θαη απμάλεηαη ν βαζκφο 

απηνγλσζίαο θαη εκβάζπλζεο. 

ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ θιεηζίκαηνο, είλαη βαζηθφ λα κηιήζεη θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζε θαη ηηο ζθέςεηο πνπ 

έθαλε. 

 

5.4. Ο Ρόινο ησλ Βησκαηηθώλ Αζθήζεσλ. 

Οη βησκαηηθέο αζθήζεηο έρνπλ ζθνπφ λα ζπλ – θηλήζνπλ ην άηνκν 

ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά θαη λνεηηθά, ψζηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα ηνλ γλσξίζεη θαιχηεξα. 

Σηο βησκαηηθέο αζθήζεηο ζα ηηο ζπλαληήζνπκε κε ηνλ φξν 

«δξαζηεξηφηεηεο» / «παηρλίδηα», ζπλήζσο ζηελ εκςχρσζε νκάδσλ κέζα 

απφ ηελ ηέρλε Faure – Laskar (1990), σο πξνηάζεηο / αζθήζεηο ζηε κε 

θαηεπζπληηθή παξεκβαηηθφηεηα Lobrot (1974), σο πεηξάκαηα / αζθήζεηο 

ζηε Gestalt Zinker (1977), σο δνκεκέλεο αζθήζεηο Yalom (2006). 

Οη βησκαηηθέο αζθήζεηο έρνπλ δηηηφ ξφιν. Δπηδξνχλ θαη βνεζνχλ 

ηφζν ηελ νκάδα ζην ζχλνιν ηεο, φζν θαη ην θάζε άηνκν ρσξηζηά.  

ηελ νκάδα ε ρξήζε βησκαηηθψλ αζθήζεσλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο, 

ψζηε λα αλαπηπρζεί γξήγνξα θαη δεκηνπξγηθά ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 
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ε αηνκηθφ επίπεδν απνηεινχλ ηνλ πην αλψδπλν ηξφπν λα έξζνπλ ζε 

επαθή ηα άηνκα κε ηνλ άγλσζην εαπηφ ηνπο θαη λα αληηθξχζνπλ ηνπο 

θφβνπο ηνπο. 

χκθσλα κε ηηο Φηιίππνπ θαη Καξαληάλα (2010) φηαλ πξνηείλνπκε 

αζθήζεηο θαη ηζηνξίεο, ιακβάλνπκε ππφςε: 

 Σηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

 Σν ζηάδην ηεο νκάδαο. 

 Σε θάζε ηεο ζπλάληεζεο.  

 ζα ζπκβαίλνπλ ζην «εδώ θαη ηώξα». 

 Σν ζέκα πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνχκε.  

 Σνλ επηζπκεηφ ζηφρν. 

 Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο. 

 Σν ρψξν πνπ δηαζέηνπκε. 

 Σελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Σηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο (γισζζηθέο, ζσκαηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θ.ιπ.). 

 

5.5.1. Οη Δηζαγσγηθέο Αζθήζεηο. 

ηελ αξρή θάζε ζπλάληεζεο ν εκςπρσηήο πξνηείλεη εηζαγσγηθέο 

αζθήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπο ηα 

κέιε ηεο νκάδαο. Γεκηνπξγνχλ θιίκα εκπηζηνζχλεο θη αιιειεπίδξαζεο, 

ψζηε λα εθθξαζηνχλ νη επηζπκίεο θαη νη αλάγθεο ηνπο. 

 

5.5.2. Οη Αζθήζεηο Αλάπηπμεο. 

Γηα ηηο Φηιίππνπ θαη Καξαληάλα (2010) νη αζθήζεηο αλάπηπμεο 

βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

 Να ζπλδέζνπλ ηελ ηζηνξία κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ηα 

πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα. 
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 Να «βγνπλ» απφ ην λνεηηθφ επίπεδν θαη ηε ινγηθή 

επεμεξγαζία θαη λα ζπλδεζνχλ κε νιφθιεξν ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 Μέζα απφ αζθήζεηο επηθέληξσζεο ζην ζψκα, ζηελ αλαπλνή 

ή ηελ θίλεζε, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαζψο θαη νκαδηθά ή πξνζσπηθά 

ζέκαηα. 

 Να αλαθαιχςνπλ δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο κέζα απφ ηελ 

δξακαηνπνίεζε, ηηο θαηαζθεπέο, ηελ θίλεζε, ηελ ζσκαηηθή 

ηνπνζέηεζε κέζα ζην ρψξν θ.ιπ. 

 Να κεηψζνπλ ηελ απηνινγνθξηζία. 

 Να αλνίμνπλ δξφκν ζηελ απζεληηθή θαη απζφξκεηε έθθξαζε 

αζπλείδεησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη ζνιά ή 

κπεξδεκέλα, κέζα απφ αζθήζεηο φπσο ε απηφκαηε γξαθή, ην 

απηνκαηηθφ ζέαηξν, ν θαζνδεγνχκελνο νξακαηηζκφο, ε άδεηα 

θαξέθια θ.ιπ. 

 Να θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα «αλνηρηνχο ινγαξηαζκνχο». 

 Να αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ αζέαηεο ή κε 

απνδεθηέο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

 Να δνθηκάζνπλ λέεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

 

5.5.3. Οη Αζθήζεηο Κιεηζίκαηνο 

Γηα ηηο Φηιίππνπ θαη Καξαληάλα (2010) ν εκςπρσηήο ζην θιείζηκν 

θάζε ζπλάληεζεο, κηαο ελφηεηαο ή ζην ηέινο κηαο νκάδαο, κε ηηο 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο θαη κε αζθήζεηο ιεθηηθέο, 

ζσκαηηθέο θαη πην ζπάληα γξαπηέο ή ρεηξνηερληθέο, δηεπθνιχλεη ηα κέιε: 

 Να εθθξάζνπλ ηη βίσζαλ θαη ηη παίξλνπλ καδί ηνπο 

θεχγνληαο.  

 Να κνηξαζηνχλ κε ηελ νκάδα ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηα νπνία 

θεχγνπλ. 
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 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη δεμηφηεηεο θαηέθηεζαλ θαη πσο 

ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα γλψζε. 

 Να απνραηξεηηζηνχλ ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά. 

 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηαηί: 

 Γείρλεη ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία πξνζέγγηζε ην ζέκα ην θάζε 

άηνκν ρσξηζηά. 

 Αθνχγνληαο ην πξνζσπηθφ βίσκα ελφο κέινπο, ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο αζθνχληαη ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε. 

 Αλαδχνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

  Κάζε κέινο αλαθαιχπηεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη 

εηζπξάηηεη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεηήκαηα. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κηιψληαο επηθνηλσλνχλ θαη δε ληψζνπλ 

κφλνη. 

 Καζψο κηινχλ γηα ην βίσκα ηνπο ζην παξφλ, εθθξάδνπλ 

ζπρλά ηελ επηζπκία λα δνπιέςνπλ πεξηζζφηεξν έλα ζέκα.  

 ηαλ αθνχκε ηνπο άιινπο, αλαγλσξίδνπκε θαη δηθέο καο 

πηπρέο. 

 Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη ζπλνρή. 

 Γίλεηαη ε επθαηξία δηαιφγνπ γηα αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο. 
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(Πεγή: Φινπ. Παηδηθνί Πίλαθεο δσγξαθηθήο. Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ηφπν: 
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5.6. Η Σερληθή ηεο Αθήγεζεο 

 χκθσλα κε ηελ Gersie (2002) ε αθήγεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ βαζκφ επίδξαζεο ηνπ κχζνπ. Ο κχζνο γίλεηαη παξαζηαηηθφο θπξίσο 

κέζα απφ ηελ αθήγεζε ηνπ εκςπρσηή. 

 Γηα ηνλ Αλαγλσζηφπνπιν (1987) ζ‟ απηφ ζπληειεί ε ζεαηξηθφηεηα 

πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ αθήγεζε κέζα απφ ιφγηα, θηλήζεηο, εθθξάζεηο, 

ήρνπο ηνπ εκςπρσηή – αθεγεηή. 

Μεηαθέξεη ηε δξάζε ησλ εξψσλ ζην παξφλ θαη δσληαλεχεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ην κήλπκα δηαπεξλά ηνπο αθξναηέο θαη ζπλ – θηλεί. 

Ζ αθήγεζε απνθηά ελδηαθέξνλ φηαλ ν αθεγεηήο θάλεη ρξήζε θαη 

ησλ αλάινγσλ πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο: ε ππεξβνιή, ε ιηηφηεηα, ην 

ρηνχκνξ, ην μάθληαζκα, νη επαλαιήςεηο, ε θνξχθσζε θ.α. 

Ζ Marcoli (2001) επηκέλεη φηη ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή ζε κηα νκάδα 

πξέπεη λα ηνλ έρεη ν εκςπρσηήο θαη φρη θάπνηνο άιινο ζπκκεηέρνληαο, γηαηί 

πηζηεχεη φηη ε αθήγεζε παξαπέκπεη ζε πξψηκεο ζρέζεηο θαη αλαθαιεί κηα 

ζρέζε γνλετθήο θξνληίδαο κεηαμχ αθεγεηή θαη αθξναηψλ. Μαο αθεγείηαη 

θάπνηνο θαη απηφ ζεκαίλεη φηη αμίδνπκε ηελ παξνπζία θαη ην ρξφλν 

θάπνηνπ. Αιιά θαη ν αθεγεηήο βηψλεη κηα δσληαλή αιιειεπίδξαζε. 

Ζ αθήγεζε έρεη ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ 

ρψξνπ, φπσο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ αθξναηψλ ζεκαληηθά. 

 

 

◊ ◊ ◊ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

 

6.1. Οξηζκόο ηεο Βηβιηνζεξαπείαο. 

Χο «βηβιηνζεξαπεία» νξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ κε ζθνπφ λα 

επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη κία δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία 

αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ην ινγνηερληθφ θείκελν φπνπ ν αλαγλψζηεο 

ζπκκεηέρεη ηφζν κε ηε ινγηθή ηνπ φζν θαη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, δειαδή 

κε φιν ηνπ ην είλαη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ 

γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

πνπ θάλεη ηελ αλάγλσζε.  

Ο Rubin (1978) αλαθέξεη φηη ε βηβιηνζεξαπεία ζπλαληάηαη σο 

«Αλαγλσζηηθή Βηβιηνζεξαπεία» θαη σο «Δπηθνηλσληαθή Βηβιηνζεξαπεία». 

Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αλάγλσζε απηή θαζ‟ απηή, ρσξίο θάπνηα ζπδήηεζε 

λα ηελ αθνινπζεί, ελψ ζηε δεχηεξε, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί έλαο 

δηάινγνο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο πνπ δηάβαζαλ ην ίδην θείκελν.  

χκθσλα κε ηελ Παπαδνπνχινπ (2004) ε Δπηθνηλσληαθή 

Βηβιηνζεξαπεία δηαθξίλεηαη ζηελ Κιηληθή Βηβιηνζεξαπεία πνπ αθνξά 

άηνκα πνπ ήδε έρνπλ θάπνην πξφβιεκα θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα, θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ Πξνιεπηηθή Βηβιηνζεξαπεία πνπ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ αηφκσλ θαη ηελ πξφιεςε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

Ο Olsen (1975) ππνζηεξίδεη πσο ε Πξνιεπηηθή Βηβιηνζεξαπεία ζα 

κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ παίξλνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα κε λνζήζνπκε απφ θάπνηνλ ηφ. Ζ Βηβιηνζεξαπεία 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά, λένπο θαη ελήιηθεο.  

Ζ Αλδξνπηζνπνχινπ (1994) αλαθέξεη επίζεο φηη ν φξνο 

«βηβιηνζεξαπεία» ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζεκαίλεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
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αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηελ επίιπζε ησλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ. Ο φξνο φκσο έρεη θαη δχν 

εηδηθφηεξνπο ζεκαζηνινγηθνχο νξηζκνχο. Με βάζε ηνλ πξψην νξηζκφ, 

βηβιηνζεξαπεία είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε θαη θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ 

ζχκβνπιν ή ηνλ εηδηθφ ςπρνζεξαπεπηή αλάγλσζε ηζηνξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα βηβιία απνηεινχλ εδψ 

απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζχκβνπινο θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ. Με βάζε ην δεχηεξν νξηζκφ, ε βηβιηνζεξαπεία 

αθνξά ηελ πξνιεπηηθή δξάζε πνπ έρεη ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ βηβιίσλ, ζηηο 

ζειίδεο ησλ νπνίσλ κπνξεί θάπνηνο λα αλαγλσξίζεη θνκκάηηα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη λα ζπλαληήζεη ήξσεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

παξφκνηα κε απηφλ πξνβιήκαηα.  

ην Λεμηθφ Δθπαηδεπηηθψλ ξσλ (Γεκεηξάθνο 2000) πεξηγξάθεηαη 

ε έλλνηα ηεο βηβιηνζεξαπείαο σο εμήο:  

Βηβιηνζεξαπεία είλαη ε ρξήζε ησλ βηβιίσλ πξνο επίδξαζε ηεο 

νιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ, κηα δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνλ 

αλαγλώζηε θαη ην ινγνηερληθό θείκελν, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ ζε ζθνπνύο 

θπζηθήο θαη λνεηηθήο αλάπηπμεο, κία ζύιιεςε δηαλνεηηθή, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη ζε επηιεγκέλα 

αλαγλσζηηθά εγρεηξίδηα κπνξνύλ λα επηθέξνπλ επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην ηνλ αλαγλώζηε. 

Ο Γεκεηξάθνο (2000) αλαθέξεη φηη ε «αλάγλσζε» εηπκνινγηθά 

είλαη ε γλψζε πνπ ζεξαπεχεη ηελ ςπρή θη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ. ηα Διιεληθά «αλαγλσξίδσ» ζεκαίλεη «μαλαζπκάκαη θαη αλαζχξσ 

εθ ησλ έζσ ηελ πξνζσπηθή γλψζε».  

Γηα ηελ αλάγλσζε ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Shrodes (1955) πσο 

γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Δίηε δηαβάδνπκε έλα κπζηζηφξεκα ή 

ζεαηξηθφ, είηε ζπλαληάκε θίινπο, είηε εξγαδφκαζηε, φια απηά ηα
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αληηιακβαλφκαζηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο καο, ηηο άκπλεο 

θαη ηηο αμίεο καο. 

χκθσλα κε ηνλ Olsen (1975) ζηηο κηθξέο ειηθίεο ην παηδί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο εξκελεχεη ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα κε βάζε ηηο 

δηθέο ηνπ εκπεηξίεο. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ν Gates (1928) ν νπνίνο πηζηεχεη 

φηη ε αλάγλσζε επεξεάδεη φιε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ην νπνίν 

δηαβάδεη κε ηελ θαξδηά ηνπ, ζπλαληά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηξνπνπνηείηαη. 

πσο αλαθέξεη ε Παπαδνπνχινπ (2004) αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

1946 ε βηβιηνζεξαπεία εθαξκφζηεθε ζε παηδηά θαη ηφηε ήηαλ ε ζηηγκή πνπ 

νξηζηηθνπνηήζεθε. Απηφ ην γεγνλφο έθεξε ην βηβιίν πην θνληά ζηα παηδηά 

θαη ε αλάγλσζε θέξδηζε έδαθνο έλαληη ηεο απνζηήζηζεο θαη ηεο 

αληηγξαθήο θεηκέλσλ, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο κέρξη πξφηηλνο.        

Σν βηβιίν ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα εζηθνπιαζηηθνχο ζθνπνχο θαη κφλν κεηά 

ην 19
ν
 αηψλα άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε κέζν ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ.     

Ο Ivanhoe ηνπ Walter Scott ήηαλ ν Harry Potter ηεο επνρήο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε κία λέα ηάζε ζην βηβιίν, πην αλζξψπηλε απέλαληη ζην παηδί.  

 

6.2. Η Βηβιηνζεξαπεία ζην Υξόλν 

χκθσλα κε ηελ Μαληαδάθε (2013) απφ ηα αξραία ρξφληα ήηαλ 

επξχηαηα δηαδεδνκέλε ε ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ησλ κχζσλ θαη ηεο 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζηελ αλζξψπηλε ςπρή. Ζ ηππνγξαθία δελ είρε αθφκε 

αλαθαιπθζεί θαη ηα βηβιία δελ ππήξραλ κε ηελ έληππε κνξθή πνπ ηα 

γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σφηε νη άλζξσπνη αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπο βαζάληδαλ παξαθνινπζνχζαλ ηελ αθήγεζε ελφο 

ζνθνχ, ελφο ζεξαπεπηή πνπ ζεξάπεπε κε έλα δξαζηηθφ θάξκαθν· ηηο ιέμεηο.  

ηελ Αξραία Αίγππην, παξά ην γεγνλφο πσο ηα βηβιία δελ ήηαλ πξνο 

επξεία ρξήζε γηα ηνπο απινχο πνιίηεο, αιιά εμππεξεηνχζαλ επίζεκεο 

αλάγθεο θαη ιεηηνπξγίεο, νη Αηγχπηηνη πίζηεπαλ πνιχ ζηελ ζεξαπεπηηθή 

ηδηφηεηα ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Αξθνχζε κάιηζηα λα επηζθεθζεί 

θάπνηνο ηελ Βηβιηνζήθε ησλ Θεβψλ γηα λα βξεη γηαηξεηά ζην πξφβιεκα 
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πγείαο πνπ αληηκεηψπηδε. Απηφ έγξαθε άιισζηε ζε αξραία ειιεληθά θαη  ε 

επηγξαθή ηεο εηζφδνπ ηεο Βηβιηνζήθεο: «Φπρήο Ηαηξείνλ».  

Παξφκνηεο επηγξαθέο ζπλαληνχκε θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα, φπσο 

ζηελ Διιάδα, ζπγθεθξηκέλα ζηε Μνλή ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ, 

ζηελ Διβεηία θαη ζε άιιεο ρψξεο.  

πσο αλαθέξνπλ νη Σζαλαλάο θαη Μπάξινο (2011) ν Ηεζνχο 

Υξηζηφο ρξεζηκνπνηνχζε ηδηαίηεξα ηελ αθήγεζε. Ηδηαίηεξα πξνηηκνχζε ηηο 

παξαβνιέο κε ηνπο κπζηθνχο ηνπο ζπκβνιηζκνχο, νη νπνίεο έξηρλαλ θσο ζηα 

ζθνηεηλά ζεκεία ηεο ςπρήο ηνπο. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ ηζηνξηψλ ήηαλ 

απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη πήγαδε απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. ινη κπνξνχζαλ 

λα ην θαηαλνήζνπλ. Οη αιήζεηεο φκσο πνπ θξχβνληαλ κέζα ηνπ 

ζπγθηλνχζαλ ηηο αλζξψπηλεο ςπρέο θαη ηηο ζπληάξαζζαλ.  

Ζ ζσηεξία πεξλνχζε απφ ηνλ αγσγφ ηεο ζπκβνιηθήο αλάγλσζεο ηεο 

Βίβινπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε εξεκηζηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά, θαζψο θαη ηεο 

ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα. Σα ηεξά ιφγηα 

αζθνχζαλ ζησπειή ηακαηηθή επίδξαζε ζε φζνπο ηελ απνδεηνχζαλ, ηφζν 

ζην ζψκα φζν θαη ζηελ ςπρή. Απηφ γηλφηαλ αξγά θαη «κπζηηθά». 

Παξάιιεια ζε έλα πην εμσηεξηθφ επίπεδν, απνηεινχζαλ αθνξκή γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο. Ο αθξναηήο μεθιείδσλε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη εηζαγφηαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πλεπκαηηθήο αθχπληζεο.  

χκθσλα κε ηελ Jackson (2006) ήδε ε βηβιηνζεξαπεία σο θιηληθή 

κέζνδνο εθαξκφδεηαη απφ ην 1916 κε ηνλ Crothers ν νπνίνο δεκνζίεπζε έλα 

άξζξν φπνπ πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

Βηβιηνζεξαπείαο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ελήιηθεο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη εθηελψο ζε 

θιηληθέο θαη λνζνθνκεία γηα άηνκα κε λνεηηθέο ή ινηπέο αζζέλεηεο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηελ αλάξξσζε ησλ 

ζηξαηησηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δπν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. πρλά νη 

ζηξαηηψηεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ηνπο, θαηέθεπγαλ ζηελ 

αλάγλσζε αληί γηα κία αθφκε δφζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ραπηψλ. 

 

◊ ◊ ◊
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Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΧΝ ΔΝΖΛΗΚΧΝ  

 

7.1. Δθαξκνγή ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζην Πιαίζην ηεο Οκάδαο.  

χκθσλα κε ηνλ Holland (2011) ε νκάδα ζηα κάηηα ελφο 

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ είλαη έλαο ζρεκαηηζκφο φπνπ ην θάζε κέινο 

αθνκνηψλεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο θαη ηαπηφρξνλα πξνζζέηεη δηθά ηνπ 

ζηνηρεία αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι. Με άιια ιφγηα θαη ην 

άηνκν επεξεάδεη ηελ νκάδα θαη ε νκάδα επεξεάδεηαη απφ απηφ αλάινγα κε 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, δειαδή κε ην ηί είλαη ην θάζε άηνκν. Απηφ πνπ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο κνηξάδνληαη είηε σο ζθέςε, είηε σο δξαζηεξηφηεηα είλαη ην 

«ζπιινγηθφ εγψ» ηεο νκάδαο. Σν θάζε άηνκν ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηε 

ζπιινγηθφηεηα, δειαδή ηελ νκάδα θαη επεξεάδεηαη απφ απηήλ αλάινγα κε 

ην πψο ην άηνκν νξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

Ζ νκάδα σο ζρεκαηηζκφο είλαη πνιιαπιά σθέιηκε γηα ην άηνκν.    

Ο Freud (1965) ηζρπξηδφηαλ φηη ην πξφηππν ηεο πξσηφγνλεο νηθνγέλεηαο 

είλαη ην κνληέιν γηα φιεο ηηο νκάδεο θαη φηη ζηελ νκάδα ην αηνκηθφ εγψ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην ζπιινγηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην θέληξν βάξνπο 

κεηαηίζεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ ζε εθείλεο πνπ κνηξάδεηαη 

νιφθιεξε ε νκάδα. Σν «εγψ» παξακεξίδεη θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην 

«εκείο».  

πσο αλαθέξεη ν Schneider (2015) πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

βξίζθεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Wilfred Bion ν νπνίνο παξαηεξεί φηη 

ζηελ νκάδα ν ζπκκεηέρσλ κνηξάδεηαη ηηο εκπεηξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ ζα λα θνιπκπά ζηα ίδηα λεξά κε ηνπο ππφινηπνπο.  

O Bales (1971) κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξεη πσο ην θαζεηί λέν πνπ 

πξνζζέηεη ζηε ζπδήηεζε ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη έλα αζπλείδεην 

λφεκα γηα ηνπο ππφινηπνπο ην νπνίν ηνπο επεξεάδεη έκκεζα. ηελ νκαδηθή 
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ζεξαπεία ην άηνκν ληψζεη φηη αλήθεη θάπνπ. Αληί γηα ηνλ πξνβιεκαηηθφ 

ελήιηθα πνπ αλαγθάδεηαη λα πςψζεη άκπλεο γηα λα επηβηψζεη, γίλεηαη ν 

άλζξσπνο πνπ δεηάεη βνήζεηα απφ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα 

ζέζε κε ηε δηθή ηνπ. Φνβάηαη ιηγφηεξν λα εθζέζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ δηφηη 

γλσξίδεη φηη θαη νη ππφινηπνη έρνπλ βηψζεη θάηη αλάινγν. Αθνπγθξάδεηαη 

ηα κέιε ηεο νκάδαο θαζψο αλαθέξνπλ εκπεηξίεο ίδηεο κε ηηο δηθέο ηνπ θαη 

παξαηεξεί ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο. Σαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνηεί 

ην πψο θαηλφηαλ ν ίδηνο ζηα κάηηα ησλ δηθψλ ηνπ αλζξψπσλ θαη 

αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ιάζε θαη αδπλακίεο. Μέζα ζηελ νκάδα κπνξεί 

λα εθηεζεί κε αζθάιεηα θαη λα βξεη ηε δχλακε λα απνδερηεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γελ είλαη πιένλ ε εμαίξεζε αιιά έλα πξφζσπν πνπ 

πξνζπαζεί λα βξεη απαληήζεηο.  

πσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ν Goleman (1997) φηαλ βξηζθφκαζηε ζην 

«εκείο» σο κέιε κηαο νκάδαο είκαζηε ην ίδην εχζξαπζηνη φπσο θαη ην «εγψ» 

σο πξνο ηηο απηαπάηεο ηνπ, αιιά εθείλν πνπ θαηαθέξλνπκε θαη καο 

παξαθηλεί πξνο ηε δηαδηθαζία λα ζπγθξνηήζνπκε νκάδεο είλαη ε αλάγθε λα 

ληθήζνπκε ην άγρνο καο. 

Σν δηάβαζκα ελφο βηβιίνπ νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζε κεγάια ηαμίδηα. 

Σνπ πξνζθέξεη ζπγθηλήζεηο, δηεπξχλεη ην πεδίν γλψζεψλ ηνπ θαη ηνλ 

πξνβιεκαηίδεη πάλσ ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο δσήο. Κπξίσο φκσο ηνπ δίλεη 

δχλακε, αλαπηχζζνληαο ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα απην-ίαζε. Σνχην ην 

γεγνλφο έρεη απνδεηρηεί επηζηεκνληθά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξφιν πνπ 

θάπνηνη ην αληηκεησπίδνπλ ζθεπηηθά.  

χκθσλα κε ηνλ Shrodes (1955) ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ 

ληψζεη ην άηνκν είλαη πηζαλφλ λα κεησζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη λα 

δηαβάζεη έλα βηβιίν. ηαλ ν ραξαθηήξαο ελφο βηβιίνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφο 

γηα ηνλ αλαγλψζηε, ν ηειεπηαίνο ηαπηίδεηαη καδί ηνπ. Ο ραξαθηήξαο θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηα έλα πξνεγνχκελν ζπλαίζζεκα ηνπ αλαγλψζηε απφ θάπνηα 

παιαηφηεξε εκπεηξία. Μέζα απφ ηε βίσζε απηνχ ηνπ παιαηφηεξνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζην παξφλ δηα ηεο ελζχκεζεο, ε 

αλάγλσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα ην άηνκν
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θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα ειεπζεξψζεη ζπλαηζζήκαηα πνπ επεβίσλαλ ζην 

ππνζπλείδεηφ ηνπ κέρξη πξφηηλνο.  

Ο Cianciolo (1965) ππνζηεξίδεη πσο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

θαηαιάβεη θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα αλαπηχμεη κία λέα 

πξνζέγγηζε σο πξνο απηά, δειαδή λα ηα ςειαθίζεη θαη λα ζπκθηιησζεί 

καδί ηνπο. Ζ βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα 

θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ νη 

άιινη γχξσ ηνπο. Με ηελ ηαθηηθή αλάγλσζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο ςπρνινγίαο θαη θπζηνινγίαο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα μαλαδήζνπλ κε ςπρξαηκία κία 

θαηάζηαζε πνπ ήδε γλσξίδνπλ ρσξίο λα παξεθηξαπνχλ. 

  χκθσλα κε ηνπο Hert, Thys, Magiels θαη Wyckaert (2006) ε 

ζεξαπεία πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ βηβιίσλ εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Φπρνεθπαίδεπζεο. Ζ Φπρνεθπαίδεπζε ζε βνεζά λα καζαίλεηο θαη λα 

θαηαιαβαίλεηο θαη ηη ζπκβαίλεη θαη ην γηαηί ζπκβαίλεη απηό. Ζ δηαδηθαζία 

απηή κφλν επεξγεηηθά απνηειέζκαηα έρεη γηα φπνηνλ ππνθέξεη. ηαλ 

δηαβάδεη έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ, ελεκεξψλεηαη θαη 

ληψζεη πσο αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζξεκεί απφ ην γεγνλφο φηη δελ δεη 

θάπνηα πεξίεξγε θαη άγλσζηε θαηάζηαζε. Μπνξεί λα ειέγμεη θαιχηεξα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θαη νη αλεζπρίεο θαη νη θνβίεο ηνπ κεηψλνληαη αηζζεηά. 

πσο αλαθέξεη ν Γαιάλεο (1999) ζεκαληηθά νθέιε ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο απνθνκίδεη θαη έλαο απιφο 

άλζξσπνο πνπ δελ έρεη ςπρνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα.  

Αθνχγνληαο ηελ εμηζηφξεζε ελφο γεγνλφηνο ή ηελ αθήγεζε κηαο 

πεξηπέηεηαο εμαζθείηαη ζηελ ηέρλε ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο. Μαζαίλεη λα 

αθνχεη κε πξνζνρή ηα ιφγηα ησλ θίισλ θαη φζσλ ηνλ ζπλαλαζηξέθνληαη, 

ρσξίο λα ηνπο δηαθφπηεη. Έηζη απφ ηε κία πιεπξά θαηαλνεί ζε βάζνο ηελ 

νπζία ησλ ιφγσλ ηνπο θαη απαληά ζηνρεπκέλα ζηα εξσηήκαηά ηνπο θαη απφ 

ηελ άιιε ηνπο κεηαδίδεη ηελ αίζζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Γείρλεη κε ηελ 

ζησπειή αιιά ελεξγεηηθή ηνπ αθξφαζε πσο λνηάδεηαη γηα ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο θαη ηνπο εκπλέεη θιίκα εκπηζηνζχλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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απνθεχγνληαη νη επηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη αλαπηχζζεηαη νκαιά ε 

θνηλσληθή δσή ζε φινπο ηνπο ηνκείο.    

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Payne θαη Ross (2009) ε αλάγλσζε ησλ 

βηβιίσλ παξά ηελ ζεηηθή ηεο επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε ςπρνζχλζεζε, 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη λα αθνινπζεί κία άηππε αιιά 

θαζνδεγεκέλε πνξεία. Ζ σθέιεηα ηεο βηβιηνζεξαπείαο δελ έγθεηηαη ζηελ 

πνζφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ ζα δηαβάζεη θάπνηνο, αιιά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζνρήο κε ηελ νπνία ζα ζηνρεχζεη ην γξαπηφ θείκελν.  

Έξεπλεο απέδεημαλ πσο εάλ δηαβάζεη θάπνηνο ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνιιά βηβιία δελ ζα θεξδίζεη ηελ εξεκία θαη ηζνξξνπία πνπ 

αλαδεηά, αιιά αληηζέησο ζα κπεξδεπηεί θαη ζα ληψζεη ζχγρπζε, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα επηηείλνπλ ην ςπρνινγηθφ ηνπ πξφβιεκα.  

Ο Payne, ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ζπκβνχινπο 

εθπαίδεπζεο θαη νηθνγέλεηαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ππνζηεξίδεη πσο ην 

κπζηηθφ κηαο επηπρηζκέλεο δσήο είλαη ε απιφηεηα θαη ε ηζνξξνπία.            

Ο ρξφλνο πνπ δηαζέηεη θάπνηνο γηα λα δηαβάζεη έλα βηβιίν πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εξεκία θαη επηζπκία γηα πινήγεζε ζηα άγλσζηα λεξά 

ηεο θαληαζίαο. Ο ίδηνο αλαθέξεη ην εμήο παξάδεηγκα: ε κία ζπλεδξία ηνπ 

κε κηα νκάδα παηδηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ξψηεζε 

έλα νθηάρξνλν παηδί αλ αγαπάεη ην δηάβαζκα. Δθείλν ηνπ απάληεζε 

ππεξεθαλεπφκελν πσο κφιηο ηειείσζε ην λνχκεξν 16 απφ ην Μαγηθό 

Γεληξόζπηην, δηάβαδε ην ηέηαξην Time Wrap Trio θαη κφιηο είρε αγνξάζεη ην 

ηειεπηαίν ηνπ Καπεηάλ Βξάθα. ηαλ ην ξψηεζε πνην βηβιίν απφ φια απηά 

ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν, εθείλν απνθξίζεθε πσο δελ μέξεη γηαηί φια ηνπ 

θάλεθαλ ίδηα.  

Δδψ θαίλεηαη μεθάζαξα ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηνπ λνπ ηνπ 

παηδηνχ ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο αλάγλσζεο. 

Δπίζεο δηαθξίλεηαη ε αδξάλεηα ηεο θαληαζηαθήο ηνπ ηθαλφηεηαο λα 

πεξηπιαλεζεί ζηνλ θφζκν ηεο πεξηπέηεηαο. Απηφ ην γεγνλφο ν Payne ην 

απέδσζε ζηελ κεγάιε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θπινχλ ηα πξάγκαηα γχξσ 

καο, πνπ θιέβεη ρξφλν απφ ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο πηέδεη λα 
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θάλνπλ «πάξα πνιιά» ζε «ιίγε ψξα», θάηη πνπ απνβαίλεη θαηαζηξνθηθφ 

γηα ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Mr Rutter‟s English Classroom. Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ηφπν: 

https://sites.google.com/site/msruttersenglishclassroom/ Αλαθηήζεθε 30/07/2015). 
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7.2. Σα Βηβιία Απηνβνήζεηαο 

Ο ζχκβνπινο φηαλ θξίλεη πσο ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

ζπκβνπιεπφκελνο είλαη ζνβαξφ, ηνλ παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ εηδηθφ πνπ ζα 

αζρνιεζεί βαζχηεξα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε. Βαζηθφηεξν φισλ 

είλαη ν εηδηθφο λα εζηηάζεη ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθά 

θαζηεξσκέλνπ ξφινπ ηνπ. Αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ην βάζαλν πνπ 

ηαιαλίδεη ην άηνκν, πξέπεη λα θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην δξάζεο κε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

χκθσλα κε ηνπο Rusk θαη Read (1998) κεγάιε βνήζεηα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ ζχκβνπιν έλα θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε βηβιίν 

απηνβνήζεηαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα εηδηθά βηβιία κπνξνχλ λα ηνλ 

εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δψζεη ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ. Δίλαη νδεγνί δσήο, είλαη αηνκηθνί 

ράξηεο θαη επηθνηλσληαθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηνλ 

ζχκβνπιν. Έηζη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα θαζνδεγήζεη ζσζηά ηνπο αλζξψπνπο 

ψζηε λα βξνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη νξγαλσκέλε θαη ηειηθά επηηπρεκέλε.  

χκθσλα κε ηνλ Νηψληα (1994) ν αξρηθφο ζθνπφο ελφο έκπεηξνπ 

ζπκβνχινπ έρεη δχν εθθάλζεηο: α) ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο θαη β) ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ είδνπο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζήο ηνπ, θαζψο θαη ηεο επαθφινπζεο εθαξκνγήο ηεο 

(δειαδή νθείιεη λα βξεη ηη ζα θάλεη θαη πσο ζα ην θάλεη).  

Σν δήηεκα ησλ ζεξαπεπηηθψλ ιχζεσλ θαη ηερληθψλ, θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αξξψζηνπ, θαζνξίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη εκπνδίδνπλ ηελ άζθνπε 

πεξηθνξά ηνπ εηδηθνχ κέζα ζην ράνο ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ.  

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Hert, Thys, Magiels θαη Wyckaert (2006) ζε 

θακία πεξίπησζε ςπρνπαζνινγηθήο δηαηαξαρήο δελ ππάξρεη άκεζε ιχζε.  

Ο δξφκνο πξνο ηελ πιήξε θαη ηειηθή ζεξαπεία δελ είλαη εχθνινο. 

Αλαδεηείηαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη ζεκηηφ είλαη λα ζπλδπαζηεί κε 

ζπλδπαζηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ψζηε λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο.  



Βηβιηνζεξαπεία θαη Δλήιηθεο                                                                                                              67 

Γηα ηνλ Νηψληα (1994) απηή αθξηβψο ε επηηπρία ζεσξείηαη 

εμαζθαιηζκέλε πξψηα απ‟ φια φηαλ ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε. ε απηφ ην ζεκείν ε βηβιηνζεξαπεία 

πξνζθέξεηαη σο ε πην θαηάιιειε ηερληθή γηαηί δελ πξφθεηηαη γηα κηα ηπραία 

κέζνδν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηερληθψλ πνπ δελ 

έρνπλ απνηέιεζκα, αιιά είλαη κηα έγθπξε θαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε 

κέζνδνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο.  

Ζ ζπζηεκαηηθή νξζή απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζηνηρεηνζεηεζεί θαηά ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο - ζπλεληεχμεηο 

ηνπ εηδηθνχ κε ηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ ε εθαξκνγή ιχζεσλ θαη δπλαηνηήησλ. Τπφ απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ε δέζκεπζε ηνπ εηδηθνχ απφ ηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά 

πιαίζηα ζέηεη επηηαθηηθά ην δήηεκα ελφο ζσζηνχ αξρηθνχ πιάλνπ θαη κηαο 

επίζεο ζρεδηαζκέλεο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο.  

Ζ αλάγλσζε ινηπφλ εηδηθψλ βηβιίσλ απηνβνήζεηαο πξνβάιιεηαη απφ 

ηνλ εηδηθφ σο θαηάιιειε ιχζε, θαζψο ν αζζελήο ηελ ζεσξεί αλψδπλε, 

μεθνχξαζηε θαη ελδηαθέξνπζα θαη ηελ δέρεηαη κε επραξίζηεζε. 

 

7.3. Δθαξκνγή ηεο Βηβιηνζεξαπείαο κέζσ ησλ Βηβιίσλ 

Απηνβνήζεηαο. 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ην πσο ε βηβιηνζεξαπεία, 

κέζσ ησλ βηβιίσλ απηνβνήζεηαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε 

δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 

7.3.1. Βηβιηνζεξαπεία θαη Φπρνζπλαηζζεκαηηθά Πξνβιήκαηα. 

Γηα ηνπο Hert, Thys, Magiels θαη Wyckaert (2006) ηα βηβιία 

απηνβνήζεηαο είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκα γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηα άηνκα πνπ επηδεηνχλ ιχζεηο ζηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθά 

ηνπο πξνβιήκαηα. Δίλαη γξακκέλα - θαη πνιιέο θνξέο εηθνλνγξαθεκέλα – 

εηδηθά γηα φζνπο πάζρνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο. Σαπηφρξνλα 
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απνηεινχλ θαη πξαθηηθνχο νδεγνχο γηα ηνπο ζπγγελείο ή ηα αγαπεκέλα 

πξφζσπα ησλ αζζελψλ απηψλ.  

ηα βηβιία απηνχ ηνπ είδνπο πξσηαγσληζηνχλ ραξαθηήξεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ησλ δηαηαξαρψλ, ρσξίο λα θσηνγξαθίδνπλ 

αιεζηλά πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ φπνηα νκνηφηεηα πνπ ελδερνκέλσο 

ππάξρεη είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθή θαη απηφ ππνγξακκίδεηαη πνιχ 

θαζαξά ζηελ εηζαγσγή ησλ βηβιίσλ. Δθεί ηνλίδεηαη εκθαηηθά πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν δελ είλαη έλα επηζηεκνληθφ εγρεηξίδην πνπ αλ ην 

δηαβάζεη θαλείο θαηά ιέμε θαη ηεξήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζα γηαηξεπηεί απφ 

φ,ηη αζζέλεηα ηνλ βαζαλίδεη. Απηφ άιισζηε δελ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί δηά 

κηαο (ρσξίο φκσο θαη λα απνθιείεηαη).  

Σν θάζε βηβιίν δελ είλαη θνξέαο ςεχηηθσλ ειπίδσλ, νχηε θξαηά ηα 

πξσηεία ηεο εγθπξφηεηαο κέζα ζην ράνο ησλ πνηθίισλ αζζελεηψλ πνπ 

βαζαλίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο. Αληίζεηα, ζηελ αξρή πξνζθέξεη ρξήζηκε 

ελεκέξσζε ζε αζζελείο θαη κε, αθνχ πεξηγξάθεη -κε ηε ζεηξά πνπ 

εκθαλίδνληαη- ηηο ελδείμεηο ηεο δηαηαξαρήο, θαηαγξάθεη ηελ επίζεκε 

επηζηεκνληθή άπνςε γηα φζα παξαηεξνχληαη θαη ζην ηέινο δίλεη πξαθηηθέο 

ζπκβνπιέο γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο.  

ηφρνο απψηεξνο είλαη ν άξξσζηνο λα ελεκεξσζεί, λα ζπγθεληξψζεη 

πιεξνθνξίεο θαη ληψζεη δπλαηφο ψζηε λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζή ηνπ κε 

ηνλ ζσζηφηεξν ηξφπν.  

χκθσλα κε ηελ Cleghorn (1998) έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ηνλίδεηαη 

ζηα βηβιία απηνβνήζεηαο είλαη ην λα ζηακαηήζεη απηφο πνπ ππνθέξεη λα 

θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Ζ αίζζεζε πσο είλαη έλα 

πξνβιεκαηηθφ ή –ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε– έλα «θαθφ» άηνκν έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλεζπρία θαη ηελ θαηάζιηςε. Απηέο νη άζρεκεο ζθέςεηο 

κφλν επηηείλνπλ ην πξφβιεκα. Ζ απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ε απηνεθηίκεζε 

νδεγνχλ ην άηνκν ζε ζεηηθέο ζθέςεηο, ζε αξκνληθά νξγαλσκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ν ίδηνο ν άλζξσπνο 

είλαη «ν απνδέθηεο ηεο θαηάξαο ή ηεο επινγίαο ησλ ίδησλ ηνπ ησλ 

ζθέςεσλ» θηλεηνπνηεί ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δπλάκεηο πξνο ηελ αηζηνδνμία θαη 
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ηελ εξεκία. Κπξίσο ε απηνεθηίκεζε είλαη ν πξνζάιακνο γηα κία πγηή 

ςπρηθή δσή.  

πσο αλαθέξνπλ νη Rusk θαη Read (1998) επηπιένλ ν 

ζεξαπεπφκελνο δηαβάδνληαο ην βηβιίν απηνβνήζεηαο ζα θαηαθέξεη λα κάζεη 

λα αθνχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Θα εθπαηδεπηεί κέζσ ησλ εηδηθψλ 

αζθήζεσλ λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα δεη φρη ππνκέλνληαο αιιά 

ληθψληαο ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Έηζη κνλάρα ζα γίλεη ν ίδηνο θχξηνο ηεο 

δσήο θαη φρη πηφλη ηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ηνπ πξνο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε ζα είλαη ε αγάπε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε 

πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα. Απηφ ζα ηνπ δψζεη ηελ ψζεζε λα θάλεη κεηά 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ. 

Ο Fontana (1995) επίζεο ππνζηεξίδεη πσο ηα βηβιία απηνβνήζεηαο 

σθεινχλ πνιχ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πξνζθέξνπλ εηδηθέο ηερληθέο 

ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κπεξδεκέλα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ νιηθή (θαη φρη ε επηιεθηηθή) απψζεζε 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε βαζηθή αηηία πνηθίισλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ο ζπκφο, ν θφβνο, ε αγαλάθηεζε,  ε αγσλία πξέπεη λα 

εθθξάδνληαη αλνηθηά. Σα βηβιία ηνλίδνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ην πην 

θπζηθφ θαη παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ζ αδπλακία λα ηα 

παξαδερηεί θαλείο ηζνδπλακεί κε αδπλακία λα παξαδερηεί ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ. Άξα ν θαζέλαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ πγεία πξέπεη «λα δώζεη ηελ άδεηα ζηνλ εαπηό ηνπ λα ληψζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ». 

 

7.3.2. Βηβιηνζεξαπεία θαη Άγρνο. 

Σα βηβιία απηνβνήζεηαο είλαη πνιχ πξαθηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

άλζξσπνη βηψλνπλ κία κνξθή άγρνπο πνπ έρεη εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ην θνηλσληθφ άγρνο. χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ 

εγρεηξίδην γηα ηηο Φπρηθέο Γηαηαξαρέο πνπ εμέδσζε ε Ακεξηθαληθή 

Φπρηαηξηθή Έλσζε, ην θνηλσληθφ άγρνο νξίδεηαη σο εμήο: «Σν θνηλσληθφ 

άγρνο είλαη έλαο έληνλνο θαη επίκνλνο θφβνο έλαληη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαηαζηάζεσλ επίδνζεο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν 
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είλαη εθηεζεηκέλν ζε άγλσζηνπο αλζξψπνπο ή εμεηάδεηαη απφ απηνχο.       

Σν άηνκν θνβάηαη φηη ζα ελεξγήζεη κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα είλαη 

ηαπεηλσηηθφο θαη ζα ην θέξεη ζε ακεραλία». 

χκθσλα κε ηνπο Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) απηή ε 

κνξθή ηνπ άγρνπο είλαη χπνπιε γηαηί ελψ ζηελ αξρή δελ θαίλεηαη λα έρεη 

θακία αξλεηηθή επηξξνή, απιά ιεηηνπξγεί αλεπαίζζεηα, κεηά απφ έλα 

δηάζηεκα αξρίδεη θαη βηψλεηαη νινέλα θαη πην έληνλα. Αξρίδεη θαη έρεη 

δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ θαη ην άηνκν βαζαλίδεηαη ζπλερψο απφ ηνπο θφβνπο ηνπ. Ζ ζθέςε 

πσο νη άιινη ζα ζρεκαηίζνπλ άζρεκε ηδέα γη απηνχο θαηαληά καξηπξηθή 

θαη γεληθά φιε ε δσή ηνπο βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή αλαζηάησζε. 

πσο ππνζηεξίδεη ν Fontana (1995) ε βηβιηνζεξαπεία είλαη ζσηήξηα 

γηα ηα άηνκα πνπ ηαιαλίδνληαη απφ έληνλν άγρνο. Σα βηβιία απηνβνήζεηαο 

εμεγνχλ απφ πνχ πξνέξρεηαη ην άγρνο θαη πψο αληηδξνχλ νη πεξηζζφηεξνη 

ζε απηφ. Αλαθέξνληαη ηα αίηηα θαη νη νξγαληθέο, γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ έληνλνπ ζηξεο.               

Ζ ππφδεημε πσο θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηα αίηηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηξφπν πξνθαηαβάιιεη ηνλ 

πάζρνληα λα ζθεθηεί πσο ιχζεηο νιηθέο δελ ππάξρνπλ. Μφλν πξνζθέξνληαη 

γεληθέο θαηεπζπληήξηεο ιχζεηο πνπ ην άηνκν ζα εθαξκφζεη ζηε δηθή ηνπ 

μερσξηζηή πεξίπησζε. Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε απαιιαγή απφ ηελ 

ςπρνθζφξν πίεζε αιιά θαη κία κεγάιε αιιαγή ζην επίπεδν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σν βιέκκα ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ κηθξφθνζκν θαη ηνλ 

καθξφθνζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη γίλεηαη πην θσηεηλφ. Σν βηβιίν είλαη γηα 

απηφλ πνπ ππνθέξεη έλαο ζσηήξηνο νδεγφο γηαηί ηνλ βνεζά λα θαηαλνήζεη 

ην βαζχηεξν λφεκα κίαο δσήο πνπ δπζηπρψο δελ είλαη ζηξσκέλε κε 

ξνδνπέηαια.  

Γηα ηνλ Γαιαλφ (1976) αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη παζνινγηθνχ ηχπνπ αγρψδε δηαηαξαρή, ηφηε είλαη 

πνπ ε βηβιηνζεξαπεία είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκε. Πξνβάιιεη σο κηα άιιε, 

επηζηεκνληθά επηθξαηέζηεξε επηινγή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ε 

ςπραλάιπζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, δηαςεχδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ 

ίδηα ηεο ηελ ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία. Γηαηί ε ςπρνζεξαπεία πνιιέο θνξέο, 
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θαζψο πξνζπαζεί λα αλαδπζνχλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ αζζελή ηα απσζεκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ θαη νη ελζηηθηηθέο ηάζεηο, επηζπκίεο, ξνπέο πνπ 

θξχβεη ζηα ελδφηεξα ζεκεία ηνπ θξπθνχ εαπηνχ ηνπ, θηάλεη ζπρλά ζε 

αδηέμνδν.  

Ο εηδηθφο ζεξαπεπηήο φηαλ έρεη έλαλ αζζελή κε έληνλν άγρνο, 

πξνζπαζεί κε ηε κέζνδν ηεο βηβιηνζεξαπείαο: Πξψηνλ, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ν ζεξαπεπφκελνο ηελ αηηηνινγηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηα 

ζπκπηψκαηα ηεο πάζεζήο ηνπ θαη ζηηο θακνπθιαξηζκέλεο αζπλείδεηεο 

ζθέςεηο θαη δηαζέζεηο ηνπ. Γεχηεξνλ, λα πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο 

εθινγίθεπζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο ελεξγνπνίεζεο, επηδηψθνληαο ηνλ 

απψηεξν ζηφρν ηεο ίαζεο θαη ηεο γαιήλεο. 

 κσο απηφ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν, θαζψο εκθαλίδνληαη νη 

ιεγφκελεο αζπλείδεηεο «αληηζηάζεηο», πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζεξαπεπηηθή 

πξνζπάζεηα. Απηέο νη αληηζηάζεηο πξνβάιινληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπλεηδήζεσο απφ ηε δχλακε ηεο ινγνθξηζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο ή κηαο δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ε 

ινγνθξηζία απνκαθξχλεη απφ ηε ζπλείδεζε ηε κλήκε ηνπο, ψζηε λα πάςεη 

φιν απηφ λα θνξηίδεη αξλεηηθά ηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ. Σφηε έξρεηαη ν 

ζεξαπεπηήο, πνπ πιεζηάδεη ζηελ απνθάιπςε απηψλ ησλ απσζεκέλσλ, 

πξνζπαζψληαο λα βξεη αηηίεο θαη αθνξκέο. Δπηρεηξεί λα μεηπιίμεη ην 

θνπβάξη ησλ ελδφκπρσλ αλακλήζεσλ γηα λα θάλεη ζσζηή δηάγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. Τπάξρεη εδψ έλα δεχγνο αληίζεησλ δπλάκεσλ πνπ 

νδεγνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ςπραλάιπζεο ζε αδηέμνδν.  

Ο Γαιαλφο (1976) αλαθέξεη πσο ε βηβιηνζεξαπεία έξρεηαη 

αλαθνπθηζηηθά λα δψζεη ιχζε παίξλνληαο κνξθή ηέρλεο. Ζ ηειηθή 

ζεξαπεπηηθή απφθαζε είλαη κία ηέρλε, είλαη κία πξνζσπηθή επηινγή ηνπ 

εηδηθνχ θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε, ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, ηελ επθπΐα θαη ηελ δηαίζζεζή ηνπ. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ 

θαηάξηηζε ηνλ έρεη εθνδηάζεη κε πνιιέο ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο θαη 

πξαθηηθέο, Αιιά απηφο νθείιεη λα δηαιέμεη κία κέζνδν ηαηξηαζηή ζε φια ηα 

κέιε ηεο νκάδαο, κία δηαθνξεηηθή ζεξαπεπηηθή γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο πνπ ελδερνκέλσο βαζαλίδνληαη απφ θνηλά πξνβιήκαηα, αιιά 

πνπ δνπλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.  
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Δθ‟ φζνλ επηιέμεη ηε βηβιηνζεξαπεία σο ηξφπν αλαθνχθηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλζεθαλ ζηνλ ίδην, ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ απφ πξηλ θάπνηεο ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο είλαη απαξαίηεην: 

 λα εληζρχεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

αηφκσλ αζζελψλ. 

 λα ππνζάιπεη έλα ζαθέο ζθεπηηθφ πνπ ζα θαηαδεηθλχεη φηη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα 

εηζρσξήζεη ζηελ πξσηνγελή αηηία θαη λα επνπιψζεη ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή πιεγή. 

 λα πεξηιακβάλεη ελ δπλάκεη ηελ δπλαηφηεηα γηα κία πηζαλή 

δηεξγαζία ππέξβαζεο (working-through). 

 λα δηέπεηαη απφ ινγηθφηεηα. 

 λα κελ ζρεηίδεηαη κε θακία ηδενινγηθνπνηεκέλε ή 

ηδηνζπγθξαζηαθή επηινγή. 

 λα παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν θφζηνο (νηθνλνκηθφ, ζσκαηηθφ, 

βηνινγηθφ) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηειηθφ φθεινο πνπ ζα 

πξνθχςεη. 

 λα κελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο (αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο ή 

θνηλσληθέο παξελέξγεηεο). 

 

7.3.3. Βηβιηνζεξαπεία θαη Γηαηαξαρέο Πξνζσπηθόηεηαο. 

Σα βηβιία απηνβνήζεηαο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πην 

επηθαηξνπνηεκέλα, φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ζεξαπεηψλ πνπ πξνηείλνπλ. Απηέο αθξηβψο νη ζεξαπείεο βαζίδνληαη ζηελ 

γλσζηηθή - ζπκπεξηθνξηθή κέζνδν, ε νπνία θαηά θνηλή νκνινγία ησλ 

ζχγρξνλσλ ςπρνζεξαπεπηψλ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο 

ήδε ηζρχνπζεο.  
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πγθεθξηκέλα ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή κέζνδνο είλαη θαηάιιειε 

πξνο αληηκεηψπηζε πνιιψλ ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ηνπ 

άγρνπο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ, ησλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη ησλ δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Young θαη Klosko (1996) απηέο νη αζζέλεηεο δελ 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

δσή ησλ αλζξψπσλ, αιιά κε βάζε ηα ιεγφκελα «ππνθείκελα ζρήκαηα», 

δειαδή ηηο δπζιεηηνπξγηθέο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Σα άζρεκα βηψκαηα ελφο παηδηνχ ζην 

νηθνγελεηαθφ ή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ην θαζηζηνχλ αλήκπνξν λα βηψζεη 

κία νκαιή θαη ήξεκε δσή ζην κέιινλ. Κη απηφ γηαηί ην παηδί καζαίλεη λα δεη 

κέζα ζε απηέο ηηο λνζεξέο θαηαζηάζεηο, απεπαηζζεηνπνηείηαη θαη ζηακαηά 

λα παιεχεη γηα λα μεθχγεη. Αληηζέησο, θαηαιήγεη λα πηζηεχεη πσο φια είλαη 

θπζηνινγηθά θαη πσο ηα πξνβιήκαηά ηνπο ηα πξνθαινχλ νη ίδηνη κε ηε 

ζηάζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπο.  

Σα άηνκα ινηπφλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο παγηδεχνληαη κέζα ζε ιάζνο 

αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο θαη κέλνπλ εθεί ζε φιε ηνπο ηε δσή.                

Οη επηπηψζεηο κεηά είλαη αζπλείδεηα θαηαζηξνθηθέο, θαζψο ε ςπρνινγία 

ηνπο βαξχλεηαη νινέλα θαη πην πνιχ απφ αξλεηηθφ θνξηίν. Γελ γίλνληαη 

φκσο κφλν νη ίδηνη δπζηπρηζκέλνη αιιά θαη φια ηα θνληηλά ηνπο πξφζσπα. 

Πξέπεη ινηπφλ λα βξεζεί άκεζα κία ιχζε θαη ζίγνπξα ε πξψηε δελ είλαη ηα 

θάξκαθα.  

Δίλαη απνδεδεηγκέλν επηζηεκνληθά φηη γηα ςπρνπαζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο ήπηαο κνξθήο πξνηείλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο 

βηβιία θαηάιιεια γξακκέλα γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Δίλαη θείκελα κε 

ζεξαπεπηηθέο ηδέεο βαζηζκέλεο ζηε γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηθή κέζνδν.      

Ζ πξνζεθηηθή αλάγλσζή ηνπο βνεζνχλ ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιήζεηα πνπ ηφζν θαηξφ έθξπβαλ 

κέζα ηνπο. Να δνπλ πίζσ απφ λνεηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 
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παξαπεηάζκαηα πνηα ήηαλ ηφηε θαη πνηα είλαη ηψξα ε δσή 

ηνπο. 

 λα βγάινπλ ηελ κάζθα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη λα 

ληψζνπλ ζπκπφληα γηα ηα δπζάξεζηα παηδηθά ηνπο βηψκαηα, 

αιιά θαη γηα ηελ ζεκεξηλή ηνπο δπζηπρία. 

 λα κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα βαζηά επίπεδα 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 λα απνθαζίζνπλ λα βγνπλ απφ ηηο παγίδεο θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ αιεζηλά γη απηφ. 

 λα κάζνπλ λα αθνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

αθνπγθξάδνληαη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζέζεηο ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπο. 

πρλά ζηα βηβιία απηνβνήζεηαο νη ζπγγξαθείο έρνπλ ππάξμεη σο 

ζχκβνπινη, ζεξαπεπηέο ή θιηληθνί γηαηξνί θαη ηα γξαθφκελά ηνπο 

βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο απφ ηελ πξνζσπηθή εξγαζία πνπ 

είραλ πξαγκαηνπνηήζεη κε νκνηνπαζνχληεο αζζελείο ζην παξειζφλ.         

Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα απιέο απφπεηξεο θαηαγξαθήο θάπνησλ απφςεσλ 

πάλσ ζηα πνιχπινθα δεηήκαηα ησλ δηαηαξαρψλ, αιιά είλαη πνιχηηκα γηα 

ηηο γλψζεηο πνπ πεξηέρνπλ εγρεηξίδηα, πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί επηηπρψο ζηελ 

ηαηξηθή πξάμε.  

Καηά ηνπο Young θαη Klosko (1996) ζηα βηβιία απηνβνήζεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη ηερληθέο ηεο γλσζηηθήο - ζπκπεξηθνξηθήο 

ζεξαπείαο: ε εζσηεξηθή αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ, ε απηνπαξαηήξεζε, ε 

αλάζεζε εξγαζίαο γηα αθφκε πην απνηειεζκαηηθή απηνβνήζεηα, ε ζεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο, ην ρηίζηκν ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

δηεθδηθεηηθφηεηαο, ε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

δχλακεο. Δπίζεο ηα βηβιία πεξηέρνπλ αζθήζεηο ραιάξσζεο θαη 

θαζνδεγνχκελεο θαληαζίαο, νη νπνίεο ζπλεπηθνπξνχλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο 

ζηε βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ. 
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7.3.4. Βηβιηνζεξαπεία θαη Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο. 

Γηα ηνλ Fairburn (1999) ηα βηβιία απηνβνήζεηαο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο (βνπιηκία, ςπρνγελήο αλνξεμία θαη 

παρπζαξθία) ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε:  

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα πην έγθπξα θη αμηφπηζηα 

επηζηεκνληθά πνξίζκαηα γηα ηα πξνβιήκαηα απηά. ηφρνο εδψ ηνπ 

ζπγγξαθέα είλαη λα πξνζθέξεη ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ζε 

φζνπο ππνθέξνπλ, αιιά θαη ζε φζνπο θάπνηνπο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα 

απηψλ ησλ αζζελεηψλ.  

ην δεχηεξν κέξνο πξνζθέξεηαη έλα ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ. πζηήλεηαη δε ζηνπο αζζελείο 

λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην πξφγξακκα κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βνήζεηα 

ελφο ζεξαπεπηή - ζπκβνχινπ, ν νπνίνο ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ επφπηε.          

Ο ζχκβνπινο ζα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ελζαξξχλεη ηνλ αζζελή θαη λα ηνπ πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φηαλ 

παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο.  

πσο αλαθέξεη ν Moritz (2013) νη ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα δψζεη 

έλα θαηάιιειν βηβιίν απηνβνήζεηαο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα δηαηξνθήο 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ έρνπλ λα «εκςπρψζνπλ θαη λα δηαθσηίζνπλ». Σν άηνκν 

πνπ εκθαλίδεη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαηαιαβαίλεη δηαβάδνληαο ην βηβιίν 

πσο ηα αίηηα γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ είλαη πην βαζηά, φρη κφλν δηαηξνθηθά. 

Βξίζθνληαη ξηδσκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 

ππνζπλείδεηνπ. Ζ ίαζε επέξρεηαη κφλν φηαλ ην άηνκν μεθιεηδψζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκά ηνπ κε ζνβαξφηεηα θαη ηζρπξή 

ζέιεζε. Αλαδεηψληαο ηηο ιχζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ ζα κάζεη πνιιά κπζηηθά. Κπξίσο φκσο ζα βξεη ηε δχλακε λα 

απνθαηαζηήζεη ν ίδηνο ηελ ρακέλε ηνπ ηζνξξνπία, απνθεχγνληαο ηα 

θάξκαθα θαη ηηο «καγηθέο ζπληαγέο».   

χκθσλα κε ηνλ Fairburn (1999) ζηνλ ηνκέα ησλ δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε απφ επηιεθηηθή πιεξνθφξεζε.           

Οη δηαθνξεηηθέο θη αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην δηαδίθηπν ή απφ ηελ ηειεφξαζε έρνπλ θάλεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά 
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θαιφ. Άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ απηέο ηηο λφζνπο δελ είλαη ζπάλην λα 

επεξεάδνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα ελεξγνχλ 

απεξίζθεπηα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

θαηάζηαζή ηνπο λα ρεηξνηεξέςεη δξακαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί είλαη 

απηνί πνπ ππέπεζαλ ζην ιάζνο θαη πξνζπαζψληαο λα ειέγμνπλ ην βάξνο 

ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ θαζαξηηθά θάξκαθα ή δηνπξεηηθά, θάλνληαο θαθφ 

ζηελ πγεία ηνπο. ηα βηβιία απηνβνήζεηαο θαηαγξάθνληαη νη πην 

ζπλεζηζκέλεο παξεξκελείεο θαη δίλνληαη ζαθείο δηεπθξηλήζεηο γηα ην ηη 

είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο απφ φζα αθνχγνληαη θαη γξάθνληαη.  

πρλά, ζηελ αξρή ησλ βηβιίσλ γηα ηηο δηαηαξαρέο ιήςεο ηξνθήο 

γίλεηαη κία ζαθήο δηάθξηζε: Γηαθξίλεηαη ε βνπιηκία σο δηαηαξαρή απφ έλα 

επεηζφδην θαζεκεξηλήο ιαηκαξγίαο θαη πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα κε βάζε 

ηα νπνία νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο μερσξίδνπλ ηα ζπνπδαηφηεξα είδε 

δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ. Δπίζεο αλαιχνληαη ζε βάζνο ηα ςπρνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη βηνινγηθά - ζσκαηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη εληνπίδνληαη νη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ φκσο δελ είλαη 

πάληα νη ίδηεο γηα φινπο. 

πσο αλαθέξεη ν Fairburn (1999) ην πην ελδηαθέξνλ θνκκάηη 

θπζηθά ηνπ βηβιίνπ απηνβνήζεηαο, είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ηε 

ζεξαπεπηηθή κέζνδν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη απηφο πνπ ππνθέξεη απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. Αξρηθά θαηαγξάθνληαη νη ζεξαπεπηηθέο 

κέζνδνη ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηε γλσζηηθή - 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ε νπνία ζπγθξηλφκελε κε άιινπ ηχπνπ ζεξαπείεο 

θξίλεηαη σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε.  

Σα βηβιία απηνβνήζεηαο απνκαθξχλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζηξαθεί 

θάπνηνο ζε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, γηαηί ε ιχζε πνπ πξνηείλεη είλαη ήπηα 

θαη αλψδπλε. Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν άξλεζεο πξνο ηα θάξκαθα γηαηί 

ππάξρνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο σο πξνο ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

ππφζρνληαη αιιά θαη γηαηί ειινρεχεη ν θίλδπλνο γηα ζνβαξέο παξελέξγεηεο. 

Έηζη ε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ πξνηείλνπλ ηα εγρεηξίδηα απηνβνήζεηαο 

γίλεηαη απνδεθηή απφ φινπο. Ήδε ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν θπξηαξρεί ε 

άπνςε πσο δελ πξέπεη λα ζπλερηζηεί άιιν ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ γηα ηηο ζεξαπείεο ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, 
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αιιά πξέπεη λα εληαζεί ε ελαζρφιεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζεξαπεηψλ. 

 

7.4. Βηβιηνζεξαπεία θαη Γλσζηηθή – πκπεξηθνξηθή Μέζνδνο. 

χκθσλα κε ηνπο Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) ζηα 

βηβιία απηνβνήζεηαο πξνηείλεηαη σο απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ε γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηθή κέζνδνο. Σν ζθεπηηθφ ζην νπνίν 

βαζίδεηαη απηή ε επηινγή, είλαη πσο φιεο νη δηαηαξαρέο έρνπλ ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ηε ζσκαηηθή, ηε γλσζηηθή θη ηε ζπκπεξηθνξηθή. ε απηέο ηηο 

δηαζηάζεηο εθαξκφδνληαη ηξία αληίζηνηρα κέξε ηεο ζεξαπείαο κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη εμάιεηςε ηνπο, ηα νπνία είλαη: ε ζηαδηαθή έθζεζε, ε 

γλσζηηθή αλαδόκεζε θαη ε αλάζεζε δνπιεηάο ζην ζπίηη. 

ηε πξψηε δηάζηαζε, ε έληνλε ζσκαηηθή ηαξαρή πνπ εθδειψλεηαη 

κε ηε κνξθή ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (γηα παξάδεηγκα ηαρπθαξδία, 

θνθθίληζκα, ηξέκνπιν, εθίδξσζε) πξέπεη λα ειαηησζεί θαη απηφο ν ζηφρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή ηεο εμνηθείσζεο.  

Ζ εμνηθείσζε είλαη κία θπζηνινγηθή ελεξγεηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζψκαηνο θαηά ηελ νπνία ε ππεξβνιηθή δηέγεξζε ειαηηψλεηαη ζηγά - ζηγά 

θαζψο ε ζεξαπεία εμειίζζεηαη. Ζ εμνηθείσζε είλαη εμαξηψκελε απφ ηελ 

επαλάιεςε ησλ αζθήζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ην ζψκα καζαίλεη λα δεη κε ηε 

δηαηαξαρή ρσξίο λα ηαξάδεηαη, ρσξίο λα αληηδξά αξλεηηθά.  

Ζ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζηαδηαθή 

ζπζηεκαηηθή έθζεζε. Ο κφλνο ηξφπνο λα μεπεξάζεη θάπνηνο ην θφβν ηνπ 

είλαη λα αληηκεησπίζεη ην θφβν πξφζσπν κε πξφζσπν. Ζ ζπκβνπιή ησλ 

εηδηθψλ ζε φζνπο ππνθέξνπλ απφ άγρε θαη θνβίεο είλαη λα κελ απνθεχγνπλ 

ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο αιιά λα εκπιέθνληαη ζε απηέο, κπαίλνληαο 

κέζα ζην πξφβιεκα. 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε δηαδηθαζία ηεο αξγήο 

αιιά κεζνδεπκέλεο εκπινθήο ηνπ αηφκνπ ζε φ,ηη ζεσξεί ζηελάρσξν θαη 

ηξνκεξφ. Ζ εκπινθή νπσζδήπνηε ζα έρεη απνηέιεζκα λα βηψζεη ην άηνκν 

ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα, αιιά απηφ δελ ζα θξαηήζεη πνιχ θαη ζην ηέινο 

ζα δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε πσο είλαη αλαπφθεπθην, άξα ρξεηάδεηαη 
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ραιαξφηεηα θαη εξεκία «γηαηί δελ γίλεηαη αιιηψο». Πνιχ ζπνπδαία είλαη 

θαη ε εμάζθεζε πνπ θάλεη ην άηνκν κέζσ ηεο έθζεζεο ζε θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο κε ηε ζπρλή έθζεζή ηνπ ζηνπο θφβνπο ηνπ, 

«καζαίλεη αθξηβψο φ,ηη ηνπ ρξεηάδεηαη».   

 πσο ππνζηεξίδνπλ νη Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) ζηε 

δεχηεξε δηάζηαζε ηεο γλσζηηθήο – ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, νη γλσζηηθέο 

αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ηελ 

αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. Σν άηνκν ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηνλ θφζκν, λα 

επηρεηξήζεη ηελ γλσζηηθή ηνπ αλαδφκεζε. Πξέπεη λα αληαιιάμεη ηηο 

θνβηζκέλεο θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπ, φρη απιά κε ζεηηθέο, αιιά λα ηεζεί 

ελάληηα ζε απηέο θαη λα θξίλεη αλ έρνπλ λφεκα ή είλαη δηθαηνινγεκέλεο. 

Έηζη, ζα κάζεη λα εζηηάδεη ζηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε θη φρη ζηελ θαθή 

ςπρνινγία πνπ πξνθαιεί ε ηδέα ηεο. Ζ ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

γεγνλφηνο ζπληειεί ζηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη ζηελ νπζηψδε 

αληηκεηψπηζή ηνπ. 

ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο γλσζηηθήο – ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, ηα 

βηβιία απηνβνήζεηαο πξνηείλνπλ ηελ αλάζεζε εξγαζίαο ζην ζπίηη. χκθσλα 

κε ηνπο Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) ν ζχκβνπινο ζεξαπεπηήο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφ ην ζηάδην δίλνληαο νδεγίεο γηα ην ηη κπνξεί λα 

θάλεη ν ζπκβνπιεπφκελνο γηα λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Καη νη δχν 

ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηηο αζθήζεηο, νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

επαθξηβψο. Με εηιηθξηλή ζηάζε, ζα νδεγεζεί ζε θαηλνχξηεο εκπεηξίεο. 

Πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ βαζίδνληαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη 

εληζρχνπλ ηδηαίηεξα ηελ απηνπεπνίζεζε. ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απηναμηνιφγεζε γηα λα εμαθξηβσζεί ην 

επίπεδν βειηίσζεο.  

Γηα ηνπο Beck, Rush, Shaw θαη Emery (1979) ν ζεξαπεπφκελνο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο αζθήζεηο φπνηε ληψζεη φηη ράλεη γηα ιίγν ηνλ έιεγρν ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπεηδή αθξηβψο έρεη αθνκνηψζεη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο 

ινγηθή, αλαγλσξίδεη ην ζεκείν θηλδχλνπ γηα ελδερφκελε ππνηξνπή θαη 

αλαηξέρεη μαλά ζηε βνήζεηα ησλ βηβιίσλ. Με ηε ρξήζε ησλ αζθήζεσλ θαη 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ απηέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαηξέπεη ηηο αγρσηηθέο 
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ζθέςεηο ζε ξεαιηζηηθέο θαη ηνπο δίλεη κία αληηθεηκεληθή δηάζηαζε. 

Μαζαίλεη λα γεληθεχεη μαλά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ζε 

λέα πξνβιήκαηα θαη ηαπηφρξνλα ε απηνεθηίκεζή ηνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά.  

χκθσλα κε ηνπο Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) ηα 

πεξηζζφηεξα βηβιία απηνβνήζεηαο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο αζθήζεηο πνπ 

βνεζνχλ ηα άηνκα λα επηηχρνπλ ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο γλσζηηθήο - 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, θαη ηδηαίηεξα ηε δηάζηαζε ηεο γλσζηηθήο 

αλαδφκεζεο. Μάιηζηα, πξνηείλεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο λα ηηο εθαξκφζνπλ 

δεηψληαο ηελ ζπλδξνκή ελφο ζπκβνχινπ. Ο ζχκβνπινο ζα βνεζήζεη 

ππνζηεξηθηηθά θαη θαζνδεγεηηθά ζηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ, αιιά θαη 

ζε έλα επφκελν επίπεδν ζα είλαη θνληά ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν γηα φζν 

εθείλνο ηνλ δεηά θαη ηνλ ρξεηάδεηαη.  

Καηά ηνπο Young θαη Klosko (1996) νη πην ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο 

ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ βηβιίσλ απηνβνήζεηαο πξνο ηα άηνκα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε θάπνηνλ εηδηθφ είλαη δχν: Πξψηνλ, λα αξρίζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο γηα λα δνθηκάζνπλ 

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο κέζα ζσζηά δνκεκέλν θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ. 

Γεχηεξνλ, λα εκπηζηεπηνχλ ηα βηβιία απηνβνήζεηαο γηαηί κέζα ζε απηά ζα 

βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ έθζεζε ζηηο θνβίεο ηνπο νκαιά θαη 

βήκα πξνο βήκα. 

Γηα ηνλ Fairburn (1999) ε γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία 

ελδείθλπηαη σο ε θαιχηεξε απφ φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζηα βηβιία απηνβνήζεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαηαξαρέο 

ιήςεο ηξνθήο. ε απηήλ ηελ κνξθή δηαηαξαρήο, ην πξψην κέξνο ηεο 

ζεξαπείαο αθνξά ηελ ζηαδηαθή εηζαγσγή ζηε δσή ησλ αζζελψλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζσζηήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Δπεηδή ν ηξφπνο δηαηξνθήο απηψλ ησλ αηφκσλ είλαη δηαηαξαγκέλνο, 

πξνηείλεηαη κία αξγή πξνζαξκνγή ζε θαηλνχξηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Σν 

θάζε άηνκν πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα ζε εθείλε ηε ζηηγκή ηεο 

εκέξαο πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη εληάζεηο, δειαδή ην πξσί. 

Σφηε ην άηνκν είλαη ήξεκν θαη κε λνπ θαζαξφ θαη φρη ζθνηηζκέλν απφ 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα.  
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 Μάιηζηα κπνξεί λα πηνζεηήζεη φρη φιν ην πξφγξακκα πνπ ππάξρεη 

ζηνλ ζπκβνπιεπηηθφ νδεγφ ηνπ βηβιίνπ απηνβνήζεηαο αιιά ην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ηελ πξσηλή δηαηξνθή. ηγά-ζηγά κφιηο ε φξεμε επαλέιζεη ζε έλαλ 

θπζηνινγηθφ ξπζκφ, κπνξεί λα εθαξκφζεη θαη ην ππφινηπν πξφγξακκα. 

Ζ «έθζεζε» βνεζά αθφκα θη φηαλ ν έιεγρνο μεθχγεη θαη ην άηνκα 

ππνθχπηεη ζηνπο δηαηξνθηθνχο πεηξαζκνχο. Σν άηνκν μαλαξρίδεη ηνλ 

αγψλα, ρσξίο λα απνγνεηεχεηαη, κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ επφκελνπ 

γεχκαηνο. Έηζη μαλαβξίζθεη ηνπο θαλνληθνχο ηνπ ξπζκνχο θαη ηελ δχλακε 

λα ζπλερίζεη ην πξνζθεξφκελν βνεζεηηθφ πξφγξακκα. 

πσο αλαθέξεη ν Fairburn (1999) ε έθζεζε ζε θνηλσληθέο 

ζπλεζηηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη κεζνδηθά. 

Γεληθφηεξα, ην άηνκν δελ απνθεχγεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ελαζρνιήζεηο. 

Γηαηεξεί ηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο θαη φηαλ ρξεηαζηεί λα παξαβξεζεί ζε 

θάπνην γεχκα, ηξψεη ειεγρφκελα ππνινγίδνληαο ηηο πνζφηεηεο θαη 

απνθεχγνληαο ηηο επηθίλδπλεο ηξνθέο.  

χκθσλα κε ηνπο Hope, Heimberg, Juster θαη Turk (2009) ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηα βηβιία απηνβνήζεηαο πξνβάιινπλ ηε θάζε 

ηεο γλσζηηθήο αλαδόκεζεο. Απηή είλαη εθηθηή κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ θαη κε ηελ επηκνλή ηνπ ζε απηή, αθφκε θη 

φηαλ ε ζεξαπεία θάπνηα κέξα δηαθνπεί.  

Οη ιάζνο ρεηξηζκνί δελ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηαηί ην άηνκν 

καζαίλεη φηη ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία είλαη δχζθνινο θαη απαηηεί έληνλε 

πξνζπάζεηα. Ο ξεαιηζκφο είλαη έλα γλσζηηθφ επίπεδν φπνπ νη 

δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ αιιάδνπλ πξνο ην θαιφ. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο εκπεηξίεο ζην κέιινλ.  

Γηα ηνλ Fairburn (1999) ην ηξίην κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε 

δνπιεηά ζην ζπίηη. Ζ πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα βηβιία απηνβνήζεηαο θαη ηα κεζνδηθά βήκαηα πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ 

βειηηψλνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Οη ελαζρνιήζεηο κε 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα δηνρεηεχνπλ αιινχ ηελ ζθέςε. Ο έιεγρνο ηεο 

δηαηξνθήο κεηψλεη ην αλεπηζχκεην βάξνο. Σν άηνκν ζηακαηά λα είλαη 

επαίζζεην θαη λεπξηθφ, νμχζπκν ζε ζρέζε κε ηα δηαηξνθηθά δεηήκαηα, 
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απξφβιεπην ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Οη ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο βειηηψλνληαη θαη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε αιιάδεη 

ζεηηθά.  

Γηα ηνπο Beck, Rush, Shaw θαη Emery (1979) ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηθήο κεζφδνπ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ 

απηνβνήζεηαο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα γίλεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν απφ 

φινπο. Δπίζεο δελ είλαη βέβαην πσο ζα ιπζνχλ φια ηα πξνβιήκαηά ηνπο ή 

πσο ζην εμήο ζα είλαη ραξνχκελνη θη επηπρηζκέλνη. 

πσο αλαθέξνπλ νη Beck, Rush, Shaw θαη Emery (1979) νη 

ζεξαπεπηηθέο βάζεηο έρνπλ ήδε ηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.       

Σν άηνκν «έρεη κάζεη πηα πψο λα καζαίλεη». Ζ κέζνδνο ηεο γλσζηηθήο-

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο κνηάδεη κε ηα καζεκαηηθά. Δάλ κάζεη θαλείο 

ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο θαλφλεο, ηφηε κπνξεί λα ιχζεη νπνηαδήπνηε άζθεζε.  

Ο ζεξαπεπφκελνο έρεη ήδε αθνκνηψζεη ηνπο θαλφλεο πνπ έκαζε 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, φζν θαη θαηά ηελ εξγαζία ζην ζπίηη. 

Μεηά απιά ηνπο εθαξκφδεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Κάζε θνξά δειαδή 

πνπ ληψζεη πσο ππάξρεη θίλδπλνο λα κε κπνξεί λα ρεηξηζηεί ιεηηνπξγηθά ηηο 

θαηαζηάζεηο, αλαηξέρεη ζηα βηβιία θαη θάλεη ηηο αζθήζεηο. Μέζα απφ ηηο 

εξσηήζεηο πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αζθεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζε λέα 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαη δνθηκάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. 

 

7.5. Η Υξήζε ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

πκβνπιεπηηθή.  

χκθσλα κε ηνπο Nathan θαη Hill (2006), κέζσ ηεο βηβιηνζεξαπείαο 

ηα άηνκα κπνξνχλ λα ληψζνπλ φηη ελζαξξχλνληαη λα ζθεθηνχλ πην ζεηηθά 

γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηε πκβνπιεπηηθή φηαλ ηα άηνκα ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ κηα 

δχζθνιε επαγγεικαηηθή απφθαζε πνπ πξφθεηηαη λα θαζνξίζεη ην κέιινλ 

ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ ν ζχκβνπινο πξνζπαζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηερληθή ηεο βηβιηνζεξαπείαο λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα 

πεηχρνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ δξάζεσλ πνπ ηνπο πξνηείλεη.   
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Ζ απξνζπκία λα αθνινπζήζνπλ κία λέα αιιά πξσηφγλσξε γηα ηνπο ίδηνπο 

επαγγεικαηηθή πνξεία θαηαιήγεη λα επηθέξεη ζε απηνχο πνιιά δηάθνξα 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Απηά αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα 

απφ ηνλ εηδηθφ, ζα κεηαηξαπνχλ ζε ςπρνπαζνινγηθά λνζήκαηα.  

Σν πην ζπρλφ πξφβιεκα απηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη λα πάξνπλ κία 

επαγγεικαηηθή απφθαζε είλαη πσο δελ γλσξίδνπλ πνηα επηινγή απφ ηηο 

ππάξρνπζεο είλαη ε θαηάιιειε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία 

ηνπο. Φνβνχληαη κήπσο πάξνπλ κία απφθαζε ιαλζαζκέλε πνπ ζα έρεη 

άζρεκεο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπο. 

πσο αλαθέξνπλ νη Κάληαο θαη Υαληδή (1991), ε πκβνπιεπηηθή 

κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζην ζσζηφ επαγγεικαηηθφ δξφκν. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε πξνβνιή ζεηηθψλ πξνηχπσλ πξνο 

κίκεζε σζεί ην άηνκν λα αθνινπζήζεη κία πνξεία αληίζηνηρε κε απηήλ ηνπ 

πξνηχπνπ. Με ηε βηβιηνζεξαπεία απηφ επηηπγράλεηαη έκκεζα. Γηαβάδνληαο 

βηβιία κε ηζηνξίεο γηα άηνκα πνπ αθνινχζεζαλ θάπνην επηηπρεκέλν 

επάγγεικα θαη έθαλαλ κία δειεπηή θαξηέξα ην άηνκν εληζρχεηαη 

ςπρνινγηθά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζπκπεξαίλνπλ νη Nathan θαη Hill 

(2006), πνιινί δπζθνιεχνληαη λα πάξνπλ κία απφθαζε γηαηί αλεζπρνχλ 

πσο ε φπνηα ηειηθή ηνπο επηινγή ίζσο λα κελ είλαη αξεζηή ζηνπο 

«ζεκαληηθνχο άιινπο». Δπίζεο, κπνξεί λα θνβνχληαη ηνλ νινέλα θαη 

απμαλφκελν επαγγεικαηηθφ αληαγσληζκφ πνπ θπξηαξρεί ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Αθφκε, ίζσο λα ληψζνπλ κειαγρνιία πνπ πξέπεη λα αθήζνπλ 

πίζσ ηνπο έλα θνκκάηη ηνπ παιηνχ ηνπο εαπηνχ θαη λα δήζνπλ κία 

θαηλνχξηα δσή πξνζαξκνδφκελνη ζε έλα άγλσζην επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, αηζζάλνληαη άγρνο πνπ πηέδνληαη ιφγσ ησλ 

θαηαζηάζεσλ λα πάξνπλ κηα απφθαζε ηε ζηηγκή πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο 

άιια ζέκαηα είλαη ζνβαξφηεξα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηε δσή 

ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζαξκνγή κεηά απφ έλαλ πξφζθαην 

ρσξηζκφ ή κεηά απφ ην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ.  

Έλαο επαγγεικαηίαο ζχκβνπινο νθείιεη θαη‟ αξρήλ λα απνηειεί 

«πεγή πεγψλ» γηα φζνπο δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπ, δειαδή πξέπεη λα είλαη ζε 
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ζέζε λα γλσξίδεη θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα φηη εξσηεζεί. Βέβαηα, δελ είλαη 

ινγηθά εθηθηφ λα μέξεη ιεπηνκέξεηεο γηα φια ηα επαγγέικαηα, νχηε λα 

ζπλδπάζεη απφιπηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

κε ην θαηάιιειν γη‟ απηνχο επάγγεικα. Χζηφζν, ζα θιεζεί λα απαληήζεη ζε 

αξθεηέο πξαθηηθέο εξσηήζεηο (γηα παξάδεηγκα, Πνηα είλαη ε απαηηνύκελε 

εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε; Πνηεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο πξνζθέξνληαη; 

Πνηεο ελαιιαθηηθέο, αιιά κε παξαδνζηαθέο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο 

ππάξρνπλ ζην πεδίν ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο;) 

χκθσλα κε ηνπο Amundson, Harris-Bowlsbey θαη Niles (2009), ν 

ζσζηφο θαη επζπλείδεηνο ζχκβνπινο πξέπεη λα είλαη «θαιά δηαβαζκέλνο». 

Πξψην βαζηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ είλαη ε άξηηα θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε. Σν 

Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, σο ν εζληθφο θνξέαο 

ππνζηήξημεο ησλ Λεηηνπξγψλ πκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, έρεη εθδψζεη δηάθνξα επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη φια ηα ζνβαξά δεηήκαηα κε ηα νπνία είλαη αληηκέησπνη 

νη ζχκβνπινη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη Amundson, Harris-Bowlsbey θαη Niles (2009), θέξλνπλ σο 

παξάδεηγκα ην Career Development Quarterly, έλα γλσζηφ ζεκαληηθφ 

έληππν πνπ δηαζέηεη πνιχ ζπνπδαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πιεπξά ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. ια ηα 

βηβιία θαη ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδεη ην Δζληθφ Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Κ.Δ.Π.) απνηεινχλ ρξήζηκα 

εξγαιεία γηα ηνλ ίδην ηνλ ζχκβνπιν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη θαη λα 

πιεξνθνξήζεη ζσζηά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Σελ αλάγθε λα είλαη ν ζχκβνπινο πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνο 

ππνζηεξίδνπλ, επίζεο, νη Nathan θαη Hill (2006). Οη επαγγεικαηηθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε πνιιέο πεγέο. Πην πξνζηηέο είλαη ην 

δηαδίθηπν θαη ηα βηβιία, θάλνληαο φκσο ηηο ζσζηέο επηινγέο. Σα βηβιία 

δίλνπλ ζηνλ επαγγεικαηία ζχκβνπιν ην ζαθέο πιαίζην έξεπλαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. 

Γηαβάδνληαο, δηαιέγνληαο θαη πάιη δηαβάδνληαο, εζηηάδεη ζην θεληξηθφ θαη 

νπζηψδεο. Έηζη εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη είλαη αθφκε πην 

νινθιεξσκέλνο ζην λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  
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Δπηπξφζζεηα, ηα βηβιία δίλνπλ ζηνλ ζχκβνπιν ηελ επθαηξία λα 

δνθηκάδεη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή πξάμε ηερληθέο θαη λα βγάδεη ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Μία απνηειεζκαηηθή ηερληθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ρξήζε βηβιίσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη ε ηερληθή ηεο 

θαζνδεγνύκελεο θαληαζίαο. 

Ο ζχκβνπινο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαιείηαη λα ηαηξηάμεη ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ κε ην θαηάιιειν επάγγεικα. Κάπνηνη άλζξσπνη κε 

επαίζζεηε ςπρνινγία, φηαλ θαινχληαη μαθληθά ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο 

ηνπο λα επηιέμνπλ έλα λέν επάγγεικα, ληψζνπλ λα βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε 

θαη αγσλία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αθφκε θη φηαλ νη πξννπηηθέο ηνπ 

επαγγέικαηνο δηαγξάθνληαη ζεηηθέο. ηφρνο ηνπ ζπκβνχινπ ζε απηή ηε 

θάζε είλαη λα βνεζήζεη απηά ηα άηνκα λα απνβάιινπλ ην άγρνο ηνπο κέζσ 

αθεγνχκελσλ αζθήζεσλ. 

Ξεθηλψληαο ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ν ζχκβνπινο επηιέγεη απφ 

θάπνηα ζπκβνπιεπηηθά εγρεηξίδηα εηδηθέο αζθήζεηο, πνπ ηηο δηαβάδεη αξγά 

θαη δπλαηά ζηα άηνκα θαηά ηηο ζπλεδξίεο. Αλάκεζα ζηηο αθεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ππάξρνπλ θελά ησλ 15-30 δεπηεξνιέπησλ.                            

Οη ζπκβνπιεπφκελνη ληψζνπλ ραιαξά θαη ζπκκεηέρνπλ κε ηηο αβίαζηεο 

απαληήζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο θαηφπηλ ν ζχκβνπινο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνπο 

θαηεπζχλεη ζε αζθαιή ζπλαηζζεκαηηθά κνλνπάηηα.  

Ο ζχκβνπινο κε ηελ αθήγεζε επηδηψθεη λα απνκαθξχλεη ηηο 

δπζάξεζηεο ζθέςεηο απφ ην κπαιφ ηνπο. πγθξνηεί έλα λέν θαληαζηαθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ νη ζπκβνπιεπφκελνη επεμεξγάδνληαη λνεηηθά ζηε 

ζπλείδεζή ηνπο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο κειινληηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο 

επηινγήο. Παξάιιεια, θάλεη εξσηήζεηο πξνο ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηεί ην θαληαζηαθφ ηνπο πιηθφ κε λέεο ηδέεο. Δίλαη 

πνιχ βαζηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ηδέεο, παξά λα αλαιπζνχλ νη ήδε 

ππάξρνπζεο, νη νπνίεο απνδείρζεθαλ πεγέο άγρνπο θαη ζηξεο. 

Ο ζχκβνπινο κε ηελ αθήγεζε ρηίδεη ην ζθεληθφ κίαο εκέξαο 

εξγαζίαο ζε κία θαηλνχξηα επαγγεικαηηθή ζέζε απφ απηέο πνπ θαιείηαη λα 

επηιέμεη ν ζπκβνπιεπφκελνο. Σνλ πξνθαιεί λα ζθεθηεί πψο ζα είλαη απηή ε 
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εκέξα ζε πέληε ρξφληα απφ ζήκεξα, κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Δθείλνο 

ζθέπηεηαη ην ζθεληθφ: ηη ψξα ζα μππλήζεη, ηη ζα θνξέζεη, πψο ζα πάεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ, ζε ηη πεξηβάιινλ ζα δνπιέςεη θαη ηη πεξηκέλεη λα ζπκβεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Μεηά απφ φια απηά, ε αθήγεζε ζηακαηά. Εεηείηαη 

απφ ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο λα θαηαγξάςνπλ ηηο εηθφλεο πνπ ζρεκάηηζαλ 

ζηε θαληαζία ηνπο.  

Με απηήλ ηελ ηερληθή ηεο θαζνδεγνχκελεο θαληαζίαο, φπνπ ε 

αθήγεζε ζπλδπάδεηαη κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη ζπκβνπιεπφκελνη 

απνβάιινπλ ην άγρνο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Νηψζνπλ ραιαξνί, γεκάηνη 

απφ δπλαηά ζπλαηζζήκαηα θαη αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο νη ίδηνη 

έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε δχλακε λα κεηακνξθψζνπλ ζεηηθά ηε δσή ηνπο. 

Απηή ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί, 

ζπλδπαδφκελε ελδερνκέλσο θαη κε άιιεο ηερληθέο. Σα ζεηηθά ηεο 

απνηειέζκαηα είλαη απνδεδεηγκέλα ζηελ ζπκβνπιεπηηθή πξάμε θαη ήδε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο ζχγρξνλεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηζηήκεο.  

χκθσλα κε ηνπο Amundson, Harris-Bowlsbey θαη Niles (2009), 

φηαλ ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θηάλεη ζην ηέινο ηεο ν ζχκβνπινο 

θαηαξηίδεη έλα ζρέδην δξάζεο. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνλ ζπκβνπιεπφκελν λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηηπρεκέλα ηηο φπνηεο απνθάζεηο, (γηα εθθηλήζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο ή αιιαγέο) έρεη πάξεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. 

Δπηπιένλ ν ζπκβνπιεπφκελνο έρεη αλάγθε δηαξθή ππνζηήξημε ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο. Απηή ε αλάγθε ηθαλνπνηείηαη κε ηελ πξαθηηθή πιεξνθνξηαθή 

γλψζε ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα αληίζηνηρα 

βηβιηνζεξαπεπηηθά κέζα. Ο ζχκβνπινο πξνηείλεη θάπνηνπο 

επαγγεικαηηθνχο νδεγνχο ή θάπνηα βηβιία κε ηερληθέο ζπλεληεχμεσλ.      

Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρνπλ αθφκε θαη εγρεηξίδηα κε ζπγθεληξσηηθέο 

εξσηήζεηο-απαληήζεηο πνπ ζπληζηψληαη γηα απνκλεκφλεπζε.  

Μία θαιή παξνπζία ζε κία επαγγεικαηηθή ζπλέληεπμε 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ ηζηνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα 

βηβιία. Πξφθεηηαη γηα ηζηνξίεο πνπ δίλνληαη σο έηνηκεο απαληήζεηο απφ ηνλ 
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ζπλεληεπμηαδφκελν ζε εξσηήζεηο ηνπ εξγνδφηε ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη εξγαζηαθέο ηνπ δεμηφηεηεο.  

ε άιιε πεξίπησζε, φηαλ ν ζπκβνπιεπφκελνο είλαη ζε άζρεκε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ρξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε, 

απαξαίηεηα είλαη ηα βηβιία απηνβνήζεηαο. Καζψο ηα δηαβάδεη ληψζεη πσο νη 

αλεζπρίεο θαη επαγγεικαηηθά άγρε, νη δπζθνιίεο ζηηο επαθέο κε ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ θαη νη πξνζηξηβέο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη δεηήκαηα πνπ 

δηνξζψλνληαη. ια ηαθηνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη εξεκία θαη θαιή ζέιεζε, 

φηαλ επηθξαηεί ε ινγηθή θαη ε αγάπε γηα εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα 

βηβιηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην άηνκν 

καθξνπξφζεζκα. Αλ βέβαηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη είλαη 

ζνβαξφηεξα, ε ζεξαπεία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο ζεξαπεπηηθέο 

κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο πξνζπάζεηαο. 
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8  ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
 

 

 

Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

 

8.1. Η Θεηηθή Δπίδξαζε ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηα Παηδηά.  

χκθσλα κε ηνπο Blom, Cheney θαη Snoddy (1986), ε 

βηβιηνζεξαπεία νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζηελ ελδερφκελε ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ 

ήξσα ηνπ βηβιίνπ. Ζ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ απφ ηνπο καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κπνξεί βνεζήζεη έλα καζεηή λα ληψζεη φηη 

εθείλν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ απαζρνιεί έρεη ζπκβεί θαη ζε θάπνην άιιν 

πξφζσπν, φπσο ζηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο πνπ κφιηο δηάβαζε.  

Γηα ηνλ Olsen (1975) ηζρχεη φηη ηα παηδηά ζπκβαίλεη λα δηαβάδνπλ κε 

βάζε ηελ φπνηα γλψζε ή πιεξνθφξεζε έρνπλ ήδε απνθηήζεη κφλν κε ηα 

κάηηα ηνπο. Σν παηδί εξκελεχεη ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα κε βάζε ηηο δηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο. Ο Olsen ζεσξεί φηη ε ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ηεο 

βηβιηνζεξαπείαο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: ηελ ηαύηηζε, ηελ θάζαξζε θαη 

ηελ δηνξαηηθόηεηα. Ζ ηαύηηζε μεθηλάεη κε ην δεζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο. Ζ νκνηφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ ή βίσζαλ ηνπο θέξλνπλ πην θνληά θαη νη 

πεξηγξαθέο ηνπ ήξσα αληαλαθινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαγλψζηε.        

Ζ θάζαξζε έξρεηαη κέζα απφ ηε ιχζε πνπ δίλεη ν ήξσαο ζην πξφβιεκά ηνπ 

- ιχζε πνπ κπνξεί πξαθηηθά λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε αλ ηελ εθαξκφζεη 

θαη θπζηθά λα ηνλ αλαθνπθίζεη. Σν ζηάδην ηεο δηνξαηηθόηεηαο 

νινθιεξψλεηαη φηαλ έρνπκε ηε ζχλζεζε ηνπ δηαλνεηηθνχ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, δειαδή ηελ αιιαγή ζηε ζηάζε δσήο ζε ζρέζε κε 

θάπνην πξφβιεκα θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ 

ηελ αιιαγή θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Joan ε νπνία γηα επηά 

ρξφληα ήηαλ ην κνλαρνπαίδη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη δελ ππήξρε ε αλάγθε 
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λα κνηξαζηεί ηίπνηα κε θαλέλαλ. ια άιιαμαλ φηαλ ην αδεξθάθη ηεο ήξζε 

ζην ζπίηη θαη ε Joan έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηε λέα θαηάζηαζε. Μέζα απφ 

κεξηθά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνπ δηάβαζε γηα παηδάθηα πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε εθείλε, φηαλ έκαζαλ φηη ζα απνθηήζνπλ αδεξθάθη, 

ε Joan κπφξεζε λα απνδερηεί θαιχηεξα ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηε δσή 

ηεο.  

Δπίζεο, ε Lisa πνπ πήγαηλε ζηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ δνχζε ζε έλα 

κηθξφ, απνκαθξπζκέλν ρσξηφ θαη δελ είρε απνθαζίζεη πνηέ λα επηζθεθζεί 

κία κεγάιε πφιε, δηφηη θνβφηαλ φηη δελ ζα ηα θαηάθεξλε. Γηαβάδνληαο 

ηζηνξίεο κε καζεηέο πνπ έλησζαλ ην ίδην κπφξεζε λα ληψζεη θαιχηεξα θαη 

ηφικεζε λα θάλεη ην κεγάιν βήκα θαη λα επηζθεθζεί ηε κεγάιε πφιε.  

Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ Jimmy πνπ ήηαλ ν πξψηνο Ηλδηάλνο- 

Ακεξηθαλφο πνπ πήγε πνηέ ζην ζρνιείν. Ήηαλ δχζθνιν γηα εθείλνλ λα 

πξνζαξκνζηεί. Ζ θαηάζηαζή ηνπ φκσο βειηηψζεθε φηαλ μεθίλεζε λα 

δηαβάδεη ηζηνξίεο γηα θάπνηνλ άιιν Ηλδηάλν-Ακεξηθάλν θαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχζε ζηε δσή ηνπ.  

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζαλψλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο. Δδψ θαίλεηαη φηη ε Βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη 

απηά ηα παηδηά λα κελ ηξαπκαηίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο αιιά 

δηαηεξψληαο ηελ λα γίλνπλ πην ψξηκα θαη δπλαηά. 

Ζ Lind (1936) ζεκεηψλεη φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

ηέζζεξα βαζηθά εθφδηα αλ εμαζθεζνχλ ζηε βηβιηνζεξαπεία, εθφδηα 

πνιχηηκα γηα φιε ηνπο ηε δσή. Πνηα είλαη φκσο απηά; πξψηνλ ην παηδί 

θαηαθέξλεη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε λα απνδξάζεη απφ ηελ επψδπλε 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπ (Walter Mitty situation), δεχηεξνλ λα απνκνλσζεί 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ νηηδήπνηε γχξσ ηνπ, ηξίηνλ λα επεξεαζηεί απφ ην 

αλάγλσζκα θαη λα αιιάμεη ηε ζηάζε ηνπ ή λα ηελ επαλεμεηάζεη.    Σέινο, ε 

ηέηαξηε σθέιεηα αθνξά ζην φηη ην παηδί ζα εθηηκήζεη ηελ θηιαλαγλσζία ε 

νπνία κπνξεί λα ηνλ θάλεη θαιχηεξν καζεηή ζην ζρνιείν αιιά θαη λα ηνλ 

βνεζά λα βξίζθεη ιχζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ζα ηνλ απαζρνιήζνπλ ζηε δσή 

ηνπ ζην κέιινλ. 
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πσο επηζεκαίλνπλ νη Blom, Cheney θαη Snoddy (1986), ζηηο 

ζεκεξηλέο ηάμεηο βξίζθνπκε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, νη νπνίνη 

ζπρλά ληψζνπλ άβνια, πεξηζσξηνπνηεκέλνη, αθφκε θαη παξίεο. 

πλαηζζήκαηα πνπ δχζθνια κπνξεί έλα παηδί λα δηαρεηξηζηεί φκσο ην 

βηβιίν έξρεηαη λα ην βνεζήζεη κέζα απφ ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δίλεη λα 

ηαπηηζηεί κε ηνλ ήξσα. Γεκηνπξγείηαη κία γέθπξα ζπλαηζζεκάησλ φπνπ ην 

παηδί, ν καζεηήο, κπνξεί λα ληψζεη ην ηί βηψλεη ν ήξσαο θη φρη απιά λα 

πιεξνθνξεζεί ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ. πλαηζζάλεηαη κε ηνλ ήξσα θη 

ελεξγνπνηείηαη ν ςπρηθφο ηνπ θφζκνο.  

Αο ππνζέζνπκε φηη κέζα ζηελ ηάμε ππάξρεη θάπνην παηδί πνπ 

θξπψλεη ηα βξάδηα επεηδή νη γνλείο ηνπ είλαη άλεξγνη θαη δε κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ ηε ζέξκαλζε ηνπ ζπηηηνχ. Σε ζηηγκή πνπ δηαβάδεη φηη θάηη 

παξφκνην βηψλεη θαη ν ήξσαο, ηφηε θάηη αιιάδεη κέζα ηνπ. Κάλεη έλα βήκα 

πξνο ην λα απνδερηεί ηελ θαηάζηαζε ζαλ θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο 

αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα καιαθψζεη κέζα ηνπ ράξε ζηελ ελζπλαίζζεζε 

πνπ βηψλεη.  

Φπζηθά θαη κε έλα αλάγλσζκα δελ εμνκαιχλεηαη κία δχζθνιε 

ζπλζήθε φκσο γίλεηαη κία πξψηε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ην ίδην ην άηνκν 

αληηδξά πξνο εθείλν πνπ ηνπ ζπκβαίλεη. Ο καζεηήο αξρίδεη λα απνδέρεηαη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ σο θάηη δχζθνιν πνπ δε ζπκβαίλεη κφλν ζε εθείλνλ 

αιιά πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε άιινπο. 

Αθνινπζψληαο ηελ Jackson (2006), αο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο 

παηδηνχ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ζπλαηζζεκαηηθά ην ζάλαην ηνπ γνληνχ 

ηνπ. Ο πφλνο είλαη απεξίγξαπηνο θαη έλα παηδί δελ έρεη αθφκε ηελ 

απαηηνχκελε σξηκφηεηα θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε γηα λα κπνξέζεη λα ην 

αληηκεησπίζεη.  

Ζ βηβιηνζεξαπεία εδψ ζα εληζρχζεη ςπρνινγηθά ην παηδί εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ παξέρεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε ππνζηήξημε απφ ην ζπίηη, 

νχηε ππάξρεη θάπνηνο ελήιηθαο πνπ λα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν. Ο ήξσαο ηνπ 

βηβιίνπ κπνξεί λα θαηαδείμεη ηξφπνπο αληίδξαζεο πνπ ην ίδην ην παηδί είηε 

δε κπνξνχζε λα δεη ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θφξηηζεο, είηε δελ είρε 

ζθεθηεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ίζσο ν ήξσαο λα πξνζεπρήζεθε, λα 



90                 Ο Δκςπρσηηθφο Ρφινο ηνπ Παξακπζηνχ & ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηελ Οκάδα 

εθηνλψζεθε κέζα απφ ηε κνπζηθή, λα αλαδήηεζε παξεγνξηά ζε έλα θίιν ή 

λα έγξαςε έλα γξάκκα ζην Θεφ γηα λα παξαπνλεζεί.  

ια ηα παξαπάλσ είλαη αληηδξάζεηο ζην ίδην ή ζε παξφκνην γεγνλφο 

θαη θάπνην ελδερνκέλσο λα κπνξέζεη λα δψζεη κηα ιχζε ή αλαθνχθηζε ζην 

παηδί αιιά θαη ζηνλ ελήιηθα πνπ βηψλεη θάηη ηξαπκαηηθφ. Αλ έρεη 

αθνινπζεζεί ε Δπηθνηλσληαθή Βηβιηνζεξαπεία, ηφηε δίλεηαη ε επθαηξία ζην 

άηνκν ίζσο γηα πξψηε θνξά λα εθθξάζεη αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

πσο ηνλίδεη ν Shrodes (1955), δχν είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηάζεηο πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη έλα παηδί απέλαληη ζε έλα αλάγλσζκα. 

Απηέο είλαη είηε λα ηαπηηζηεί, φπσο ήδε αλαθέξακε, είηε λα παξακείλεη 

ζεαηήο θαη λα δεη ηελ ηζηνξία λα εθηπιίζζεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή 

απφζηαζε. Δπνκέλσο, θαιφ ζα ήηαλ ν δάζθαινο λα ην ζπκάηαη θαη λα 

αλακέλεη θαη ηηο δχν αληηδξάζεηο ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ ηαχηηζε ηνπ 

καζεηή κε ηνλ ήξσα. 

ηαλ ηα παηδηά δνπλ κία δσή ήξεκε θαη ηζνξξνπεκέλε, ε 

βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φρη ηακαηηθά, αθνχ δελ ππάξρνπλ 

ςπρνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα, αιιά πξνιεπηηθά. χκθσλα κε ηνλ Μσξαΐηε 

(2009) ζπνπδαία είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξφιεςεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

αλαιθαβεηηζκνύ, ελφο κειαλνχ ζεκείνπ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

Ο ιεηηνπξγηθόο αλαιθαβεηηζκόο αθνξά ζηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

νξγαληθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα κελ κπνξεί λα έρεη κία αλαπηπμηαθή 

πνξεία. Ο ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνο έρεη ήδε πάεη ζην ζρνιείν θαη έρεη 

κάζεη γξαθή θαη αλάγλσζε. κσο δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο 

γλψζεηο ηνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνπο Lastrego θαη Testa (1991) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα παηδηά απφ ηνλ θίλδπλν λα παιηλδξνκήζνπλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, επεηδή δελ αλαθάιπςαλ ηελ 
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ραξά θαη ηελ σθέιεηα ηνπ δηαβάζκαηνο, νη εηδηθνί θξνχνπλ ζηνπο γνλείο θαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ. Τπνζηεξίδνπλ πσο κία 

θαιή ιχζε ζα ήηαλ λα πξνηείλνπλ ζηα παηδηά αλαγλψζκαηα πνπ ε ππφζεζή 

ηνπο έρεη ήδε γίλεη γλσζηή ζε απηά κέζα απφ ηνλ θφζκν ηεο ηειεφξαζεο.  

Ζ ηειεφξαζε είλαη έλαο πνιχ ηζρπξφο πφινο έιμεο γηα ηα παηδηά. Σνπο 

πξνζθέξεη εθηφο απφ ςπραγσγία, γλψζεηο θαη πξφηππα, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ππφζηαζε ηνπ θάζε παηδηνχ αλάινγα 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Lastrego θαη Testa (1991), ε ζπγγξαθέαο- 

παηδαγσγφο Παηξίηζηα Γθξίλθηιλη ζην βηβιίν ηεο Ννπο θαη media αλαθέξεη 

πσο ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηα παηδηά ψζηε λα ζηξαθνχλ κε ελδηαθέξνλ ζηα 

βηβιία. Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη πσο νη ηαηλίεο έρνπλ θάλεη δεκνθηιή ζηα 

παηδηά θάπνηα βηβιία. Μεξηθά παηδηά πνπ δελ έρνπλ ζεηηθέο επηδφζεηο ζην 

ζρνιείν θαη παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

εληππσζηάδνληαη απφ θάπνηα ηαηλία, αξρίδνπλ ην δηάβαζκα ηνπ αληίζηνηρνπ 

βηβιίνπ. Δπίζεο, βηβιία πνπ ζπλδένληαη κε ηειενπηηθά ζεάκαηα αλήθνπλ 

θαη ζηελ πξψηε πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ φηαλ δαλείδνληαη βηβιία απφ 

δαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο. Απηά άιισζηε είλαη θαη ηα πην θζαξκέλα απφ ηελ 

ρξήζε βηβιία, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αμία ηεο  -νινέλα θαη πην 

δηαδεδνκέλεο ζήκεξα- «αλαγλσζηηθήο ρξήζεο ηεο νηθηαθήο ηειεόξαζεο». 

 

8.2. Η Βηβιηνζεξαπεία σο Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο.  

πσο επηζεκαίλεη ν Olsen (1975), ζην ζρνιείν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ε παξνπζία εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα βνεζήζεη ζην λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

θεηκέλσλ είλαη απαξαίηεηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο βηβιηνζεξαπείαο αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ 

βηβιηνζεξαπεπηή.  

Ο βηβιηνζεξαπεπηήο αζρνιείηαη κε άηνκα πνπ έρνπλ έληνλα 

θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. ε αληίζεζε κε 
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απηφλ ν δάζθαινο αζρνιείηαη κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξεο 

θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο. Γηα ηα παηδηά θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ δηφηη ρσξίο απηήλ ίζσο ζην κέιινλ ρξεηαζηνχλ ηε 

βνήζεηα ηνπ βηβιηνζεξαπεπηή. Δπίζεο ε κέζνδνο ηεο βηβιηνζεξαπείαο 

κπνξεί λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε-

καζεηή θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο ηνλ βιέπνπλ νη 

άιινη. Σα ζπλαηζζήκαηα απνθηνχλ ηψξα έλα πην ξεαιηζηηθφ πεξηερφκελν 

θαη ε απηνγλσζία αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά.  

Γηα ηελ Παπαδνπνχινπ (2004) ε εθπαίδεπζε δχλαηαη λα πεξάζεη ζε 

έλα λέν θεθάιαην αλ απνθαζίζεη λα αμηνπνηήζεη ηε βηβιηνζεξαπεία σο 

κέζνδν δηδαζθαιίαο. Ση ζεκαίλεη απηφ πξαθηηθά;  

Σν ινγνηερληθφ θείκελν επηιέγεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε βάζε 

ηηο αλάγθεο πνπ ν ίδηνο αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ ζηελ ηάμε - νκάδα ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ηνπ καζεηή κε ην θείκελν ψζηε κέζα απφ ηελ 

αλάγλσζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ. Απειεπζεξσλφκαζηε 

απφ ηελ εξψηεζε ηνπ «ηη ιέεη ην θείκελν» θαη εζηηάδνπκε ζην λφεκα πνπ 

έρεη γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά.  

Ο δάζθαινο επηιέγεη καδί κε ηνλ καζεηή ην θείκελν ψζηε λα είλαη 

θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κέζα ζηελ ηάμε 

δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε νκαδηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα πεηχρνπλ φινη καδί, κέζα 

απφ ην δηάινγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

ηελ νκάδα δελ ππάξρεη αξρεγφο θαη φινη καζαίλνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, νπφηε ε βηβιηνζεξαπεία έξρεηαη λα δηδάμεη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. Ζ ινγνηερλία γίλεηαη αθνξκή γηα δηάινγν αληί γηα παζεηηθή 

αλάγλσζε. ην δηάινγν ην άηνκν απειεπζεξψλεηαη θαη κπνξεί λα κηιήζεη 

πην εχθνια γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ γιψζζα ελεξγνπνηεί ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ σξίκαλζε θαη νη ζηφρνη ηεο ινγνηερλίαο δελ είλαη 

κφλν γλσζηηθνί αιιά θπξίσο θνηλσληθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί.  

  Ο καζεηήο επηδηψθεη ηελ απηνγλσζία θαη φρη απιά ηε γλψζε φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηελ 

απηνεηθφλα ηνπ. Σν θείκελν κπνξεί λα γίλεη ν θαζξέθηεο ηνπ αλαγλψζηε 
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θαη λα αλαζχξεη απφ ηε κλήκε ηνπ βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε 

απσζήζεη. Δπηπιένλ, ν δάζθαινο ή δηακεζνιαβεηήο απνθεχγεη 

νπνηνδήπνηε ζρφιην πξνέξρεηαη απφ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην θείκελν πνπ 

δηάβαζαλ ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο 

θαη ιάζνο απαληήζεηο. 

πσο αλαθέξεη ε Υαιθίδνπ (2014) κεηά απφ ηελ αλάγλσζε, αληί γηα 

ην δηάινγν, κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ επηιεθηηθά θη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην δεκηνπξγηθφ γξάςηκν, ην εκεξνιφγην, ε 

δσγξαθηθή ή ην νκαδηθφ παηρλίδη.  

ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί ε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν δάζθαινο 

ζέηεη έλαλ ζπνπδαίν ζπλαηζζεκαηηθφ ζηφρν· λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν 

καζεηήο πσο νη αιεζνθαλείο ήξσεο ησλ κπζηζηνξεκάησλ είλαη θνληά θαη 

ζηε δηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Σα πξνβιήκαηα είλαη θνηλά θαη κπνξεί λα ηα 

ιχζεη, φπσο άιισζηε θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ. Σίπνηα δελ είλαη δχζθνιν 

θαη αθαηφξζσην, αξθεί λα έρεη θαλείο ηφικε θαη ζάξξνο θαη εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Olsen (1975) ν δάζθαινο ζα πξάμεη πνιχ ζνθά αλ 

απνθαζίζεη λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ηε βηβιηνζεξαπεία σο κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Olsen ππνζηεξίδεη πσο ην 

ινγνηερληθφ θείκελν πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα 

παηδηά καδί, κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ ν ίδηνο αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ 

ζηελ ηάμε-νκάδα ηνπ.  

Ο ρσξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε κηθξέο νκάδεο είλαη ρξήζηκνο φηαλ ν 

δάζθαινο γλσξίδεη φηη θάπνηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα.   

Αλ ππάξρνπλ πνιχ ηδηαίηεξεο θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ 

ην πξφβιεκά ηνπο δε κνηάδεη θαη θάπνην άιιν, ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηεί ν δάζθαινο καδί ηνπ αηνκηθά. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο 

παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζηα παηδηά, νκάδεο αλάγλσζεο, αλαθνηλψζεηο γηα 

πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, ηαηλίεο, 

ζρνιηαζκφο βηβιίσλ, ζχληνκα ζεαηξηθά ζθεηζάθηα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο βηβιηνζεξαπείαο. Ο ζθνπφο παξακέλεη πάληα 

ν ίδηνο, δειαδή λα βξεζεί ην ζσζηφ βηβιίν γηα ην θάζε παηδί.  
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Ο Maxim (1985) ππνζηεξίδεη φηη ε βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα 

βνεζήζεη θάζε παηδί πνπ ληψζεη πίεζε, απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ γηα λα σθειεζεί ην παηδί. Σν παηδί πξέπεη λα είλαη έηνηκν 

γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξίεο- δξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεξαπείαο.          

Σα αλαγλψζκαηα πξέπεη λα πξνηείλνληαη θαη φρη λα επηβάιινληαη. Μεηά 

απφ θάζε αλάγλσζε πξέπεη απαξαηηήησο λα αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

γηα λα γίλεηαη ε αθνκνίσζε. Σν λα γλσξίδεη ν δάζθαινο ηνλ καζεηή ηνπ 

είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην λα μέξεη ην αλάγλσζκα ην νπνίν πξέπεη λα 

επηιέγεηαη κε βάζε ην επίπεδν ηνπ παηδηνχ.  

Ζ εζηθνινγία νθείιεη λα κέλεη έμσ απφ ηε βηβιηνζεξαπεία, ν ζθνπφο 

είλαη λα εζηηάζνπκε ζην πξφβιεκα θαη φρη λα θάλνπκε θήξπγκα αλαθνξηθά 

κε απηφ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξέπεη λα πξνζερζεί πνιχ απφ ηνπο 

δαζθάινπο.  

Ζ βηβιηνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη 

ξεαιηζηηθή θαη νη ήξσεο λα είλαη θπζηνινγηθνί, θαζεκεξηλνί θαη κνληέξλνη 

άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο νη αλαγλψζηεο ζα κπνξέζνπλ, αλ ην ζειήζνπλ, 

λα ηαπηηζηνχλ καδί ηνπο. Σα βηβιία πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζερηηθά 

επηιεγκέλα ηφζν γηα ην πεξηερφκελν φζν θαη γηα ην ζηπι ηνπο.                     

Ζ εηθνλνγξάθεζε, ε πινθή, ην ρηνχκνξ είλαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα έρεη 

ζην λνπ ηνπ ν δάζθαινο πξηλ θάλεη ηελ επηινγή ηνπ βηβιίνπ.  

Ζ Παπαδνπνχινπ (2004) πξνζζέηεη έλα αθφκε δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν 

ηεο βηβιηνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Πξφθεηηαη γηα 

ηε καηεπηηθή κέζνδν ηνπ δαζθάινπ σο πξνο ηηο εξσηήζεηο πνπ θάλεη.         

Ο ζηφρνο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί φηη ε πνιππινθφηεηα 

ηνπ θφζκνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ. Οη έλλνηεο 

ηεο εηξήλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αγάπεο πξνζδηνξίδνληαη θαη γίλνληαη 

θαηαλνεηέο κέζα απφ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

κεηαλαζηψλ, γηα παξάδεηγκα ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Απφ 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη σο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα.  

Ο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα μεθχγεη απφ ηηο έηνηκεο εξσηήζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα θάλεη δηθέο ηνπ, ηέηνηεο πνπ ζα νδεγήζεη ηα παηδηά ζηε 
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βαζηά ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Γελ εμαζθείηαη πίεζε ζηνλ 

καζεηή λα απαληήζεη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε 

βηβιηνζεξαπεία πξνο φθεινο ηνπ καζεηή είλαη ην αιεζηλφ θαη ηίκην 

ελδηαθέξνλ ηνπ δαζθάινπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Υσξίο απηφ ε 

βηβιηνζεξαπεία είλαη απιά κία αθφκε κέζνδνο. Ο εκςπρσηηθφο ηεο ξφινο 

έγθεηηαη ζηνλ αλζξψπηλν θαη ηξπθεξφ ηεο ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη καθξηά 

απφ θάζε απζεληία θαη δηάζεζε επηβνιήο.  

Ο δάζθαινο είλαη εθεί γηα λα πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

δηαλνίμεη δηφδνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο γηα λα θηάζνπλ ζηελ 

απηνγλσζία ηνπο. Έλαο δάζθαινο πνπ μέξεη λα αθνχεη κπνξεί λα θάλεη ηε 

δηαθνξά κε ηνπο καζεηέο ηνπ λα πεηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ αμηνπνηψληαο θαη ηε κέζνδν ηεο βηβιηνζεξαπείαο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ ληψζεη 

είλαη πηζαλφλ λα κεησζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη λα δηαβάζεη έλα 

βηβιίν. πλήζσο, φηαλ έλαο άλζξσπνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κία 

δχζθνιε θαηάζηαζε ληψζεη πίεζε, αγσλία θαη ε εξεκία ζπλνιηθά 

ηξαπκαηίδεηαη. Δδψ ην βηβιίν κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα εθθξάζεη φζα 

ληψζεη κέζα απφ εθείλα πνπ δηαβάδεη γηα θάπνηνλ άιιν.  

Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα θάλεη λένπο 

θίινπο, απηφ ελδερνκέλσο ηνπ πξνθαιεί απηνιχπεζε, ζπκφ γηα ηνπο άιινπο 

πνπ ηνλ απνξξίπηνπλ θαη πξνζπαζεί λα κελ ην δείρλεη. Γηαβάδνληαο γηα 

θάπνην αλάινγν ζπκβάλ ζε έλα άιιν ζρνιείν κε ήξσα ίζσο έλα 

ζπλνκήιηθφ ηνπ, ηφηε κέζα απφ ηηο ζειίδεο θαη φζα δηαβάδεη εθθξάδεηαη θαη 

ν ίδηνο, δηφηη δηαβάδεη φζα δελ ηνικάεη λα πεη ζε θαλέλαλ. Δπηθνηλσλεί κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηελ ηζηνξία, αιεζηλή ή φρη, ελφο άιινπ θη απηφ ηνλ 

απνζπκπηέδεη. Αλαθνπθίδεηαη κέζα απφ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ ήξσα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ φρη απιά δελ ηα αγλνεί αιιά ηα ζπλαληά κέζα ζηηο 

γξακκέο ηνπ βηβιίνπ. Ζ θίλεζε απηή είλαη ιπηξσηηθή, δηφηη απειεπζεξψλεη 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηνπ αλαγλψζηε θαη είλαη πηζαλφ λα ηνλ 

πξνεηνηκάζνπλ λα δερηεί πην ζεηηθά ηελ θαηάζηαζή ηνπ.  

Σν βηβιίν απφ κία γεληθή ηζηνξία γίλεηαη πξνζσπηθή. Φηάλνπκε 

ζηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε, φπνπ ε δηδαζθαιία έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα 
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θαη ηα πξσηεία παίξλεη ε αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. χκθσλα 

κε απηή ηελ άπνςε ε ζεσξία ηνπ Νεχησλα δε ζα έρεη θακία αμία αλ ν 

καζεηήο δε βξεη εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. 

Μέζσ ηεο βηβιηνζεξαπείαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο κάζεζεο ην άηνκν 

αλαθνπθίδεηαη απφ ην βάξνο πνπ θνπβαιά θαη δηδάζθεηαη απφ ην 

αλάγλσζκα θαζψο ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ειαηηψλεηαη. Ο αλαγλψζηεο 

θηάλεη ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε φπνπ πιένλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη απηφ 

πνπ δηαβάδεη πξνο φθεινο ηεο δηθήο ηνπ δσήο. 

χκθσλα κε ηνλ Forgan (2002) μαθληθέο ιχζεηο θαη αλαπάληερεο 

ζηηγκέο αλαθνχθηζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ε βηβιηνζεξαπεία. Πψο κπνξεί 

φκσο λα ζπκβεί απηφ; ηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κία δπζθνιία 

ρξεηάδεηαη λα βξεη ηελ θαηάιιειε ιχζε γηα λα απεγθισβηζηεί. Μέζα απφ 

ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ ήξσα ζπλεηδεηνπνηεί φηη θαη 

θάπνηνο άιινο αληηκεηψπηζε θάηη παξφκνην θαη ίζσο κε ηξφπν πνπ ν 

αλαγλψζηεο δελ είρε ζθεθηεί ή θνβήζεθε λα εθαξκφζεη.  Ο δηάινγνο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ηελ αλάγλσζε ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαιάβεη 

θαιχηεξα ηνλ ήξσα θαη κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ή ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο -αλ ε αλάγλσζε δε γίλεη ζε ζρνιηθή ηάμε- λα εηπσζνχλ 

δεκηνπξγηθέο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

Ζ αλάγλσζε θαη ν επηθείκελνο δηάινγνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα ζθέθηνληαη θαη λα βξίζθνπλ νη ίδηνη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο. Αθνινπζψληαο ηα κνλνπάηηα ηεο αλάγλσζεο εληνπίδνπλ ην 

πξφβιεκα, βξίζθνπλ πηζαλέο ιχζεηο, αλαθέξνπλ πηζαλά εκπφδηα ζηηο ιχζεηο 

πνπ βξήθαλ, επαλεμεηάδνπλ ηηο ιχζεηο, ηηο δνθηκάδνπλ θαη ηέινο 

αμηνινγνχλ ην απνηέιεζκα (I Solve Strategy).  

  Ο Forgan επίζεο παξαηεξεί πσο φηαλ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

βξίζθνπλ νη ίδηνη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηείλνπλ λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν απηνέιεγρν θαη λα δηαηεξνχλ πην ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε.    

Σν νκαδηθφ πλεχκα θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαιιηεξγνχληαη. ηαλ ε νκάδα 

θαιείηαη λα ιχζεη έλα ππαξθηφ θνηλσληθφ πξφβιεκα κε αθνξκή θάπνην 

αλάγλσζκα νμχλνληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο θαη ε κάζεζε 

ζπληειείηαη έκκεζα. 
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8.2.1. Παξάδεηγκα Δθαξκνγήο ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηελ Σάμε.  

ρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ ζαλάηνπ πνπ είλαη ίζσο απφ ηα πην 

επψδπλα πξνβιήκαηα ζηε δσή ελφο παηδηνχ ζα κπνξνχζακε λα 

αμηνπνηήζνπκε ηε Βηβιηνζεξαπεία αθνινπζψληαο ηα εμήο βήκαηα.  

πσο αλαθέξνπλ νη Παηέξα θαη Σζηιηκέλε (2012) ζηελ αξρή 

επηιέγνπκε κία ηζηνξία φπσο είλαη ην «Γέληξν απφ αγάπε», φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ν ζάλαηνο σο κέξνο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο. ηελ ηζηνξία ν 

κηθξφο ηέθαλνο μαλαθπηεχεη κε ηε βνήζεηα ηνπ παππνχ ηνπ έλα θνκκέλν 

δέληξν. Υξφληα αξγφηεξα ζα θαηαιάβεη φηη ην δέληξν είρε ξηδψζεη θαη ζα 

ζπκεζεί ηνλ παππνχ ηνπ πνπ είρε πηα πεζάλεη φκσο ζα ληψζεη φηη ε δχλακε 

ηεο αγάπεο ηνπο λίθεζε ην ζάλαην.  

- Ο ζθνπφο ηεο βηβιηνζεξαπείαο ζα είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη 

ν ζάλαηνο είλαη κέξνο ηεο δσήο.  

- Πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηα παηδηά ζα παξαηεξήζνπλ 

ην εμψθπιιν θαη ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη ζα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα 

ην πψο ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία πνπ ζα δηαβάζνπλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ εξσηήζεηο φπσο «απφ πνηα κέξε απνηειείηαη ην δέληξν;», «πνχ 

βξίζθνπκε πνιιά δέληξα καδί;».  

- Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο γίλνληαη εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ: «ηη ήζειε λα θάλεη ν ηέθαλνο κε ην θνκκέλν 

δέληξν;», «πνύ κπιέρηεθε ν ραξηαεηόο ηνπ ηέθαλνπ;» 

- Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο εκπέδσζεο: «αλ ήζνπλ εζύ ν 

ηέθαλνο θαη έβξηζθεο ην δέληξν, ηί ζα έθαλεο;», «ηη ζαο ζπγθίλεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξία;» 

- εκαληηθφηαηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο φπσο  ε 

αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ε ζχλζεζε κηα επηζηνιήο ή αθφκε θαη ην 

θνπθινζέαηξν. 

      Αθνινπζψληαο ηα παξαπάλσ βήκαηα είλαη πνιχ πηζαλφ νη 

καζεηέο λα ληψζνπλ αξθεηά πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ 

θαη λα ηνλ θνβνχληαη ιηγφηεξν πιένλ. 
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8.3. Βηβιηνζεξαπεία θαη ρνιηθόο Δθθνβηζκόο. 

Ζ βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα ειαηηψζεη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (bullying) κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

(empathy) ζην παηδί. Σν bullying εμαζθείηαη κε ηε κνξθή 

επαλαιακβαλφκελεο ζσκαηηθήο θαη πξνθνξηθήο βίαο θαη εμαπιψλεηαη 

ρξφλν κε ην ρξφλν.  

χκθσλα κε ηελ Batavia (2012) πνιιά πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ δελ αλαθέξνληαη απφ ηα ζχκαηα γεγνλφο πνπ δίλεη ζην 

πξφβιεκα αθφκε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Γε ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε ην 

γεγνλφο φηη κφλν ην 20% ησλ καζεηψλ πνπ γίλεηαη κάξηπξαο πεξηζηαηηθνχ 

bullying ζην ζρνιείν ηνπ απνθαζίδεη λα θάλεη θάηη γηα λα ην ζηακαηήζεη. 

ηαλ κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο καζεηψλ βξίζθεη ηε δχλακε λα 

αληηδξάζεη ζε κία κνξθή βίαο ζην ζρνιείν απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάηη 

πνπ απνζαξξχλεη ην παηδί απφ ην λα ιάβεη δξάζε αθφκε θη αλ ην ήζειε.  

Τπάξρεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ εκπφδην ή ε αδπλακία λα ληψζεη έλα 

παηδί ην ηί βηψλεη έλαο ζπλνκήιηθφο ηνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ 

παζεηηθνπνίεζε ηνπ κάξηπξα ν νπνίνο βιέπεη, επεξεάδεηαη, θαηαιαβαίλεη 

αιιά δελ θάλεη ην πξνθαλέο πνπ είλαη ην λα βνεζήζεη - αληηζέησο 

αδηαθνξεί ή ην ζθέθηεηαη κφλνο ηνπ θαη ην θξαηάεη κέζα ηνπ. Δίλαη πηζαλφλ 

λα δηαηεξήζεη απηή ηε ζηάζε ηεο ζησπήο θαη ζην κέιινλ φηαλ ζα βξεζεί ζε 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο σο ελήιηθαο θαη πνιίηεο.  

πσο ππνζηεξίδεη ε Batavia (2012) ν εηδηθφο δάζθαινο ή 

ζεξαπεπηήο ζπλεηδεηνπνηψληαο απηή ηελ αλάγθε κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο ηνπ bullying φζν θαη 

ηνπ απηφπηε κάξηπξα. Δπίζεο ν ζχηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ρξεηάδεηαη 

ππνζηήξημε δηφηη νη ζηαηηζηηθέο αλαθέξνπλ φηη νη ζχηεο είλαη πηζαλφλ λα 

πηνζεηήζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζην κέιινλ, πξηλ αθφκε 

ζπκπιεξψζνπλ ηα 24 ρξφληα ηνπο. 

Πψο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ε βηβιηνζεξαπεία ηνπο καζεηέο πνπ 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ bullying; Ζ Batavia 

(2012) είλαη πεπεηζκέλε πσο ε βηβιηνζεξαπεία ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 
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θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδεη.  

Γηα ηνλ Salovey (1997) νη καζεηέο καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 

αλάγλσζε λα είλαη πην δηαιιαθηηθνί απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνρή ησλ άιισλ. Δπίζεο, ε ινγνηερλία κπνξεί λα θαλεξψζεη ηελ 

έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ δάζθαιν 

λα εξγαζηεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ κέζσ ηεο βηβιηνζεξαπείαο πάλσ ζε απηά.  

Δπίζεο ν Salovey πηζηεχεη φηη ε ινγνηερλία εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηνλ αλαγλψζηε θαη φηη ε βηβιηνζεξαπεία εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε. Δπίζεο, νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πεξηνξίδνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε πην θηιηθέο απέλαληη ζηνπο άιινπο 

θαζψο θαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε.  

ην ζεκείν απηφ νη Παπαδνπνχινπ θαη Μπαξκπαξνχζεο (2008) 

πξνζζέηνπλ πσο ε βηβιηνζεξαπεία κέζσ ηεο δηακαζεζηαθήο 

αιιειεπίδξαζεο εληζρχεη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. Οη καζεηέο κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ θφζκν πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη. 

Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ φπνπ θάπνηνο καζεηήο είλαη 

ζχκα bullying, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα κάζεη γηα ην πψο 

ληψζεη ην ζχκα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ. Σν αλάινγν ζα ζπκβεί θαη κε ηνλ 

καζεηή – ζχηε, ν νπνίνο ζα δηαβάζεη γηα ην πψο έλησζε θάπνηνο άιινο πνπ 

ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ σο ζχηεο θαη ζα κπνξέζεη ελδερνκέλσο λα θαηαιάβεη 

θαιχηεξα ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα.  

Ο Salovey (1997) ζεσξεί πσο ε αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο 

καζεηέο ε ελζπλαίζζεζε κέζσ ηεο βηβιηνζεξαπείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζπλνιηθά ην άηνκν ζηελ κειινληηθή 

ηνπ εμέιημε. Δίλαη απαξαίηεηε γηα λα ληψζεη ην άηνκν ην αίζζεκα δηθαίνπ, 

ην αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ηελ επηζπκία λα βνεζά ην 

ζπλάλζξσπφ ηνπ. Απελαληίαο παξαηεξείηαη ε απνπζία ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ζηα άηνκα – ζχηεο δηφηη πηζηεχνπλ φηη ην ζχκα δελ έρεη θάπνηα αμία θηαίεη 
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ην ίδην γηα ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχηε θαη ππεξβάιιεη σο πξνο απηά 

πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ηνπ ζπκβαίλνπλ. Ζ ελζπλαίζζεζε θέξλεη ζην θσο ηελ 

πην ηξπθεξή θαη αλζξψπηλε πιεπξά ηνπ αηφκνπ. 

 

8.4. Βηβιηνζεξαπεία θαη Απνδνρή ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Hakemulder (2001) ε βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ην άηνκν λα αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην ίδην θαη ζε άηνκα απφ 

πνηθίια εζληθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Ζ ινγνηερλία κέζα απφ ηηο 

πεξηγξαθέο θαη ηα ζχκβνια πνπ πεξηέρεη θέξλεη ηνλ αλαγλψζηε θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη ν ήξσαο.  

ηαλ έλα άηνκν πνπ δεη ζην δπηηθφ θφζκν δηαβάδεη γηα ηηο εκπεηξίεο 

ελφο Αθξηθαλνχ λα δηαζρίζεη ηε Μεζφγεην γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξψπε δελ 

ζπλαληάηαη κφλν κε ηα ζηνηρεία ηνπ Αθξηθαληθνχ πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα 

βιέπεη ηελ εηθφλα ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηα κάηηα ελφο 

Αθξηθαλνχ. Μπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη βιέπεη ην πψο θαίλεηαη ν ίδηνο ζε 

θάπνηνλ πνπ παιεχεη λα απνθηήζεη εθείλα πνπ ν πξψηνο ηα ζεσξεί 

απηνλφεηα. Σν «λα κπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα αληρλεχσ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ» είλαη κία δεμηφηεηα πνπ νλνκάδνπκε ελζπλαίζζεζε, 

δειαδή ην λα ληψζσ καδί κε ην άιιν πξφζσπν θαη φρη λα ζπιιέγσ κφλν 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ.  

Ζ βηβιηνζεξαπεία καο νδεγεί ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ άιινπ, 

εδψ ηνπ μέλνπ, θαη ζηε γλσξηκία καο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ.  ηνλ 

ίδην ρξφλν φκσο ππνγξακκίδνληαη θαη νη θνηλέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζε 

φια ηα άηνκα, φπσο εθείλεο ηεο ηξνθήο, ηεο ζηέγεο, ηεο αγάπεο θαη ηεο 

αζθάιεηαο. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ άιιν πξέπεη λα γίλνπκε κέξνο ηεο 

δσήο ηνπ έζησ θαη κέζα απφ έλα θείκελν. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα 

ληψζνπκε καδί ηνπ.  

ε έλα άιιν ζεκείν, ν Hakemulder (2001) εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο 

ζηελ Δπξψπε, αλ θαη επηδηψθεηαη ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ελφο πνιηηηζκνχ 

πνπ ζα απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ, ελ ηνχηνηο ζπρλά απηή ε έλσζε ησλ 

ιαψλ αθπξψλεηαη απφ ηα εζληθηζηηθά θηλήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 
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θαηξνχο. Δδψ ε ινγνηερλία κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά.                    

Ζ δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ κεηαλαζηψλ ζπγγξαθέσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο βηβιηνζεξαπείαο κπνξνχλ λα θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδνρήο ηνπ άιινπ.  

Σα πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

αιιά θαη κεγαιχηεξνπο αλαγλψζηεο λα απνδερηνχλ αιινεζλείο κέζα απφ ηε 

βηβιηνζεξαπεία είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έλα απφ ηα πεηξάκαηα είλαη 

θαη απηφ πνπ αθνινπζεί. Σν πείξακα πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη αλ νη 

απφςεηο ησλ ιεπθψλ καζεηψλ γηα ηνπο Αθξηθαλνχο καζεηέο ζα κπνξνχζε 

λα επεξεαζηεί θαη λα αιιάμεη πξνο ην ζεηηθφηεξν. Άξαγε νη απφςεηο ηνπο 

ζα παξέκελαλ νη ίδηεο κεηά απφ κεξηθέο βδνκάδεο; πκκεηείραλ εμήληα-

πέληε ιεπθνί καζεηέο ειηθίαο επηά εηψλ νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 

δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα δφζεθε έλα βηβιίν ην νπνίν είρε ππνζηεί 

αιιαγέο. Γειαδή νη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ είραλ αληηθαηαζηαζεί κε πξφζσπα 

ηα νπνία αλήθαλ ζε καχξνπο καζεηέο. Δπίζεο, ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ 

είραλ αληηθαηαζηαζεί κε άιια γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο εηθφλεο.                

Γηα ηέζζεξηο κήλεο θαη νη δχν ηχπνη βηβιίσλ δηαβάδνληαλ ζηελ ηάμε.  

ηα βηβιία εκπεξηέρνληαλ θαη νξηζκέλα ηεζη. Σν έλα είρε ηνλ ηίηιν 

«Show Me Test» ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ δψδεθα πνξηξαίηα: ηξία 

ιεπθά αγφξηα θαη ηξία καχξα, ηξία ιεπθά θνξίηζηα θαη ηξία καχξα.             

Ο δάζθαινο έδεηρλε ηηο αλά δεχγε ηηο θσηνγξαθίεο ζηα παηδηά θαη ξσηνχζε 

«Παξαθαιψ δείμηε κνπ πνηνο απφ ηνπο δχν πνπ βιέπεηε ζηηο θσηνγξαθίεο 

ζα ζέιαηε λα θαζίζεη δίπια ζαο ζην ζρνιείν;». Ζ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην 

βηβιίν κε ηηο εηθφλεο ησλ καχξσλ παηδηψλ θαη ηα Αθξηθαληθά ηνπο νλφκαηα 

είρε απνθηήζεη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα καχξα παηδηά. Απηφ έγηλε 

πιήξσο ζαθέο φηαλ ζπλέθξηλαλ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ πξηλ θαη κεηά ην 

πείξακα. Ζ απφζηαζε πνπ έλησζαλ απηά ηα παηδηά λα ηα ρσξίδεη απφ ηνπο 

καχξνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είρε κεησζεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ην βηβιίν ρσξίο θακία αιινίσζε ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα 

νλφκαηα. ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο δελ παξαηεξήζεθε θακία 

ηδηαίηεξε κεηαβνιή ζηελ θνηλσληθή απφζηαζε πνπ έλησζαλ κε ηα καχξα 

παηδάθηα ιφγσ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο. Άξα ε Βηβιηνζεξαπεία επέθεξε έλα 
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ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην πψο ε πξψηε νκάδα βιέπεη ηνλ θφζκν θαη 

ηδηαηηέξσο ηνλ «δηαθνξεηηθφ» ζπκκαζεηή ζηελ ηάμε. 

 

 

◊ ◊ ◊ 



 

9  ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ
 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ  

 

9.1. Η Βηβιηνζεξαπεία θαη νη Βησκαηηθέο Αζθήζεηο –  

Γξαζηεξηόηεηεο ζηελ Οκάδα. 

χκθσλα κε ηηο Αξρνληάθε θαη Φηιίππνπ (2003) θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ζπλάληεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, ηα κέιε έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα δνθηκάζνπλ λέεο εκπεηξίεο, λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ληψζνπλ απνδνρή θαη ελδηαθέξνλ. Καινχληαη λα 

αθήζνπλ πίζσ ηνπο ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα 

πάξνπλ κέξνο ζε ελδηαθέξνπζεο βησκαηηθέο εκπεηξίεο.  

Ο εκςπρσηήο θαζνδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο δηεπθνιχλεη 

ζηελ ελζσκάησζή ηνπο. Σνπο βνεζά λα ραιαξψζνπλ, λα εμνηθεησζνχλ 

κεηαμχ ηνπο, λα ληψζνπλ ειεχζεξνη λα ζπδεηήζνπλ γηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζέκαηα.  

Αθφκε ηνπο σζεί λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ηα ζεηηθά ή θαη αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν εκςπρσηήο είλαη ελεξγεηηθά 

παξψλ κε ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ θαη κε ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη πξνηείλεη θαη 

πξαγκαηνπνηεί εηδηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο πάληα έρνπλ ζρέζε κε 

ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Οη αζθήζεηο απηέο βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

 λα εζηηάζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζπλάληεζεο. 
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 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο. 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηα βαζηά ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. 

 λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο θξπθέο ηνπο επηζπκίεο. 

 λα κηιήζνπλ γηα ηα επαίζζεηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

Κάζε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη 

νξγαλσκέλε ελφηεηα, κε ηξία δνκηθά κέξε: ηελ εηζαγσγή, ηελ αλάπηπμε θαη 

ην θιείζηκν. Ο εκςπρσηήο αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

νκάδα, θαη αλάινγα πάληνηε κε ηα ζέκαηα πνπ ζέηνληαη πξνο ζπδήηεζε, 

επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο βησκαηηθέο αζθήζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηέο 

νη αζθήζεηο λα πξνσζνχλ ηε ζπγθηλεζηαθή επηθνηλσλία θαη λα νδεγνχλ 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εκςπρσηή θαη ηεο νκάδαο. 

Βησκαηηθέο αζθήζεηο/δξαζηεξηφηεηεο κπνξείηε λα βξείηε ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

 

◊ ◊ ◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

 

ινθιεξψλνληαο απηήλ ηελ εξγαζία, έρνληαο θάλεη κηα 

αλάιπζε θαη κηα αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ζέιακε λα 

παξακείλνπκε ζηε ζπκβνπιεπηηθή αμία ηνπ αθεγήκαηνο.  

ηηο κέξεο καο ην αθήγεκα έρεη πάςεη λα πξνζειθχεη ηα παηδηά θαη 

έρεη ππνηηκεζεί ε αμία ηνπ απφ ηνπο ελήιηθεο. ε κηα επνρή ηερλνινγηθήο 

έθξεμεο, ε εηθφλα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ αθήγεζε θαη έρεη παξακεξίζεη 

ην βηβιίν. Χο άκεζε ζπλέπεηα επέξρεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαληαζίαο, ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ςπρηθνχ 

θφζκνπ.  

Αληίδνην ζην ηερλνινγηθφ παξαιήξεκα θαη κέηξν ηήξεζεο κηαο 

ηζνξξνπίαο πλεχκαηνο θαη ςπρήο απνηειεί ε αθήγεζε. Σν αθήγεκα δελ 

είλαη κφλν κηα απιή ηζηνξία πνπ καγεχεη θαη γνεηεχεη, αιιά εθθξάδεη 

αιήζεηεο κε έλα ζπκβνιηθφ θαη αιιεγνξηθφ ηξφπν, θπξίσο ην παξακχζη.  

Λεηηνπξγεί ζε έλα θαληαζηηθφ θαη αζπλείδεην επίπεδν, βνεζψληαο 

ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, λα 

έξζεη αληηκέησπν κε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη κε έλα αβίαζην ηξφπν λα 

θαηαλνήζεη κεγάιεο αιήζεηεο γηα ηε δσή πνπ κπνξεί θαη λα πιεγψλνπλ.  

Παξάιιεια ε αθήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγλσζε ιεηηνπξγεί 

ιπηξσηηθά γηα ην άηνκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

πνπ επηδέρνληαη ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Πξνζσπηθή επηκφξθσζε 

ζρεηηθά κε δηαηαξαρέο πνπ ην άηνκν αληηπαιεχεη, θάλεη πην ελεξγή ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνηεηλφκελε ζεξαπεία.  

Σαπηφρξνλα ην άηνκν θαηαλνεί ζε βάζνο ηε δχζθνιε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη επηδηψθεη ζαξξαιέα ην δξφκν ηεο απηνβνήζεηαο. 

Καζψο απμάλεηαη ην δηθφ ηνπ κεξίδην ππεπζπλφηεηαο σο πξνο ηελ 

αλάξξσζε ηνπ, κπαίλεη εηνηκνπφιεκνο ζηνλ αγψλα, παίξλνληαο θνπξάγην 

απφ πεξηπηψζεηο ζπλαλζξψπσλ ηνπ πνπ θαηάθεξαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε 

επηηπρία αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. 

Ο 
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Μέζσ ηεο αθήγεζεο ε αλζξψπηλε ςπρή γαιελεχεη. Ζ απηναληίιεςε 

αλαπηχζζεηαη, ε θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

απμάλεηαη, ε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε αηνλεί, ε απηφ-απνδνρή θαιιηεξγείηαη 

θαη ηνλψλεηαη βαζηά. Πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ήηαλ 

αδξαλείο, μαλαδσληαλεχνπλ κέζα απφ ηνλ αζθαιή θφζκν ελφο βηβιίνπ.  

Ζ ζπγθίλεζε θα ε ηαχηηζε κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηφ ηνλ 

θφζκν, καζαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν λα δηαρεηξίδεηαη ηηο απνγνεηεχζεηο θαη ηα 

αξλεηηθά ηνπ αηζζήκαηα. Βξίζθεη ηελ επθαηξία λα βηψζεη θαηλνχξγηεο 

εκπεηξίεο, λα ληψζεη ελζνπζηαζκφ θαη θπξίσο, λα μεδηπιψζεη ηηο πνηθίιεο 

πηπρέο ηνπ δηθνχ ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο.   

Ζ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηα λνεξά ηαμίδηα ζε έλαλ θφζκν 

ειεχζεξν απφ ρξνληθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ε κχεζε ζηνλ 

θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε γηα ην κέιινλ 

Έλα κέιινλ κε αλζξψπνπο πνπ ζα έρνπλ ηελ απηνγλσζία θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα απνθηήζνπλ κηα 

εηιηθξηλή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο.  

Έξγν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα νζκηζηεί ηηο κχρηεο αλάγθεο ηεο 

ςπρήο θαη λα μεδηπιψζεη ην λήκα ηεο παηδηθφηεηαο πνπ έκπιεμε ζηα 

γξαλάδηα ηνπ ρξφλνπ. Αλαδεηψληαο ήπηεο θαη αλψδπλεο ηερληθέο κπνξεί λα 

ειηρζεί ζην γλσζηφ θαη αζθαιή θφζκν ηεο αθήγεζεο, δηεπξχλνληαο ηνπο 

δξφκνπο ηεο ςπρήο.  

Ζ ζπκβνπιεπηηθή αμία ηεο αθήγεζεο είλαη αλακθηζβήηεηε, ε 

πνξεία ηεο θαη ε παξάδνζε ηεο καθξφρξνλε, ε απήρεζε θαη ε επηξξνή ηεο 

κεγάιε.  

Μέιεκα καο αο γίλεη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ζηνρεχνληαο 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνζχλζεζεο ηνπ αηφκνπ. 

Παξαθξάδνληαο πιεκκειψο ην ηέινο ησλ παξακπζηψλ αο επρεζνχκε 

λα δήζνπκε εκείο θαιά θη απηνί θαιύηεξα… 

 

 

◊ ◊ ◊ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

10.1. Παξαδείγκαηα Βησκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Οκάδα. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δηάθνξα παξαδείγκαηα βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ νκάδα.  

 

10.2. ρεηηθά κε ην παξακύζη 

Απφ ηηο Φηιίππνπ & Καξαληάλα (2010). 

10.2.1. 1ε
 πλάληεζε. 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΑΚΖΖ: 

ΔΝΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑ 

ΣΟΥΟΗ: Δπηθέληξσζε ζην «εδψ θαη ηψξα» - Δπίγλσζε 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 10‟ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ φπσο θαζφκαζηε ζηνλ θχθιν κε ηα πφδηα καο λα 

παηάλε ζην έδαθνο θαη ηα ρέξηα καο λα είλαη αθνπκπηζκέλα ραιαξά ζηνπο 

κεξνχο, λα ζπγθεληξσζεί ν θαζέλαο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζθεθηεί αλ, 

θαζψο εξρφηαλ, ηνλ απαζρνινχζε θάπνηα ζθέςε θαη ηη ληψζεη απηή ηε 

ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη εδψ.  

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

Δίλαη ε πην απιή εηζαγσγηθή άζθεζε επηθέληξσζεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην μεθίλεκα κηαο ζπλάληεζεο. 

 ΗΣΟΡΗΑ 

 ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΜΑ ΣΟ ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ 

ΘΔΜΑΣΑ: Γηαδηθαζία σξίκαλζεο, εκπφδηα.  

Υαζήθακε. Ο γέξν-Αληψλην κε πξνζθάιεζε λα θπλεγήζνπκε ειάθηα θαη ηα 

θπλεγήζακε, λαη, αιιά δελ ηα πξνθηάζακε. ηαλ ην αληηιεθζήθακε 

ήκαζηαλ πηα ζηε κέζε ηεο δνχγθιαο, ζηε κέζε ηεο βξνρήο, θπθισκέλνη απφ 

ηε λχρηα. 
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«Υαζήθακε», ιέσ άζθνπα. 

«Ναη, κσξέ», ιέεη ν γεξν-Αληφλην, πνπ δελ θαίλεηαη θαη πνιχ 

αλήζπρνο.  

«Πξέπεη λα βξνχκε ην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ», αθνχσ ηε θσλή κνπ λα 

ιέεη θαη πξνζζέησ: «Έρσ ππμίδα». 

Εαξψλσ θάησ απφ έλα δέληξν, βγάδσ ην πςφκεηξν θαη ηελ ππμίδα. 

Κάλνληαο επίδεημε, πεξηγξάθσ ην πςφκεηξν απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, 

ηε βαξνκεηξηθή πίεζε, βαζκνχ ρηιηνζηά, ζεκεία αλαγλψξηζεο θη άιια 

ηέηνηα. Μεηά απφ ιίγε ψξα ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επηδείμεσλ, 

ζεθψλνκαη φξζηνο θαη κε ηελ ππμίδα ζην ρέξη δείρλσ πξνο κηα γσληά ηεο 

λχρηαο, ιέγνληαο κε ζηγνπξηά θαη ηξαβψληαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: 

«Δίλαη πξνο ηα θεη».  

Ο γεξν-Αληφλην αξρίδεη λα πεξπαηά πίζσ κνπ. 

Πεξπαηήζακε θάκπνζε ψξα, ρσξίο λα θηάζνπκε ζε θαλέλα γλσζηφ 

ζεκείν. 

Δγψ αηζζαλφκνπλ ληξνπηαζκέλνο απφ ηελ απνηπρία ησλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη δελ ήζεια λα γπξίζσ πξνο ηα πίζσ, ζηνλ γεξν-

Αληφλην πνπ κε αθνινπζνχζε ρσξίο λα ιέεη ιέμε. Κάπνηα ζηηγκή θηάζακε 

κπξνζηά ζ‟ έλα βνπλφ απφ ζθέηε πέηξα, πνπ ζαλ ιείνο ηνίρνο αληηζηεθφηαλ 

ζην πέξαζκα καο. Σα ηειεπηαία ππνιείκκαηα πεξεθάληαο πνπ κνπ 

απέκεηλαλ έγηλαλ ζξχςαια φηαλ είπα κε δπλαηή θσλή: 

«Καη ηψξα;» 

Καη ηφηε κφλν κίιεζε ν γεξν-Αληφλην: 

«ηαλ δελ μέξεηο ηη αθνινπζεί, βνεζά πνιχ λα θνηηάο πξνο ηα 

πίζσ». 

  Σξαβά ηε καηζέηα απφ ηε ζήθε θαη αλνίγνληαο δξφκν κέζα απφ 

ηνπο ζάκλνπο παίξλεη κηα λέα θαηεχζπλζε. ε κεξηθά ιεπηά έρνπκε 

μαλαβγεί ζηνλ θπξίσο δξφκν θαη νη αζηξαπέο αλαγγέιινπλ ην ζθνηεηλφ 
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πεξίγξακκα ηνπ ρσξηνχ ηνπ γεξν-Αληφλην. Μνπζθεκέλνη θαη θνπξαζκέλνη, 

θηάζακε κέρξη ηελ θαιχβα ηνπ. Καζίζακε. Δγψ έζπαζα ηε ζησπή θαη ηνλ 

ξψηεζα πσο είρε βξεη ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 

 «Γελ ηνλ βξήθα», κνπ απάληεζε ν γεξν-Αληφλην. «Γελ ήηαλ εθεί. 

Γελ ηνλ βξήθα. Σνλ έθαλα. πσο γίλεηαη πάληα. Πεξπαηψληαο, ληε. Δζχ 

θαληάζηεθεο φηη ν δξφκνο ππήξρε θάπνπ θη φηη νη ζπζθεπέο ζνπ ζα καο 

έιεγαλ πξνο ηα πνχ βξηζθφηαλ ν δξφκνο. Αιιά φρη. Κη έπεηηα θαληάζηεθεο 

φηη εγψ ήμεξα πνπ βξηζθφηαλ ν δξφκνο θαη κ‟ αθνινχζεζεο. Αιιά φρη. Δγψ 

δελ ήμεξα πνπ βξηζθφηαλ ν δξφκνο. Απηφ πνπ πξάγκαηη ήμεξα ήηαλ φηη 

έπξεπε λα θηηάμνπκε ην δξφκν καδί. Έηζη θαη ηνλ θηηάμακε. Έηζη θηάζακε 

εθεί πνπ ζέιακε. Σνλ θηηάμακε ην δξφκν. Γελ ήηαλ εθεί».  

  «Αιιά γηαηί κνπ είπεο πσο φηαλ θάπνηνο δελ μέξεη ηη αθνινπζεί 

πξέπεη λα θνηηάμεη πξνο ηα πίζσ; Γελ είλαη γηα λα βξεη ην δξφκν ηεο 

επηζηξνθήο;» ξσηψ. 

 «ρη, κσξέ», απαληά ν γεξν-Αληφλην. «ρη γηα λα βξεη ην δξφκν. 

Δίλαη γηα λα δεη πνπ ήηαλ πξηλ θαη ηη ζπκβαίλεη θαη ηη ήζειε. Μνλάρα 

πεξπαηψληαο θηάλεηο. Γνπιεχνληαο ληε, αγσληδφκελνο. Δίλαη ην ίδην».  

ΜΖΝΤΜΑΣΑ:  

• Σελ πνξεία κνπ ηε θηηάρλσ, δελ αθνινπζψ πξνδηαγεγξακκέλν κνλνπάηη. 

• Γελ θνβάκαη λα θάλσ ιάζε, ζπλερίδσ λα πξνρσξψ. 

 

ΑΚΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

ΒΟΖΘΔΗΔ ΔΜΠΟΓΗΑ 

ΣΟΥΟΗ: Γεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ – εληνπηζκφο ζηήξημεο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 45‟ 

ΜΔΑ – ΤΛΗΚΑ: Φπιιάδηα «Βνήζεηεο – Δκπφδηα» (βιέπε παξαθάησ) 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ αο έρσ κνηξάζεη δχν θπιιάδηα, έλα γηα ηνλ ήξσα θαη έλα γηα 

εζάο. Μεηά ηελ ηζηνξία πνπ αθνχζαηε, πξνηείλσ ζηα αιεμίπησηα λα 

ζεκεηψζεηε ηηο βνήζεηεο πνπ είρε ν ήξσαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 
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ην πξφβιεκα. ηα «stop» γξάςηε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζε ν ήξσαο ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ θεθηείηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη πεξηγξάςηε έλα δηθφ ζαο 

πξφβιεκα. πκπιεξψζηε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο βνήζεηεο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

έρεηε γηα λα ην αληηκεησπίζεηε. 

ΟΓΖΓΗΑ 3 ◊ Πξνηείλσ ηψξα λα γίλεηε νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη λα ζπδεηήζεηε 

απηά πνπ γξάςαηε. ηαλ κηιάεη ν έλαο νη άιινη δχν ηνλ αθνχηε θαη ζην 

ηέινο ηνλ δηεπθνιχλεηε λα θαηαιάβεη πνηεο είλαη νη βνήζεηεο ηνπ θαη απφ 

πνχ πξνέξρνληαη, θαη πνηα είλαη ηα εκπφδηα θη απφ πνχ πξνέξρνληαη. 

ΟΓΖΓΗΑ 4 ◊ Αο ζπγθεληξσζνχκε ζηνλ θχθιν. Πνηα νκάδα ζέιεη λα καο 

κηιήζεη; 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

• Ο εκςπρσηήο ρξεηάδεηαη λα εμεγήζεη φηη ζην αιεμίπησην «Απφ ηνλ εαπηφ 

κνπ» ελλννχκε φζα «είκαη», «έρσ» θαη «θάλσ», ζην αιεμίπησην «Απφ ην 

πεξηβάιινλ» ελλννχκε ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, θνηλσληθφ, θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζην αιεμίπησην «Απφ άιινπο» λα γξαθνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα.  

• ηηο νκάδεο ελειίθσλ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηελ 1
ε
 νδεγία.  

ΔΡΧΣΖΔΗ 

♦ ε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ζαο, πνηεο είλαη νη βνήζεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

θπξίσο, φηαλ έρεηε δπζθνιίεο.  

♦ Έρεηε αθνχζεη αλάινγεο ηζηνξίεο πνπ θάπνηνο απ‟ ην πεξηβάιινλ ζαο ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα ηα κεηέηξεςε ζε επθαηξίεο; Πνηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηνλ βνήζεζαλ λα ην πεηχρεη;   
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Φπιιάδην 1. Γηα ηνλ «ήξσα» ηεο ηζηνξίαο. 

(Πεγή: Φηιίππνπ Γ. & Καξαληάλα Π. (2010). Ιζηνξίεο γηα λα νλεηξεύεζαη… Παηρλίδηα γηα λα 

κεγαιώλεηο. Αζήλα: Καζηαληψηε) 

 



120                 Ο Δκςπρσηηθφο Ρφινο ηνπ Παξακπζηνχ & ηεο Βηβιηνζεξαπείαο ζηελ Οκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην 2. Γηα ηνλ ίδην ην ζπκκεηέρνληα. 

(Πεγή: Φηιίππνπ Γ. & Καξαληάλα Π. (2010). Ιζηνξίεο γηα λα νλεηξεύεζαη… Παηρλίδηα γηα λα 

κεγαιώλεηο. Αζήλα: Καζηαληψηε) 
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ΑΚΖΖ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ: 

ΓΗΧΥΝΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ 

ΣΟΥΟΗ: Κιείζηκν ελφηεηαο – Δθηφλσζε.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 5‟ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ λα μαπιψζεηε ζην πάησκα κε ηα πφδηα ςειά, 

ηελησκέλα ζε νξζή γσλία ζε ζρέζε κε ην ζψκα, φζν κπνξεί ν θαζέλαο. 

πνηνο ην ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα αθνπκπάεη ηα πφδηα ζηνλ ηνίρν. Σα ρέξηα 

είλαη παξάιιεια κε ην ζψκα θαη νη παιάκεο γπξηζκέλεο ζην πάησκα. 

Αξρίζηε ηψξα λα ρηππάηε δπλαηά κε ηηο παιάκεο ην πάησκα. πλερίζηε φζν 

ην έρεηε αλάγθε. 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

Σελ άζθεζε απηή κπνξνχκε ηελ πξνηείλνπκε φηαλ ππάξρεη έληαζε ζηελ 

νκάδα. 

  

10.2.2. 2ε
 πλάληεζε 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΑΚΖΖ: 

ΟΗ ΜΑΡΗΟΝΔΣΔ 

ΣΟΥΟΗ: Δλεξγνπνίεζε – σκαηηθή έθθξαζε  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 10‟ 

ΜΔΑ – ΤΛΗΚΑ: Ρπζκηθή κνπζηθή ή ηακπνπξίλν 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ λα θάλνπκε έλα θχθιν φξζηνη, κε θάπνηα απφζηαζε 

κεηαμχ καο γηα λα έρνπκε επρέξεηα θηλήζεσλ. Με ηελ έλαξμε ηεο κνπζηθήο 

ζα αξρίζνπκε λα θηλνχκε έλα έλα ηα κέιε καο ζαλ καξηνλέηεο, ζαλ λα καο 

ηξαβάλε ζθνηλάθηα. Αο ζεθσζνχκε. 

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ Αξρίδνπκε λα θηλνχκε ην θεθάιη… Καηεβαίλνπκε ζηνπο 

ψκνπο θαη ηνπο βάδνπκε ζε θίλεζε… ηνπο αγθψλεο… ηνπο θαξπνχο… ηα 

δάρηπια… ηνλ θνξκφ… ηε ιεθάλε… ηα γφλαηα… ηα πέικαηα… ιν καο 
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ην ζψκα θηλείηαη ζαλ καξηνλέηα. Μφιηο ζηακαηήζσ ηε κνπζηθή,                

ζα κηιήζνπκε αθίλεηνη.  

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

πκκεηέρεη θαη ν εκςπρσηήο. 

 

ΑΚΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ΣΟΥΟΗ: Γηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε – πλεηδεηνπνίεζε πξνθαηαιήςεσλ 

πλεξγαζία 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 90‟ 

ΜΔΑ – ΤΛΗΚΑ: Παξακχζηα πνπ ζα θέξεη ε νκάδα 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Αο θάλνπκε έλα θαηάινγν ησλ παξακπζηψλ πνπ θέξαηε θαη 

ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ηνπο. Αο δηαβάζνπκε κεξηθά. 

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ Μπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ηεζζάξσλ αηφκσλ θη αθνχ 

επηιέμεηε έλα παξακχζη κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε ηα πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αμίεο, ήζε, έζηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξακχζη.           

Αο ζπδεηήζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνπκε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

ΟΓΖΓΗΑ 3 ◊ Με ηε θαληαζία ζαο δεκηνπξγείζηε εηθφλεο ησλ ζπηηηψλ, ηεο 

δσήο ηνπο, ηεο γιψζζαο ηνπο, ησλ ξνχρσλ, ησλ θαγεηψλ, ηεο δηαζθέδαζεο 

ηνπο, θηι..  

ΟΓΖΓΗΑ 4 ◊ Με ηηο εηθφλεο πνπ πιάζαηε ζηε θαληαζία ζαο δεκηνπξγήζηε 

νκαδηθά κηα ηζηνξία. 

ΟΓΖΓΗΑ 5 ◊ Πξνηείλσ λα θαζίζνπκε ζηνλ θχθιν θαη θάζε νκάδα λα 

δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο. 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

• Απηή ηελ άζθεζε ηελ πξνηείλνπκε θπξίσο ζε νκάδεο παηδηψλ  

• Δίλαη ζεκαληηθφ ν εκςπρσηήο ή ν δάζθαινο, καδί κε ηα παηδηά, λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παξακπζηψλ, ψζηε λα 
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ηα ζπγθξίλνπλ κε απηά πνπ θαληάζηεθαλ. Πνιιέο πξνθαηαιήςεηο 

ζηεξίδνληαη ζην «θαληάδνκαη» θαη φρη ζην «γλσξίδσ», θαη είλαη κηα 

επθαηξία λα δνπιέςνπλ πάλσ ζην ζέκα απηφ.  

1
ε
 ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ: «ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ» 

Μπνξεί ην ίδην λα γίλεη κε ηα παξακχζηα ηνπ ηφπνπ κνπ, ηνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο κνπ ή ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ησλ γνληψλ κνπ. 

2
ε
 ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ: «ΘΔΜΑΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ» 

Μπνξνχκε επίζεο λα δεηήζνπκε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ 

παξακχζηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, π.ρ. απψιεηα, αλαπεξία, νηθνγέλεηα 

θ.ιπ. 

 

ΑΚΖΖ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ: 

ΜΔ ΜΗΑ ΦΡΑΖ 

ΣΟΥΟΗ: Κιείζηκν ζπλάληεζεο – Κιείζηκν νκάδαο.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 15‟ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ ν θαζέλαο, κε κηα θξάζε, λα απνηππψζεη ζην ραξηί 

πσο έδεζε ηε ζεκεξηλή εκπεηξία θαη ην ζπλαίζζεκα κε ην νπνίν θεχγεη.    

Θα ζπγθεληξψζσ φια ηα ραξηηά θαη ζα ηα δηαβάζσ. Έηζη ζα θιείζνπκε ηε 

ζπλάληεζε καο. Αο μεθηλήζνπκε.  

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

• ηαλ ν εκςπρσηήο δηαβάδεη ηηο θξάζεηο ηε κία κεηά ηελ άιιε ελσκέλεο, 

ζπλήζσο ην απνηέιεζκα έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί αθνχγεηαη ζαλ κηα εληαία 

ηζηνξία θαη απνηππψλεηαη ε αηκφζθαηξα ηεο ζπλάληεζεο. 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θιείζηκν ζπλάληεζεο ή νκάδαο ή 

ζεκηλαξίνπ.  
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10.2.3. 3ε
 πλάληεζε. 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΑΚΖΖ: 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΣΟΥΟΗ: Δλεξγνπνίεζε – σκαηηθή έθθξαζε – Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 20‟ 

ΜΔΑ – ΤΛΗΚΑ: Μνπζηθή* 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ λα θηλεζνχκε ειεχζεξα ζην ρψξν κε φπνηνλ ηξφπν 

ζέιεη ν θαζέλαο, ρσξίο λα κηιάκε. Αο επηηξέςνπκε ζην ζψκα καο λα 

αλαθαιχςεη ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη απηή ηε ζηηγκή. Πσο 

ζέινπλ λα θηλεζνχλ ηα πφδηα καο… ε ιεθάλε καο… ν θνξκφο καο… ην 

θεθάιη καο… ηα ρέξηα καο… Κηλήζηε ηα… 

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ Σψξα ζπλερίδνπκε λα θηλνχκαζηε ειεχζεξα ζην ρψξν, 

θξαηψληαο ηελ θίλεζε πνπ ζέινπκε. 

ΟΓΖΓΗΑ 3 ◊ πλερίδνπκε λα θηλνχκαζηε ζρεκαηίδνληαο θχθιν. πνηνο 

ζέιεη κπνξεί λα κπεη ζηε κέζε, ζπλερίδνληαο ηελ θίλεζε ηνπ. Οη ππφινηπνη 

θαζξεθηίδνπκε ηελ θίλεζε ηνπ, δειαδή θάλνπκε φ,ηη θάλεη. Μεηά απφ ιίγν 

επηζηξέθεη ζηνλ θχθιν θαη ηε ζέζε ηνπ ηελ παίξλεη θάπνηνο άιινο.           

Αο θαζίζνπκε ζηνλ θχθιν λα ζπδεηήζνπκε. 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

• ηελ άζθεζε ζπκκεηέρεη θαη ν εκςπρσηήο 

* Μνπζηθή κε ειεχζεξα κνηίβα (π.ρ. ηδαδ) 

 

ΗΣΟΡΗΑ 

 Ο ΓΗΦΑΜΔΝΟ ΚΟΣΤΦΑ 

ΘΔΜΑΣΑ: Δπηκνλή θαη ππνκνλή, κπνξψ – δελ κπνξψ, πηζηεχσ ζηνλ εαπηφ 

κνπ.  

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, δνχζε ζην δάζνο έλαο θφηζπθαο. Μηα κέξα ν 

θφηζπθαο ήηαλ πνιχ δηςαζκέλνο, αιιά φζν θη αλ έςαρλε γηα λεξφ δελ 
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έβξηζθε πνπζελά. ην ηέινο πέηαμε ζηελ θνξπθή ελφο ςεινχ δέληξνπ θη 

αγλάληεςε ηξηγχξσ. Μαθξηά ζην βάζνο είδε έλαλ θήπν. «Δθεί ζα βξσ 

λεξφ», ζθέθηεθε θαη πέηαμε βηαζηηθά πξνο ηα θεη. 

Μφιηο έθηαζε ζηνλ θήπν, είδε έλα παιηφ πηζάξη. «Δδψ ζα βξσ 

λεξφ», ζθέθηεθε θαη γαληδψζεθε ζην ζηφκην ηνπ πηζαξηνχ. Πξαγκαηηθά ην 

πηζάξη είρε λεξφ. Σν λεξφ φκσο ήηαλ ιίγν. Έθηαλε δελ έθηαλε κέρξη ηε κέζε 

ηνπ πηζαξηνχ. Έηζη ν θφηζπθαο, φζν θη αλ έζθπβε, θη αλ πξνζπαζνχζε, δελ 

κπνξνχζε λα πηεί.  

Μηα πάπηα πνπ ηξηγπξλνχζε ζηνλ θήπν θαη ηνλ είδε, ηνπ είπε: 

«Άδηθα πξνζπαζείο. Γελ ζα ηα θαηαθέξεηο. Σν λεξφ ίζα πνπ 

θαιχπηεη ηνλ πάην». 

Ο θφηζπθαο ηελ άθνπζε, αιιά δελ απάληεζε. Λίγν αξγφηεξα ηνλ 

πιεζίαζε κηα ρήλα θαη ηνπ είπε; 

«Έ, θφηζπθα, ηφζε ψξα πξνζπαζείο θαη ζηαγφλα λεξφ δελ ήπηεο. 

Γελ θνπξάζηεθεο; Παξάηα ηα πηα!» 

Ο θφηζπθαο ηελ άθνπζε, αιιά νχηε θαη ζ‟ απηήλ απάληεζε. 

ηακάηεζε γηα ιίγν λα πξνζπαζεί γηα λα ζθεθηεί ηη ζα θάλεη. Σφηε πέξαζε 

απ‟ ην κπαιφ ηνπ κηα ζπνπδαία ηδέα. Άξρηζε ακέζσο λα καδεχεη κε ην 

ξάκθνο ηνπ πεηξαδάθηα θαη λα ηα ξίρλεη κέζα ζην πηζάξη. Σν λεξφ ζηγά ζηγά 

άξρηζε λα αλεβαίλεη. ζν πεξηζζφηεξα πεηξαδάθηα έξηρλε, ηφζν ςειφηεξα 

αλέβαηλε ην λεξφ, κέρξη πνπ έθηαζε ζην ζηφκην ηνπ πηζαξηνχ. Σφηε ν 

θφηζπθαο βνχηεμε κέζα ζην ξάκθνο ηνπ θαη ήπηε, ήπηε κέρξη πνπ μεδίςαζε. 

Καη ηφηε γχξηζε θαη είπε ζηελ πάπηα θαη ηε ρήλα πνπ θνίηαδαλ απνξεκέλεο: 

Σψξα θαηαιαβαίλεηε γηαηί δελ ζαο απαληνχζα… Πξνζπαζνχζα λα 

κε ζαο αθνχσ!»      

ΜΖΝΤΜΑΣΑ:  

• Πνηέ κελ αθνχο απηνχο πνπ ζνπ ιέλε φηη δελ κπνξείο. 

• Έρε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζνπ. 
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ΑΚΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΜΔ ΓΗΚΑ ΜΟΤ ΛΟΓΗΑ 

ΣΟΥΟΗ: Γεκηνπξγηθφηεηα – Φαληαζία – Απηνγλσζία 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 60‟ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Μεηά ηελ ηζηνξία πνπ αθνχζαηε, πξνηείλσ λα γξάςεη ν 

θαζέλαο ην παξακχζη κε δηθά ηνπ ιφγηα. Έρεηε 10 ιεπηά.  

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ Αο δεκηνπξγήζνπκε νκάδεο ησλ ηξηψλ. Ο έλαο ζα δηαβάζεη ηε 

δηθή ηνπ ηζηνξία, νη άιινη ζα ηνλ αθνχζνπλ πξνζεθηηθά θαη κεηά ζα 

ζεκεηψζνπλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο κε ηε δηθή ηνπο ηζηνξία. Έηζη 

ζα ζπλερίζνπλ φινη. 

ΟΓΖΓΗΑ 3 ◊ Αο γπξίζνπκε ζηνλ θχθιν θαη αο ζπδεηήζνπκε. 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

♦ Παξαηεξήζαηε φηη ν θαζέλαο ζπγθξαηεί άιια ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ;  

♦ Ση ληψζεηε γηα ην φηη ν θαζέλαο έρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε; 

♦ Παξαηήξεζε θάπνηνο αλ απηφ πνπ έγξαςε ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ ή 

κε ηε δσή ηνπ; 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ: «ΣΟ ΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗ ΣΟ ΒΗΧΝΟΤΜΔ ΑΛΛΗΧΣΗΚΑ» 

Ζ ίδηα άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά απφ έλα θνηλφ βίσκα πνπ είρε ε 

νκάδα ή ε ηάμε, π.ρ. κηα δξαζηεξηφηεηα, κηα εθδξνκή, κηα ζχγθξνπζε 

θ.ιπ., θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζην πσο βηψλνπλ δηαθνξεηηθά κηα θνηλή 

εκπεηξία.  

 

ΑΚΖΖ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ: 

ΣΟ ΜΔΣΑΞΗ 

ΣΟΥΟΗ: Κιείζηκν ζπλάληεζεο ή ελφηεηαο – Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

Δμνηθείσζε.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 15‟ 
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ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Πξνηείλσ λα θάλνπκε φξζηνη έλα θχθιν. Κάπνηνο ζα κπεη ζηε 

κέζε θαη ζα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ. Οη ππφινηπνη ζα ηνλ πιεζηάζνπκε θαη ν 

θαζέλαο απφ εκάο ζα γίλεη «κεηαμσηφ χθαζκα» πνπ ζα ηνλ αγγίμεη απαιά 

απφ ην θεθάιη σο ηα πφδηα. ηαλ είλαη αξθεηά γη‟ απηφλ πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν, αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη κπαίλεη θάπνηνο άιινο. πλερίδνπκε έηζη, 

κέρξη λα κπνπλ ζην θέληξν ηνπ θχθινπ φινη φζνη ζέινπλ. Πνηνο ζέιεη λα 

κπεη ζην θέληξν;  

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

• πκκεηέρεη θη ν εκςπρσηήο. 

• Αλ ε νκάδα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα αηφκσλ, λα ρσξηζηεί ζε δχν 

νκάδεο. 

• Δλδείθλπηαη ζην ηέινο κίαο πξνζσπηθήο δνπιεηάο.  

ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ: «ΣΟ ΞΔΚΟΝΗΜΑ» 

Γηα νκάδεο πνπ δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλεο κεηαμχ ηνπο, πξνηείλνπκε λα 

«μεζθνλίζνπλ» απαιά απηφλ πνπ κπαίλεη ζην θέληξν. Απηφο πνπ δέρεηαη ην 

μεζθφληζκα κπνξεί λα πεη πνηα έληαζε ηνπ αξέζεη.  

 

10.3. ρεηηθά κε ηε Βηβιηνζεξαπεία 

Απφ ηηο Αξρνληάθε & Φηιίππνπ (2003). 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΑΚΖΖ: 

ΗΣΟΡΗΔ ΟΝΟΜΑΣΧΝ 

ΣΟΥΟΗ: Ζ γλσξηκία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ην «ζπάζηκν ηνπ 

πάγνπ». Δπίζεο ε αλάδπζε ζεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά γηα 

ηνλ εκςπρσηή ζηελ κεηέπεηηα βηβιηνζεξαπεπηηθή ηνπ επηινγή 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: Αλάινγα ην πιήζνο ησλ αηφκσλ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Μία πξψηε θίλεζε είλαη λα ρσξίζεη ν εκςπρσηήο ηα κέιε ζε 

δεπγάξηα. Σν θάζε κέινο ηνπ δεπγαξηνχ ζα κηιήζεη 5΄ γηα ην κηθξφ ηνπ 
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φλνκα. Μπνξεί λα πεη γηαηί έρεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα, αλ ηνπ αξέζεη 

ή αλ ζα πξνηηκνχζε λα νλνκάδεηαη θάπσο αιιηψο, αλ έρεη θάπνην 

ππνθνξηζηηθφ θ.η.ι. Σελ κηθξή ηνπ ηζηνξία ζα ηελ αθνχεη πξνζεθηηθά ην 

ηαίξη ηνπ. 

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ ηαλ ε δηαδηθαζία ηειεηψζεη, ηφηε ν θαζέλαο παξνπζηάζεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ άιινπ ζηελ νκάδα. Απηφο ζα αθνχεη θαη αλ ηπρφλ ρξεηαζηεί, 

ζην ηέινο ζα ζπκπιεξψζεη ή ζα θάλεη δηνξζψζεηο. 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα νκάδεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

γηαηί ζπλήζσο πξνθχπηνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη απηνγλσζία. Δπίζεο εμεηάδνληαη ζέκαηα ζρέζεσλ θαη 

δεηήκαηα ζχζθημεο νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. Ζ ίδηα άζθεζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηελ ηζηνξία ησλ επηζέησλ, εηδηθά φηαλ ζπδεηνχληαη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη ζρεζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο. 

 

ΑΚΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΦΑΝΣΑΗΑ: ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ 

ΣΟΥΟΗ: Απφθηεζε απηνγλσζίαο 

ΗΣΟΡΗΔ: Μπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ζχληνκεο ηζηνξίεο ή απνζπάζκαηα 

απηψλ, κε ζέκα αληίζηνηρν κε απηφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο. Σν ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, θαζψο ε επζχλε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλάληεζεο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ ζσζηή βηβιηνγξαθηθή επηινγή ηνπ εκςπρσηή. Ο εκςπρσηήο πξέπεη λα 

ληψζεη «ην ζθπγκφ ηεο νκάδαο» θαη λα επηιέμεη απφ ην βηβιηνγξαθηθφ ηνπ 

πιηθφ ηελ θαηάιιειε ηζηνξία, πνπ κεζνδηθά ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ ηειηθφ 

ηνπ ζθνπφ. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: Αλάινγα κε ην ζέκα. 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Ο εκςπρσηήο κεηά απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο πξνηείλεη 

ζε φινπο λα θαζίζνπλ αλαπαπηηθά θαη λα θιείζνπλ ηα κάηηα. Θα πξέπεη λα 

αξρίζνπλ λα αλαπλένπλ ήξεκα, παξαθνινπζψληαο ν θαζέλαο ηελ αλαπλνή 
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ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ νη εηζπλνέο λα είλαη θπζηθέο, αβίαζηεο. Μεηά, φινη ζα 

αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη ζα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ 

εθείλε ηελ ζηηγκή. 

ΟΓΖΓΗΑ 2 ◊ Ο εκςπρσηήο πξνηείλεη ζε φινπο λα θιείζνπλ πάιη ηα κάηηα 

θαη λα ζπκεζνχλ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο δηάβαζε. Σν κνλνπάηη ηεο 

δσήο ηνπ ήξσα ηνλ νδήγεζε ζηε ραξά ή ήηαλ αδηέμνδν; Αλ ην ηέινο ήηαλ 

δπζάξεζην, ζα κπνξνχζαλ ηα πξάγκαηα λα εμειηρζνχλ ζεηηθά εάλ ν ήξσαο 

επέιεγε έλα δηαθνξεηηθφ κνλνπάηη; Πσο ζα ήηαλ απηφ; Σα κέιε ηεο νκάδαο 

θαινχληαη λα ζθεθηνχλ θαη λα απαληήζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ 

ηξφπν ζε απηά ηα εξσηήκαηα. Γίλεηαη ζπδήηεζε θαη φινη θαηαζέηνπλ ηελ 

θαληαζηηθή δηαδξνκή πνπ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζεη ν ήξσαο. 

ΟΓΖΓΗΑ 3 ◊ Ο εκςπρσηήο θαιεί φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα πάξνπλ έλα 

κνιχβη θαη λα δσγξαθίζνπλ ην δηθφ ηνπο κνλνπάηη δσήο απφ ηα παηδηθά 

ηνπο ρξφληα σο ζήκεξα. Μπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη ιέμεηο, ζχκβνια ή 

„πηλαθίδεο‟ γηα ηα ζπνπδαηφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπο.    

Ση ζρήκα έρεη ηειηθά απηφ ην κνλνπάηη; Δίλαη επζχ ή έρεη δηαθιαδψζεηο κε 

ζηελά θαη δχζβαηα ζεκεία; Αλ ην δσγξάθηδαλ κε καξθαδφξνπο, ηη ρξψκα 

ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε δσγξαθηά ηνπο; Κάζε κέινο ηεο νκάδαο δείρλεη 

ζην ηέινο ην δηθφ ηνπ κνλνπάηη θαη εμεγεί ζηελ νκάδα ηε δσγξαθηά ηνπ. 

ΟΓΖΓΗΑ 4 ◊ Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαζψο ν εκςπρσηήο ηνπο πξνηείλεη 

λα δσγξαθίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ δξφκνπ, έηζη φπσο ηε θαληάδνληαη ζην 

κέιινλ. Πψο άξαγε πηζηεχνπλ πσο ζα εμειηρζεί ε πξνζσπηθή ηνπο 

δηαδξνκή; Ση ρξψκα ζα έρεη ην κνλνπάηη ηνπο χζηεξα απφ 5 ρξφληα;            

Ο θαζέλαο δείρλεη ην ζρέδηφ ηνπ θαη θαηαζέηεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα φλεηξά 

ηνπ. Αθνινπζεί ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή ζεηηθψλ θαληαζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΜΦΤΥΧΣΖ 

Ζ άζθεζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη κφλε ηεο, ρσξίο δειαδή λα πξνεγεζεί ή 

άζθεζε ραιάξσζεο θαη επηθέληξσζεο ζηελ αλαπλνή. Ο εκςπρσηήο πξέπεη 

λα δηαζέζεη αξθεηφ ρξφλν, ίζσο θαη παξαπάλσ απφ κηάκηζε ψξα. Ζ άζθεζε 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο μερσξηζηέο θάζεηο πνπ απαηηνχλ ειεπζεξία απφ 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Αμίδεη λα πξνζηεζεί πσο ε άζθεζε είλαη δπλαηφλ 
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λα εκπινπηηζηεί θαη κε άιιεο εθδνρέο αλάπηπμεο (γηα παξάδεηγκα, ην 

επαγγεικαηηθφ κνλνπάηη, ην κνλνπάηη ησλ ζρέζεσλ ή ην κνλνπάηη ηεο 

γλψζεο). 

 

ΑΚΖΖ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ: 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΜΟΤ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ 

ΣΟΥΟΗ: Κιείζηκν ζπλάληεζεο, αίζζεκα ςπρηθήο ηθαλνπνίεζεο, εξεκία, 

ζεηηθή ελέξγεηα. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 20‟ 

ΟΓΖΓΗΑ 1 ◊ Ο εκςπρσηήο θαιεί φινπο λα δσγξαθίζνπλ ηψξα έλα 

κνλνπάηη δηαθνξεηηθφ, ην κνλνπάηη πνπ ζπκβνιίδεη ηελ δηθή ηνπο πνξεία 

ζηελ νκάδα, απφ ηελ αξρή έσο εθείλε ηε ζηηγκή. ηε ζπλέρεηα, ζρεδηάδνπλ 

ην κνλνπάηη πνπ ζεσξνχλ πσο ζα βαδίζνπλ κεηά ην ηέινο ησλ 

ζπλαληήζεσλ. Κάζε έλαο μερσξηζηά κηιάεη γηα ηε δηθή ηνπ πνξεία θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο νκάδαο, ην είδνο ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. 

Αθνινπζεί ζεξκφο ραηξεηηζκφο κεηαμχ ηνπ εκςπρσηή θαη ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. ηηο θαξδηέο φισλ αλαδχνληαη αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη 

πιεξφηεηαο. Πήξαλ απαληήζεηο, έλησζαλ εκπηζηνζχλε θαη θάιπςαλ 

αλαζθάιεηεο πνπ ηνπο βαζάληδαλ αζθπθηηθά. Έδεζαλ μερσξηζηέο ζηηγκέο 

ζε έλαλ ρψξν απφιπηεο απνδνρήο, κέζα ζηνλ νπνίν ήξζαλ ζε επηθνηλσλία 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ηνπο άιινπο, κέζα ζε πιαίζην αιεζηλήο 

ππνζηήξημεο θαη αγάπεο. Κπξίσο φκσο, φινη αγάπεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

απηφ ην ζπλαίζζεκα ζα παιέςνπλ λα ην θξαηήζνπλ κέζα ηνπο δσληαλφ γηα 

πάληα! 
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