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Αλήθεια ή Θάρρος...

εξερευνώντας τη φύση «µου»

- Παίζουµε;
- Ναι, ναι, ναι… Τι;
- Αλήθεια ή θάρρος…
«Ωχ» σκέφτοµαι «και είπα ναι… το φοβάµαι αυτό το παιχνίδι… Θα διαλέγω πάντα «θάρρος»…
µε την αλήθεια δεν τα πάω καλά…»
«Κι αν µου πουν «θάρρος»;… απαπα, αλήθεια θα διαλέγω πάντα»

Παρουσιάσεις στον Ιανό σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
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ΕΚ∆ΟΤΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά ξεκίνησε

Αθήνας, και µια γεύση χειµώνα από το πάγωµα και την αίσθηση κενού που προκάλε-

µε έντονες αλλαγές στο πεδίο …, σε

σε σε όλους µας η απρόσµενη απώλεια του Ken Evans.

πλαίσιο κοινωνικό, πολιτικό, οικονο-

Έντονες συγκινήσεις, µαγικές εικόνες, µοναδικά συναισθήµατα, αυθεντικές συναντήσεις.

µικό αλλά και χωροταξικό!

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλαν και συµβάλλουν, ο καθένας µε

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας

τον τρόπο του σ’ αυτή τη µοναδική διαδροµή ψυχής που έχουµε την τύχη να ζούµε

«τυπώνεται» από τα νέα µας γραφεία

όλοι µαζί και µια ιδιαίτερη µνεία στην απίστευτη συνεισφορά της Χριστίνας, στη

στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 109, στον 2ο όροφο. Σας περιµένουµε όλους µε

γραµµατεία της Θεσσαλονίκης τόσο για όλη τη στήριξη στο τελευταίο εξάµηνο όσο

χαρά στον καινούργιο µας χώρο για σεµινάρια, οµάδες, εκπαιδευτικά προγράµµατα

και για το στήσιµο αυτού του τεύχους.

ή απλά καφέ και «µοίρασµα»…
Πλούσιο το εξάµηνο που µας πέρασε σε δραστηριότητες, σκέψεις και συναισθήµατα

Καλή ανάγνωση και καλά ανταµώµατα.

… απ’ άκρη σ’ άκρη του κόσµου κυριολεκτικά.

Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους µας.

Θελήσαµε να «µοιραστούµε» µαζί σας «στιγµές» από αυτό το εξάµηνο, µεταφέρο-

Κάτια Χατζηλάκου

ντάς σας όσο καλύτερα µπορούσαµε την αύρα της συνθήκης.
Μυρωδιές άνοιξης από το 17ο τετραήµερο στην Αγριά Βόλου, δροσιά καλοκαιριού
από την 1η καλοκαιρινή κατασκήνωση στα Τζουµέρκα, αρώµατα φθινοπώρου από
τις διαλέξεις που συνεχίζονται για 5η συνεχή χρονιά στον Ιανό Θεσσαλονίκης και

MSc Κοινωνικής & Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ψυχοθεραπεύτρια,
Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, Μέλος ΣΕΨ, Ιδρυτικό µέλος της
Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt & EAGT, Κάτοχος ECP,
Ιδρυτικό Μέλος Gestalt Foundation

Με αφορµή την «παράσταση – αφιέρωµα» στο περιοδικό δρόµου Σχεδία που δόθηκε την Παρασκευή 15/5/2015 στα πλαίσια του
17ου Τετραήµερου Workshop Ψυχοθεραπείας Gestalt µε τίτλο “«Είµαι η κοινωνία στην οποία ζω»… Χορογραφώντας την ατοµική
και κοινωνική µου ευθύνη” ...
Πρωτόγονη έκφραση, σύγχρονος χορός, θεατρικό «παιχνίδι», tango.
Ενδιαφέρουσες κινήσεις και ανοιχτή πρό(σ)κληση των ανθρώπων που τις αντιπροσωπεύουν.
Ελένη, Κωνσταντίνος, Νικόλας, Σωτήρης...
Προορισµός η παράσταση µέσα από το προσωπικό ταξίδι του καθενός µας.
Ελκυστική πρόταση και η παρουσία της Κάτιας ... ο φάρος στο κάθε λιµάνι µας.
Γέννηση, κίνηση, ανάπτυξη, µοναξιά, συνάντηση, ένωση....
Χαρά, λύπη, ευτυχία, πόνος, δύναµη, ελευθερία, ΑΓΑΠΗ...
Εγώ... Εσύ... Εµείς...
Από πού ξεκινήσαµε, πού πάµε, πού είµαστε, τί θέλουµε, τί µπορούµε, τί δεχόµαστε, τί
απορρίπτουµε, τί προσδοκούµε, τί τελικά επιλέγουµε;
Χορεύω, καλοσωρί(ΖΩ), δοκιµάζω, δουλεύω, παίζω, συν-χωρώ, αποχαιρετώ και....
ξεκινώ... και πάλι από την αρχή... και πάντα µε διαφορετικό τρόπο, ΡΟΗ!!!!
∆υνατές στιγµές, έντονα συναισθήµατα, άνθρωποι ξεχωριστοί που τους περισσότερους
γνώρισα καλά αλλά και αυτούς που δεν ήξερα ήταν σαν πάντα να τους γνώριζα.
Συνοδοιπόροι του χορευτικού ταξιδιού της ζωής µου, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την
εξαιρετική παράσταση που είχα την τύχη να απολαύσω. Ένιωσα βαθιά και από τη θέση
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του θεατή όλες εκείνες τις όµορφες στιγµές που έζησα τρία χρόνια ως µέλος της οµάδας
κίνησης. Μου χαρίσατε στιγµές µεγάλης συγκίνησης µε όλη αυτή την εσωτερική δουλειά
που παρουσιάσατε αλλά και αισθητικά ήταν πολύ ιδιαίτερο.
Τα συγχαρητήρια µου και στους ανθρώπους της «ΣΧΕ∆ΙΑΣ», που η παράσταση έγινε χορηγός τους.
Το έργο σας είναι λειτούργηµα και µεγάλη ανάσα για τους ανθρώπους που αν και έχασαν
πολλά µε τη βοήθειά σας ξαναβρίσκουν τα ουσιώδη µε αξιοπρέπεια, θάρρος και αποφασιστικότητα.
Μου είναι αδύνατον ολοκληρώνοντας να µην αναφερθώ σε εσάς, τους ανθρώπους της
Gestalt.
Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που οργανώνετε σε όλα τα επίπεδα µας δίνουν την δυνατότητα να δοκιµάσουµε, να προχωρήσουµε, να εξελιχθούµε και να φτάσουµε τελικά και
συνειδητά στις όποιες αλλαγές αντέχουµε στη ζωή µας.

Με βαθιά αγάπη που κρατάει χρόνια
Χριστίνα Ιακωβίδου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γράµµα στον KEN

Σε σκέφτοµαι κάθε µέρα.
Ίσως φαίνεται υπερβολικό είναι η αλήθεια όµως.
Σαν επόπτη, σαν άνθρωπο, σαν συνάδελφο, σαν εκπαιδευτή, σαν µέντορα.
Στάθηκες δίπλα µου σε δύσκολες στιγµές, στήριξες «ακραίες» επιλογές µου, δικαίωσες βαθιά υπαρξιακά κοµµάτια µου.
Mοιράστηκες γενναιόδωρα τις γνώσεις σου µαζί µου, µου δίδαξες την ακεραιότητα µε τη στάση σου απέναντι στη ζωή, τολµώ να πω,
ακόµη και στο θάνατο.
Στιγµές, πολλές στιγµές… που σε θαύµασα, σε αµφισβήτησα, σε ακολούθησα, σε πίστεψα, σε έκρινα, σε παραδέχτηκα, σε αποδέχτηκα…
Στιγµές, πολλές στιγµές… που συγκρουστήκαµε, τα βρήκαµε, γελάσαµε, κλάψαµε, τραγουδήσαµε…
Στιγµές, πολλές στιγµές… και αφορµές στο σήµερα, στην καθηµερινότητα, που η απουσία σου είναι πιο έντονη και από παρουσία…
Μπορεί αυτό το «γράµµα» να φαίνεται πολύ προσωπικό, ίσως κάποιοι κρίνουν ότι δεν αρµόζει σε «δηµόσιο» έντυπο.
Θα τολµήσω να πω… ότι όσοι το σκεφτείτε… µάλλον δεν γνωρίσατε καλά τον Ken, τον Ken Evans.
Μου είναι πραγµατικά αδύνατο να σκεφτώ τον Ken αλλιώς παρά µόνο «προσωπικά»…
Και πιστεύω πως όσοι τον γνωρίσατε θα έχετε παρόµοια αίσθηση µε µένα.
Ken… Ken Evans, από την Ουαλία, τόσο προσωπικός και τόσο «συλλογικός» ταυτόχρονα… σε όλα τα πλαίσια…
Τόσο συγκλονιστικά παρών ακόµα και στη συγκλονιστική σου απουσία!
Νάσαι καλά εκεί που «είσαι»… φαντάζοµαι κοντά στο Θεό που υπηρέτησες και στους ανθρώπους που αποχαιρέτισες πριν από σένα…
αλλά και τόσο κοντά στον καθένα µας που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, µέσα από τις αναµνήσεις µας, αλλά και σε όποιον θέλει στο
σήµερα να σε συναντήσει µέσα από την περιουσία που µας κληροδότησες µε τα γραπτά σου.
Καλό σου ταξίδι…

…και όπως έλεγες κι εσύ

…καλή αντάµωση…!

Κάτια Χατζηλάκου

Evans Kenneth, Dr.
Ken Evans is the
Founding Director of
the European Centre
for Psychotherapeutic
Studies based in the
UK and France. He
is Visiting Professor
at the University of
South East Europe, Faculty of Business Studies and Law, Novi Sad, where he
co-authored with Vesna Petrovic a new MA in Psychotherapy.
Ken is an Academic Advisor and Academic Consultant with the Doctoral
programme at the Metanoia/University of Middlesex, London. He co-leads
a psychotherapy training programme in Jersey in the Channel Isles with
his wife Joanna and is a visiting trainer to several training institutes across
Europe.
He was President of EAGT 2002-2008 and is currently President of the
European Association for Integrative Psychotherapy and Vice President of
the European Interdisciplinary Association for Therapy with Children and
Young People.
(Παραθέτουµε το βιογραφικό σηµείωµα που µας έστειλε για να το χρησιµοποιήσουµε στο Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης “RELATIONAL
GESTALT PSYCHOTHERAPY”, που πραγµατοποιήθηκε την ακαδηµαϊκή χρονιά
2014-2015 στην Αθήνα. Ο Ken Evans ήταν ένας από τους προσκεκληµένους
οµιλητές µε θέµα “How inter subjectivity is combined with relational Gestalt
psychotherapy: pushing the boundary of theory and practice” )
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

...στην Αλυσίδα Πολιτισµού «Ιανός»

Σχόλιο για την παρουσίαση των Εξαρµενία Παππά,
∆ήµητρα Χαντζιάρα και Κωνσταντίνα Γκιώνη µε
τίτλο «Αγαπάω όπως έµαθα, όπως επιλέγω, όπως
προχωράω», Αθήνα, 15/04/2015
“Αγαπάω
όπως έµαθα,
όπως επιλέγω,
όπως προχωράω”
Περίµενα µε
ανυποµονησία αυτή την
παρουσίαση,
όχι µόνο γιατί
αφορούσε την
αγάπη, αλλά και επειδή θα παρουσιαζόταν από αγαπηµένα µου
άτοµα.
Μπαίνοντας στον Ιανό, η παρουσίαση είχε ήδη αρχίσει. Σκάναρα
τη γεµάτη αίθουσα για οικεία πρόσωπα και µε έκπληξη συνειδητοποίησα πως δε ξεχώριζε κανένα γνώριµο πρόσωπο συνάδελφων.
Τότε κατάλαβα ότι δεν ήµασταν (ούτε εγώ, ούτε η παρουσιάστριες)
σε κάποιο τετραήµερο της Gestalt γεµάτο από εκπαιδευτές και
εκπαιδευόµενους, αλλά σε ένα άλλο χώρο, µε άλλους ρόλους.
Μεγαλώσαµε, σκέφτηκα.
Ακούγοντας τη Νία να λέει πως η αγάπη είναι η ανάγκη και η ορµή
να γνωρίσουµε κάτι καινούργιο και να το µάθουµε ταξίδεψα στο
2001. Στο µικρότερο τότε γραφείο του Gestalt Foundation στον
περιφερειακό του Λυκαβηττού, όπου το πρώτο και το δεύτερο έτος
µαζί κάνανε το σεµινάριο για τις πολώσεις. Εκεί που πρώτη φορά
ειδωθήκαµε και που ξεκινήσαµε τη δική µας γνωριµία.
Με ξαναγύρισε στο παρόν η φράση «...η αγάπη είναι δραστηριότητα, όχι παθητική κατάσταση, είναι τέχνη, απαιτεί γνώση, δεξιότητες και εξάσκηση...» Η οπτική της αγάπης ως κάτι ενεργητικό µου
κατέρριψε ευχάριστα την παθητικότητα που είχε η αγάπη στα τόσα
παραµύθια που είχα ακούσει µεγαλώνοντας από τη γιαγιά µου.
Κράτησα σαν νοητική σηµείωση τη λέξη τέχνη γιατί µου άφησε την
αισιόδοξη αίσθηση ότι η αγάπη δεν είναι στάσιµη, αλλά κάτι που
εξελίσσεται όσο ζω.
«Η αγάπη είναι αγάπη, αυτό που αλλάζει είναι η σχέση», είπε η ∆ήµητρα, και µ’ αυτό άνοιξε το κεφάλαιο των πρώιµων σχέσεων και
πως αυτές επηρεάζουν το πως αγαπάµε καθώς και τις διάφορες
σχέσεις που συναντάµε εξελικτικά στη ζωή µας: τη µητρική αγάπη,
την αδερφική, την φιλική, την ερωτική, την αγάπη για τον εαυτό και
για την κοινωνία.
Με αυτό ταξίδεψα στη δεκαετία του ’80, όπου σαν παιδί ο ήχος
των τακουνιών στα πλακάκια µε χαροποιούσε όσο τίποτα άλλο
µόνο και µόνο γιατί σήµαινε πως είχε γυρίσει η µαµά µου στο σπίτι.
Θυµήθηκα τον αδερφό µου και ένιωσα ευγνωµοσύνη που έχω
αδερφό και που έχω αυτόν για αδερφό, και την αδυναµία που έχω
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στον πατέρα µου παρ’ όλη την αδυναµία στην επικοινωνία µας!
Στο σηµείο αυτό άκουσα τη φωνή της Κωνσταντίνας να µιλάει για
τη φιλική αγάπη λέγοντας πως ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι η
φιλία είναι προϋπόθεση της ευτυχίας και βρέθηκα στο νηπιαγωγείο,
εκεί που έκανα την πρώτη µου φίλη. Έκανα µια γρήγορη στάση στο
Λύκειο, στα πρώτα φλερτ, και µετά στο πανεπιστήµιο, στις πρώτες
εξασκήσεις στην τέχνη της αγάπης, κυρίως «αποτυχηµένες»!
Γύρισα στο παρόν σκεπτόµενη ότι την αγάπη για τον εαυτό, αλλά
και για την κοινωνία τις έµαθα µέσα από τη σχέση µου µε την
Gestalt, ως θεραπευόµενη και ως θεραπεύτρια.
Φεύγοντας, ένιωθα συγκίνηση και ευγνωµοσύνη για τις σχέσεις
αγάπης που είχα, που έχω και που σκοπεύω να έχω στη ζωή µου. Γι’
αυτό, και για τα ταξίδια, σας ευχαριστώ!
Έλενα Αντωνίου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, MSc
Counselling Studies.

Σχόλιο για την παρουσίαση του Κων. Κώστα “Η
Βιασύνη ως Ψυχολογικό Φαινόµενο στις Αρχές
του 21ου Αιώνα”, Αθήνα, 07/05/2015
Ο Κωνσταντίνος έδωσε µια σφαιρική άποψη για τη βιασύνη συνδέοντάς τη µε
τη βία, τον αυταρχισµό, την
ταύτιση µε το
κέρδος και τη
µεγιστοποίησή
του. Για µένα
ήταν έκπληξη
πώς µια παραεφθαρµένη
λέξη του καθηµερινού λεξιλογίου, «βιασύνη», φωτίστηκε έτσι που
να γίνει κάτι σαν µπούσουλας για την καθηµερινή µου εµπειρία.
Από την οµιλία, συγκράτησα τα πιθανά βαθύτερα αίτια της βιασύνης και τις συνέπειες του να ζούµε συνεχώς στο «πώς θα προλάβω;», και να χάνουµε το παρόν, θυσιάζοντας έτσι µια ουσιαστική
επικοινωνία µε τους συνανθρώπους µας. Εξίσου αξιοσηµείωτο
ήταν το σχόλιο περί αναπροσαρµογής του ανθρώπου σε όλο και
ταχύτερους ρυθµούς στις µέρες µας, κάτι που σταδιακά καταργεί τις
παύσεις και τη δυνατότητα για απόλαυση και ικανοποίηση στη ζωή
µας. Το θέµα άγγιξε όλο το ακροατήριο που συµµετείχε προβληµατισµένο στη συζήτηση µετά.
Αυτό, όµως, που θεωρώ το σηµαντικότερο για µένα σε αυτή τη
συνάντηση ήταν πως ενώ αρχικά βρέθηκα ανάµεσα σε αγνώστους,
τελικά κατέληξα, απλά και απαλά, να νιώθω πως είµαι µέρος µιας
µεγάλης παρέας που συζητούµε γι’ αυτά που µας αφορούν.
Ελένη Κουρνέτα

Σχόλιο για την παρουσίαση των Β. Κατσαµάκα και
Τ. Σαββαϊδου «Ένα ταξίδι στη χώρα του θυµού και
της επιθετικότητας των παιδιών», Θεσσαλονίκη,
16-10-2015
«Ένα ταξίδι στη χώρα του θυµού και της επιθετικότητας των παιδιών… Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο…»
Η πρώτη διάλεξη του Gestalt Foundation για φέτος δόθηκε την
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 στον Ιανό Θεσσαλονίκης. Το
θέµα της ο θυµός και η επιθετικότητα στα παιδιά, ένα θέµα για ένα
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παρεξηγηµένο συναίσθηµα που ακουµπά όλους µας ανεξάρτητα
από φύλο, ρόλο ή ηλικία.
Οδηγοί µας σε αυτό το ταξίδι δυο αγαπηµένες συνάδελφοι η Βίκυ
Κατσαµάκα και η Τερψιχόρη Σαββαϊδου, συνεκπαιδευόµενες µου
στο εκπαιδευτικό του GF εδώ στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2006
– 2010. Η παρουσία τους µπροστά στα µικρόφωνα ήταν αρκετή
για να αρχίσει ο χρόνος να κυλάει διττά στο παρόν και ταυτόχρονα
ως µια παράλληλη
διαδικασία η
µνήµη να
δουλεύει
και να
ανασύρει
εικόνες
από το παρελθόν…
3ο έτος…
παρουσίαση στο τετραήµερο… όλη η οµάδα σε δράση...
Παρακολουθώ µε προσοχή στο «τώρα» την πορεία της διάλεξης: Τι
είναι θυµός, τι επιθετικότητα, αίτια, παράγοντες που επηρεάζουν την
εµφάνιση τους, αντιµετώπιση, τι πιστεύει η ψυχοθεραπεία Gestalt
γι’ αυτό το συναίσθηµα, το οποίο µπορεί να µας δυσκολεύει, αλλά
και µας φέρνει σε επαφή µε τον άλλον και κυρίως µε τον εαυτό µας.
Επεξεργάζοµαι τις πληροφορίες που τόσο οργανωµένα παίρνω
από τις οµιλήτριες, ως µητέρα, ως εκπαιδευτικός και ψυχοθεραπεύτρια. Μα πιο πολύ συνειδητοποιώ πως καµαρώνω τον τρόπο που η
Βίκυ και η Τερψιχόρη υποστηρίζουν τη θέση τους ως οµιλήτριες και
επαγγελµατίες. Με γλυκύτητα, µε σταθερότητα και ειλικρίνεια.
Μιλούν και ταυτόχρονα µε ταξιδεύουν στα χρόνια της εκπαίδευσης
µας τότε που όλοι µας προσπαθούσαµε να αναγνωρίσουµε συναισθήµατα και συµπεριφορές, να νοηµατοδοτήσουµε βιώµατα, να χαράξουµε πορείες, να µοιραστούµε στιγµές «µαζί». Αυτές τις στιγµές
«µαζί» δεν τις ξεχνώ ποτέ. Είναι πολύτιµος θησαυρός για µένα και
ας έχουν περάσει τα χρόνια κι ας µη βρισκόµαστε όπως τότε κι ας
έχουν αλλάξει πολλά στον τρόπο που βλέπουµε πια τη ζωή.
Αυτές τις στιγµές µε κάνατε να ξαναθυµηθώ κορίτσια και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτές οι στιγµές και η προσωπική ανάπτυξη
της καθεµιάς καθρεφτίζονταν πιστεύω στον τρόπο που υποστηρίξατε το ρόλο σας στη διάλεξη αυτή.
Καλή συνέχεια και καλές διαδροµές λοιπόν!
Κάτια Σουέρεφ, απόφοιτος Gestalt Foundation

Μία ζεστή βραδιά 30 Οκτωβρίου στις 7µµ στον Ιανό σε συνεργασία µε Gestalt Foundation. Η αγαπηµένη µου φίλη και συνάδελφος
Έλλη Φρεγγίδου παρουσίασε τη δεύτερη ποιητική της συλλογή µε
τίτλο «∆ικαίωµα Φωτός», εκδόσεις Κέδρος. Μια παρουσίαση όχι
µόνο ενός ποιητικού έργου αλλά µιας πορείας της Έλλης µέσα από
δρόµους ψυχοθεραπείας και τέχνης. Ένα πάντρεµα της επίγνωσης
µαζί µε ένα ταξίδι ψυχής στις πτυχές του οποίου χαράχθηκαν αναµνήσεις µιας ζωής. Εµείς όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι ακούγαµε
µε µια βαθιά σιωπή συγκίνησης τη διαδικασία της παρουσίασης,
τον συντονισµό της Κάτιας Σουέρεφ, τον λόγο της Έλλης, τη γνώµη
της ποιήτριας Αλεξάνδρας Μπακονίκα και το γράµµα στήριξης της
Κάτιας Χατζηλάκου, που ήταν σαν να ήταν εκεί µαζί µας … Η συντονίστρια της βραδιάς η Κάτια, µας ζέστανε µε τον βαθύ και ζεστό της
λόγο για την συλλογή της Έλλης. Εξέπεµπε σεβασµό και θαυµασµό
προς το ποιητικό έργο της φίλης αλλά και της συναδέλφου. Η ποιήτρια κα Μπακονίκα τοποθετήθηκε ποια ήταν η γνώµη της για την
συλλογή και επισήµανε πως «...η Έλλη γράφει µε µία διαφάνεια και
αµεσότητα, είναι σαν να µη κρύβει από το κοινό τα προσωπικά της
συναισθήµατα...».
Έλλη µου...
µας ξύπνησες πολλά
συναισθήµατα εκείνη τη
βραδιά, µας
συγκίνησες
και µας θύµησες όλη την
πορεία της
συνπόρευσης
µας, εµείς οι
φίλοι σου και
πολλοί άλλοι ήµασταν εκεί για να γευτούµε µαζί σου την πορεία
σου στην ποίηση αλλά και στη ζωή… την έκφραση της ψυχής σου!
Ήταν ανεπανάληπτη η εµπειρία και σε ευχαριστούµε για αυτό το
ταξίδι...
Θέλω παρακάτω να µοιραστώ µαζί σας έναν στοίχο της Έλλης από
την ποιητική συλλογή της «∆ικαίωµα Φωτός».
Υπόκλιση
Εκπνέω πυρότουβλα
ζεστό αέρα και συµπαγές βάρος

Σχόλιο για την παρουσίαση «Τέχνη και Ψυχοθεραπεία Gestalt» και παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Έλλης Φρεγγίδου «∆ικαίωµα φωτός»,
Θεσσαλονίκη, 30-10-2015

Οι τοίχοι ενός διώροφου εγγλέζικου σπιτιού
στοιβάζοντας στα πνευµόνια µου.

Για την Έλλη…

ο τρόµος του οριστικού µε στεγάζει

«Για τη σκιά σου να ζω
δεν είναι εύκολο
-πίστεψε µε…»

και δειλά, πολύ δειλά, από µένα ζητώ:

..και βγήκες από την σκιά και µας θάµπωσες µε το βάθος του ψυχικού σου κόσµου και την ποιητική νότα που ηχεί µέσα σου Έλλη
µου…
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Φοβάµαι µήπως τρελαθώ
στραγγίζοντας το τίποτα του µυαλού µου

«∆εν θέλω πια να υποκλίνοµαι στον καθένα».
Εµείς όσοι σε αγαπάµε και σε ακούσαµε δεν µπορέσαµε παρά να
υποκλιθούµε στο ταλέντο σου...
Κατσικίδου Μαρίνα, απόφοιτος Gestalt Foundation

15/12/2015 4:49 μ.μ.

17ο Τετραήµερο Workshop Ψυχοθεραπείας Gestalt

6

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ

«Το “σχετίζεσθαι” στο
Πεδίο»

Στο 17ο τετραήµερο workshop Ψυχοθεραπείας Gestalt, που πραγµατοποιήθηκε στην Αγριά Βόλου και
συγκεκριµένα στο Valis Resort Spa
& Conference Center 14-17 Μαίου 2015, στρέψαµε την προσοχή µας στη θεµελιώδη λειτουργία της αλληλεπίδρασης µέσα στο Πεδίο. Η αλληλεπίδραση,
που συνεπάγεται ταυτόχρονα αλληλεξάρτηση, αποτελεί το βάθρο, την προϋπόθεση και δηµιουργό αιτία των σχέσεων του συνόλου των παραγόντων που
εµπλέκονται στο πεδίο.
Το πώς αυτές οι σχέσεις αναπτύσσονται στο συνεχές της εµπειρίας καθορίζουν
το άνοιγµα µιας προοπτικής στη ζωή …

Ένα “πεδίο” µαγείας

Κάθε χρόνο το τετραήµερο δεν ξεχνάει να µας συναρπάσει: Εικόνες, πρόσωπα,
τυχαίες συναντήσεις, εναλλαγές συναισθηµάτων – τόσες που αναρωτιέσαι αν
τις χωράει µια µέρα. ∆εν ξεχνάω την κορυφαία στιγµή του τετραηµέρου για
µένα, όταν ήµουν στο δωµάτιό µου και ένιωθα µια απόλυτη ευτυχία για ότι
είχα βιώσει ως τότε. Ένα µεγάλο ευχαριστώ για όλα τα άτοµα που συµµετείχαν
στο τετραήµερο γιατί για ‘µένα, όλοι συνέβαλλαν στο να συνδηµιουργήσουµε
το πεδίο. Ακόµα θυµάµαι τις ψυχοθεραπευτικές “δουλειές” που έγιναν, ένα τυχαίο βλέµµα µε άγνωστο άτοµο στην τραπεζαρία, τις σωµατικές ασκήσεις, την
λεκτική επαφή υπό την επήρεια αλκοόλ στο Gala. Τυχαίο κολλάζ στοιχείων του
πεδίου το οποίο όµως φρόντισαν να µου κάνει την εµπειρία του τετραηµέρου
µαγική...
Τελικά τι ήταν το πεδίο; Σίγουρα ήταν κάτι που δε θα επαναληφθεί. Ότι βιώσαµε
αυτές τις τέσσερις µέρες είναι µοναδικό για εµάς που βρεθήκαµε εκεί. Ήταν το
δικό µας πεδίο, µε τις όµορφες και δύσκολες στιγµές και αυτοί που παρευρέθηκαν βίωσαν κάτι µοναδικό σε σχέση µε αυτούς που δεν ήταν. Αυτό δε σηµαίνει
βέβαια ότι αυτοί που δεν παρευρέθηκαν δεν ήταν µέρος του πεδίου. “Πεδίο, ο
Εαυτός του Κόσµου” ήταν το όνοµα ενός σεµιναρίου. Θα το πάω λίγο παρακάτω και θα πω ότι το τετραήµερο ήταν ο καθρέφτης του υπόλοιπου κόσµου.
Τα τετραήµερα θα είναι για µας τους εκπαιδευόµενους ένας σταθµός για το
τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς. Ένα κοκτέιλ “εύκολων” και “δύσκολων” συναισθηµάτων το οποίο τελικά αναµιγνύεται φαντασµαγορικά στο “σχετίζεσθαι”
της βραδιάς του Gala. Καθώς βρίσκοµαι κοντά στο τέλος της εκπαίδευσής µου,
νιώθω µια λύπη που έχω ακόµα να πάω µόνο σε ένα τετραήµερο. Φέτος βρέθηκα πιο κοντά και µε τους συνεκπαιδευόµενούς µου αλλά και µε όποιον άλλο
ήταν εκεί. Αόρατα νήµατα κινούσαν τη σχέση µας, καθώς εµείς ταλανιζόµασταν
σε ένα γαϊτανάκι λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας. Αυτό το τετραήµερο
ήταν ένας χαρµόσυνος απολογισµός όσων ζήσαµε µαζί µε τους συνεκπαιδευόµενούς µου τα προηγούµενα χρόνια. Για αυτό ελάτε όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε τα επόµενα µας πεδία, είτε είναι ενός εκπαιδευτικού έτους είτε ενός
τετραηµέρου. Και να θυµάστε: ότι και να γίνει θα είµαστε µαζί..
Αθανασιάδης Γιώργος, Εκπαιδευόµενος 3ου έτους Αθήνας

Ακροβατώντας ανάµεσα στη σχέση και τη µοναξιά
Το βίωµα του τετραηµέρου, σε αδρές γραµµές

Το τετραήµερο µου έρχεται στο µυαλό µέσα από πρόσωπα, από βλέµµατα,
από µυρωδιές, από αγκαλιές, από σώµατα που άγγιξα, από χέρια που κράτησα.
Έντονες µέρες και γεµάτες. Με µικρότερη εσωτερική ταραχή και ανησυχία, σε
σχέση µε πέρυσι. Αυτό που φέτος µου άρεσε περισσότερο, στον εαυτό µου,
είναι το ότι αφέθηκα παραπάνω… στο εκεί και τότε… σ’ αυτό που γεννούσε
το παρόν της εµπειρίας! Έπαψαν, για λίγο, τα ενδεχόµενα. Ένιωσα ότι δεν µε
ενδιέφερε πολύ το µε ποιον θα είµαι, που θα κάτσω, τι θα πω, αν θα µε προσέξουν ή όχι. Κάπως πιο χαλαρός, έτοιµος και ασφαλής, µ’ αυτό που έφερνε η
στιγµή. Αυτό, για µένα, είναι µια διαφορά, γιατί, πάντα, κατά βάθος, µε τάραζε
και µε τρόµαζε η πολυκοσµία. Ένιωθα ότι χάνοµαι, µέσα στο πλήθος. Κάτι σαν
να µην «υπάρχω». Σαν να αναµειγνύονται τα υλικά µου και να µπερδεύονται
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οι πρώτες ύλες µου. Κάθε ένας από τους πολλούς που µε κοιτάζει, µε κοιτάζει διαφορετικά… κάθε ένας και µια διαφορετική οπτική γωνία της µορφής µου.
Αυτό µε αναστατώνει, πολλές φορές! Νιώθω πως κάθε ζεύγος µατιών, που έχω
απέναντι µου, είναι ένας καθρέφτης. Άλλοτε, αυτός ο καθρέφτης είναι µικρός και
δεν µπορώ παρά να βλέπω µόνο κάποια κοµµάτια µου, µέσα σ’ αυτόν. Τα µάτια,
τη µύτη, τα µαλλιά ...µα, ποτέ ολόκληρο. Κι άλλοτε, αυτός ο καθρέφτης είναι µεγάλος και ρίχνοντας µόνο µια µατιά, µ’ αναγνωρίζω ολόκληρο. Με βλέπω όλο.
Απαίδευτα. Χωρίς κόπο. Γιατί, εν τέλει, αυτό που βλέπω σ’ εµένα κάθε φορά,
µέσα από τον άλλον, δεν έχει να κάνει µόνο µε το ποιος είµαι εγώ, αλλά και µε
το πόσο ευρύχωρος είναι ο καθρέφτης που ‘χω απέναντί µου. Μ’ αρέσουν οι
µεγάλοι καθρέφτες! Μ’ ανακουφίζουν και µε ξεκουράζουν!
Όταν τελείωσε το σεµινάριο της κίνησης (Σώµα: ο οντολογικός τόπος του είναι),
ένιωθα σαν άδειος κουβάς ...αν µε γυρνούσες ανάποδα, δεν θα ‘πέφτε τίποτα κάτω. Βρέθηκα σε µια κατάσταση, σχεδόν, απόλυτης αρµονίας. Ένιωσα ότι
το «µέσα» και το «έξω» µου ισορροπούν. Σε όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου,
αφέθηκα, εντελώς, στο σώµα µου. Το άφησα να µε καθοδηγήσει. Εµπιστεύτηκα
τις κινήσεις που γεννούσε, χωρίς να τις κρίνω ή να τις πολυσκέφτοµαι. Από την
πρώτη στιγµή. Ότι συνέβη εκεί µέσα εκείνη την ηµέρα, είναι από τις πιο ευχάριστες εµπειρίες της ζωής µου. Η δουλειά µε το σώµα και την κίνηση είναι το
απόλυτο αντίβαρο της επικεντρωµένης στο κεφάλι υπόστασής µου. Νιώθω ότι,
από χρόνια, υπάρχω, µέσα από το κεφάλι µου. Εκεί είναι το κέντρο της ύπαρξής
µου. Θέλω να φύγω από κει και να επανασυνδεθώ µε το υπόλοιπο σώµα. Είναι
πολύ πιο πλήρες έτσι. Το ξέρω. Το χρειάζοµαι. Το ένιωσα. Το νιώθω κάθε φορά
που κάνω κάτι σχετικό µε κίνηση. Πολλές φορές, βάζω, µόνος µου, µουσικές, µες
στο δωµάτιό µου … διάφορες µουσικές, που για κάποιο λόγο κάτι ξυπνάνε µέσα
µου, και αρχίζω να χορεύω … δηλαδή, όχι ακριβώς να χορεύω … τουλάχιστον,
όχι µε τον συνηθισµένο τρόπο. Αφήνω τη µουσική να µε διαπεράσει, να µπει
µέσα µου και της επιτρέπω να µε πάει όπου θέλει αυτή … µε κινήσεις αλλόκοτες,
πρωτόγονες, κοινωνικά «άλογες» και ασυνάρτητες. Είναι τόσο ανακουφιστικό!
Θεραπευτικό! Είναι υγεία! Νοµίζω πως αν δεν µε είχε απορροφήσει τόσο πολύ
το µυαλό µου, θα είχα γίνει χορευτής. Τους ζηλεύω τους χορευτές. Για την λεπτότητα των κινήσεων τους, την αιώρηση, την σωµατική ευκαµψία, το ρυθµό,
το «σωµατοποιηµένο συναίσθηµα». Όµως, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, στο
σεµινάριο, … όλοι οι άνθρωποι είναι χορευτές!!
Συνολικά, η αίσθηση του τετραηµέρου είναι πολύ γλυκιά. Αυτό που θα θυµάµαι, και θα το θυµάµαι κυρίως σωµατικά, ως καταγραφή, είναι το πόσο όµορφο
είναι να αφήνεσαι στο πεδίο, σ’ αυτό που συµβαίνει, χωρίς προϋποθέσεις και
προαπαιτούµενα. Αυτό δεν σηµαίνει πως η εµπειρία θα είναι πάντα ευχάριστη.

Το πεδίο, όµως, είναι ρευστό. Αλλάζει! Αλλάζω! Συνεχώς! Το σώµα µου ξέρει…
Ίσως, καλύτερα από το µυαλό µου… Είναι ωραίο να το ακούω και να το εµπιστεύοµαι…
Θωµάς Ψαλλίδας, 2ο έτος Θεσσαλονίκης

Η διευρυµένη µου οικογένεια…

Κι έρχονται στιγµές που όλα φαίνονται πιο µαύρα και πιο δύσκολα…
Είναι που τότε χρειάζεσαι τους σηµαντικούς άλλους ή την οικογένεια…
Μια τέτοια στιγµή ήταν όταν αποφάσισα να ξαναπάω στο 4ηµερο της Gestalt…
Από το 2011 που τελείωσα την εκπαίδευση, δεν έκανα κανένα σεµινάριο µε την
Gestalt … λίγο γιατί είχα πάρει υπερβολική δόση µια και δεν υπήρχε σεµινάριο
που να µην το έκανα όσο ήµουν στο εκπαιδευτικό … λίγο γιατί ασχολήθηκα µε
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την τραυµατοθεραπεία … το είχα αφήσει …
Αυτός ο χρόνος ήταν δύσκολος για µένα και όταν ήρθε η ώρα το αποφάσισα …
ασυνείδητα ήταν γιατί ήθελα να νιώσω ξανά την αγκαλιά της διευρυµένης µου
οικογένειας …
Τους είχα µοιράσει και τους ρόλους από τον πρώτο χρόνο µου στην Gestalt
… η Αντωνία ήταν η µαµά … τα µάτια που νοιάζονται ακόµη κι αν δεν µιλάει …
ξέρεις καλά ότι είναι εκεί … η Κάτια ο µπαµπάς, είναι κι αυτός εκεί αλλά µε έναν
ρόλο λίγο να σου λέει τι δεν κάνεις καλά … σου µαθαίνει να προχωράς, ξέρεις
ότι είναι πολύ απασχοληµένος και ίσως να µην είναι εκεί αλλά όχι από πρόθεση
… και φυσικά οι θείοι …ο Γιώργος, που αν δεν είχα δώσει τον ρόλο στην Κάτια,
σίγουρα θα τον έπαιρνε επάξια … ένας άνθρωπος που παρ’ όλο που δεν τον
ξέρω καλά, θα µπορούσα να του πω και την πιο τρελή µου σκέψη … η Γιάννα
είναι η θεία που κάνει την αυστηρή αλλά είναι τόσο µαλακή και γλυκιά που το
µόνο που κάνεις όταν την βλέπεις να κάνει την αυστηρή, µε όρια είναι να της
χαµογελάς … και η ∆έσποινα … άλλη µια θεία που µε βοήθησε να µάθω και να
ξεκινήσω να δουλεύω µε τα τραύµατα, πρώτα τα δικά µου και µετά των άλλων
… σαν τις θείες που κάνουν ένα επάγγελµα που τελικά σε πείθουν ότι είναι το
καλύτερο και θέλεις να το κάνεις … και φυσικά τα πολλά αδέλφια µου … από την
Χριστίνα, στην γραµµατεία, µέχρι τα άτοµα που γνώρισα και αγάπησα µέσα σ’
αυτά τα χρόνια στον χώρο της Gestalt… σ’ όλους αυτούς ήθελα να πάω κοντά
για να νιώσω ασφαλής και να κάνω µια αλλαγή που ήταν για µένα και επώδυνη
και δύσκολη…
Τι µπορώ να πω, εκτός από ότι νιώθω µια βαθιά ευγνωµοσύνη για την τύχη που
είχα να έχω αυτήν την διευρυµένη οικογένεια…
Ασκαρίδου Βικτώρια, Ψυχοθεραπεύτρια, απόφοιτη Gestalt Foundation, Τραυµατοθεραπεύτρια (EMDR, BRS, CRM), Sandplay Therapist, Θεραπευτική Ύπνωση
Απόσπασµα από την παρουσίαση στου 3ου έτους Θεσσαλονίκης µε θέµα “«Κάθε
απώλεια δεν είναι παρά µία αλλαγή και η αλλαγή είναι η απόλαυση της φύσης»
Μάρκος Αυρήλιος ”

H ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ

Και ξαφνικά τα µάτια µου πέφτουν πάνω στους δείκτες ενός ρολογιού, που ποτέ
δεν πρόσεχα. Μα τι συµβαίνει; Πότε σταµάτησαν την δεξιόστροφη πορεία τους;
Γιατί µετρούν αντίστροφα; Τι µετρούν; Μήπως µετράνε την ζωή µου;
Μα ναι... έχει καιρό που βλέπω αυτές τις ρυτίδες στα µάτια µου, αυτές τις γκρίζες
τρίχες στα µαλλιά µου, που µε αγωνία προσπαθώ να κρύψω. Είναι κι αυτά τα
κιλά, που πια δεν µπορώ να χάσω εύκολα. Συχνά νοιώθω κούραση κι αδυναµία,
σαν να αλλάζει δραµατικά το σώµα µου. Κάποια προβλήµατα υγείας άρχισαν
να µου χτυπούν την πόρτα. Μεγαλώνω λοιπόν ή... ή µήπως γερνάω;
Τα παιδιά, δε µοιάζει να µε χρειάζονται πια. Άνοιξαν τα φτερά τους. Στη δουλειά
έχω κουραστεί, µετά από τόσα χρόνια. Σκέφτοµαι την σύνταξη. Αλήθεια πόσο τη
θέλω και ...πόσο µε τροµάζει!!
Τελευταία, συχνά ακούω για τον θάνατο γνωστών ή φίλων, συνοµηλίκων µου.
«Τι κρίµα» λέω, «νωρίς, πολύ νωρίς» και θλίβοµαι. Θλίβοµαι και φοβάµαι.
Μα και οι γονείς µου ζουν στην παράταση. Έτσι συνηθίζω να λέω αστειευόµενη,
µα κατά βάθος λυπάµαι για την ανηµποριά τους και για το τέλος που βλέπω να
έρχεται.
Τελευταία νοιώθω να έχω χάσει το µπρίο µου, την γοητεία µου, όπως συνήθιζε
να λέει ο άνδρας µου. Έχει καιρό να το πει... δεν την βλέπει πια; Μα ναι, έχει καιρό
να το πει... ∆ε µε προσέχει πια; Κι εγώ δε µε προσέχω. Τώρα που το σκέφτοµαι...
πότε τελείωσε αυτό; ∆ε το πήρα χαµπάρι!!!
Τα µάτια µου έχουν κολλήσει στους δείκτες του ρολογιού. Ναι είµαι σίγουρη
…. κινούνται αριστερόστροφα. Τι µετράνε θεέ µου; ∆εν είναι δίκαιο... Πολλά δεν
έχω ζήσει, όλο τα ανέβαλα. Πολλά δεν έχω σπάσει, έδινα κι άλλες ευκαιρίες,
ίσως αργότερα... ∆εν πρόλαβα να µε φροντίσω, είχαν άλλοι προτεραιότητα. ∆εν
είναι δίκαιο!!! Τώρα θυµάµαι, έχω όνειρα στο ντουλάπι και µε περιµένουν.
Αυτοί οι δείκτες δε πάνε καλά!!! Που µε πάνε; Στην παρακµή; Στο τέλος; Μα έχω
αβίωτη ζωή... που κλαίει τώρα. Έχω ψυχή που δεν ξοδεύτηκε... Πώς να τη παραδώσω και που; Σε κάτι που µοιάζει αξιολύπητο; Αποτρόπαιο; Πάντα έτσι έβλεπα
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τα γηρατειά... το θάνατο και τώρα µου λες είναι κοντά... ∆εν είναι δίκαιο!!!!!!!!! Κι
εσύ... βιαστικά κι ασταµάτητα, µετρούσες το χρόνο µου, χωρίς υπενθύµιση του
τέλους και είχα πάντα την αίσθηση, ότι έχω ακόµη πολύ και σπαταλούσα και
χάριζα και περίµενα και ανέβαλα και δεν τολµούσα. ∆εν έβλεπα το τώρα, το
άφηνα για αύριο. « Είναι άδικο...άδικο»!! φωνάζω και σηκώνω απειλητικά το
χέρι µου «θα σε σπάσω, σταµάτα... που µε πας; Εκεί που δεν γνωρίζω... εκεί που
είναι σκοτεινά... εκεί που όλα τελειώνουν, σαπίζουν, ξεχνιούνται;»
Με αγωνία, αρχίζω να ψάχνω κάτι παλιά παραµύθια, που λεν για τη ζωή µετά
θάνατο. Υπάρχει ελπίδα, λένε, υπάρχει Θεός, δικαίωση, συνέχεια. Άλλα πάλι,
µου υπόσχονται κι άλλες ζωές κι άλλες ευκαιρίες. Κάποια άλλα, λένε για το απόλυτο τέλος, σωµατικό και ψυχικό. Ένα γλυκό τέλος, σαν τον µακάριο ύπνο ενός

κουρασµένου, που δεν φοβάται, δεν λυπάται, δε θυµάται. ∆ιαλέγεις και παίρνεις. Τι σε παρηγορεί πιο πολύ; Όλα καλά ακούγονται... µα εγώ πονάω.
Τον ξέρω αυτόν τον πόνο... Έχω χάσει πολλά …. Έχω ανταλλάξει πολλά. Μα
πάντα είχα το αύριο, την ευκαιρία να ζήσω κι ας µη ζούσα. Μα εγώ φοβάµαι και
πώς να προχωρήσω παλικαρίσια για εκεί που προορίζοµαι; Πώς να παραδοθώ
στη µοίρα µου, αφού δεν έζησα; Ζωή χωρίς παράσηµα ανδρείας, χωρίς ηρωισµούς, χωρίς ανατροπές, χωρίς ταξίδια και µάχες. Πάντα ακόλουθος, βοηθός,
συντηρητής, πάντα στα ανεχόµενα. Αλίµονο!!!!
Αν προλάβαινα λοιπόν, ίσως να µη φοβόµουν τόσο. Αν ήµουνα περήφανη και
χορτασµένη, να το χαλάλιζα το κορµί. Μα τώρα πονάω και φοβάµαι. Πως µπορεί να είναι ωριµότητα αυτό το γήρας και πως µακάριος ύπνος αυτός ο θάνατος,
αφού ούτε πολέµησα, ούτε εκπλήρωσα τον εαυτό µου;
Συνεχίζω να κοιτώ τους δείκτες µε µίσος και θυµό, θαρρείς αυτοί φταίνε για
όλα, ακόµη και για την υστεροφηµία µου. Αναρωτιέµαι το νόηµα της ζωής µου,
το δίδαγµα που θα µπορούσε να παράξει για τους άλλους. Για τα παιδιά µου
ίσως, ίσως για τους φίλους µου. Τι ήµουν λοιπόν, που θα ήταν χρήσιµο να µε
αντιγράψουν; Μα, ναι... ήµουν ένα φρόνιµο παιδί, που δεν έκανε ποτέ την επανάσταση του. Που δέχτηκε τα πρέπει του µπαµπά, του δασκάλου, αργότερα του
συζύγου, του εργοδότη. Στην πιο δηµιουργική µου ηλικία, παράτησα ή ανέβαλα
τάχα τις σπουδές µου, χάριν της οικογένειας και µε τάξη και συνέπεια υπηρέτησα τον ρόλο της νοικοκυράς, της συζύγου, της µάνας, της νύφης, της κόρης,
της εργαζόµενης. Της εργαζόµενης αυτής, που ποτέ δεν αρρώσταινε, που ποτέ
δεν αντιµίλησε, που ποτέ δεν ζήτησε αύξηση, που ποτέ δεν τόλµησε να παραιτηθεί, ακόµη κι όταν η αξιοπρέπειά της πατιότανε αλύπητα. Έπρεπε να στηρίξω
την οικογένεια. Πάντα έπρεπε ... Πάντα κάτι έπρεπε... Και πάντα ένας φόβος για
σύγκρουση, γι’ απαίτηση, για δικαίωση. Μόχθος µόνο…. Μόχθος για επιβίωση.
Μα ναι... αυτό είναι!! Αυτό κατάφερα!!! Κατάφερα να βολευτώ, να επιβιώσω, να
επιπλεύσω, να συντηρηθώ. Μα όχι... αυτό δεν µοιάζει µε ζωή. ∆εν είχε ρίσκο, δεν
είχε συγκινήσεις, δεν είχε νίκες, δεν είχε τρόπαια. Μόνο συµβιβασµούς ...Αλίµονο!!!!!!! Η καρδιά µου αυτά ζητούσε πάντα. ∆εν θα την παραδώσω, φοβάµαι!!!!!!!!
Αν µπορούσα να το σπάσω αυτό το ρολόι. Να µηδενίσω τον χρόνο και πάλι
από την αρχή, να δικαιώσω τη ζωή µου. Να βγω στους δρόµους, αλητάκι. Να
µε ξοδέψω ως το µεδούλι και τότε ναι... να παραδώσω το κορµί. Κουρασµένο,
λαβωµένο, χορτασµένο και άδειο από ψυχή. Άραγε... Προλαβαίνω;
ΖΩΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ , 3ο έτος Θεσσαλονίκης
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9-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Συντονίστριες
Αντωνία Κωνσταντινίδου, MSc Κοινωνικής & Κλινικής Ψυχολογίας
ΑΠΘ, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, Μέλος ΣΕΨ,
EAGT, E.A.P., Πρόεδρος και Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt, κάτοχος ECP, Ιδρυτικό Μέλος Gestalt Foundation
Μαρία Φαρµάκη, Νηπιοβρεφοκόµος, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Gestalt. Μέλος του ΠΑΣΥΒΝ, Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχοθεραπείας Gestalt & της EAGT
Κάτια Χατζηλάκου, MSc Κοινωνικής & Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ,
Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, Μέλος ΣΕΨ,
Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt & EAGT,
Κάτοχος ECP, Ιδρυτικό Μέλος Gestalt Foundation

… Ένα απλό παιδικό παιχνίδι που σε κάποιους έχει ανοίξει δρόµους τόλµης, άλλους τους έχει φέρει σε επαφή µε
δύσκολες ή ανείπωτες αλήθειες, και αποτελεί έναν τρόπο
αναζήτησης αναπτυξιακών θεµάτων και υπαρξιακών συναντήσεων.
Σ’ αυτό το σεµινάριο προσπαθήσαµε µε θάρρος, αλήθεια και
οµαδικό πνεύµα µέσα από µια σχεσιακή διαδικασία να ψηλαφίσουµε και να εξερευνήσουµε τη φύση γύρω µας, καθώς
και την ίδια την ανθρώπινη φύση µας. Να «µοιραστούµε»
γνώσεις και εµπειρία µέσα από ορειβασία, canoeing, kayak,
rafting, διαλογισµό, yoga, σύγχρονο και πρωτόγονο χορό,
κρουστά, πεζοπορία, bird watching, µεγάλα νυχτερινά παιχνίδια…
«Το θάρρος µου και η αλήθεια µου»
“1η διεθνής καλοκαιρινή κατασκήνωση του Gestalt Foundation” λέει.
“Ο τίτλος αυτής: «Αλήθεια ή θάρρος… εξερευνώντας τη φύση «µου»”
λέει.
“Ο τόπος διεξαγωγής αυτής: Τζουµέρκα”. Άκου Τζουµέρκα. Στα
«Ψηλά Βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου µας πήγαν.
Ο δρόµος µακρύς, στην αρχή εύκολος αλλά µετά δύσκολος, όλο
στροφές, ανηφόρες, κατηφόρες, κάτι σαν τη ζωή µας. Η θέα µαγευτική! Καταπράσινα τοπία, αγκαλιά µε βράχους και ποτάµια, γέφυρες
και δέντρα.
Όταν τελικά φτάσαµε στον προορισµό µας το ζεστό χαµόγελο της
Κωνσταντίνας και του Άγγελου από την «Ανάβαση» µας αποζηµίωσε αµέσως. Πολύ φροντισµένος ξενώνας και σε πλήρη αρµονία µε
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εξερευνώντας τη φ
τη φύση γύρω του.
Αµέσως ξεκίνησε η «επιτόπια» απαραίτητη ξενάγηση. Εδώ θα γίνει
αυτό, εκείνο θα το κάνουµε εκεί.
Σειρά είχε τώρα η γνωριµία µας µε τους ανθρώπους από το «Καταφύγιο». Κι άλλες στροφές, κι άλλες ανηφόρες, πετρούλες µικρές και
µεγάλες και µετά η αποκάλυψη: ένα µέρος όπου ο Θεός συναντά τον
άνθρωπο. Η Στρογγούλα να µας κοιτά από ψηλά και πράσινο ως εκεί
που φτάνει το µάτι σου. Η Πόλα και ο Μπάµπης, δύο γελαστοί και
καλοσυνάτοι άνθρωποι µας υποδέχθηκαν µε πεντανόστιµη σπιτική
λεµονάδα.
Την επόµενη µέρα (Πέµπτη) πρόσωπα γνωστά και άγνωστα άρχισαν να έρχονται για να δηµιουργήσουν τελικά την «οµάδα µας», την
«παρέα µας».
Ο καιρός άστατος, η βροχή εναλλάσσονταν µε τον ήλιο, τη ζέστη και
το κρύο (πολύ δροσιά βρε παιδιά τα βράδια !!!).
Και αρχίζουµε:
Εργαστήρι εικαστικών µε τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο της φύσης µου»,
εργαστήρι ποίησης µε τίτλο «Ποιητικοί διάλογοι: η αρχή για το αιώνιο όλο», εργαστήρι κίνησης «Contact».
Το «µελίσσι µας» βούιζε ασταµάτητα.
Την Παρασκευή ξεκινήσαµε µε βροχή – µας χάλασε τα σχέδια αλλά η
«δηµιουργική προσαρµογή» έγινε το έµβληµά µας.
∆ιαλογισµός, yoga, εργαστήρι ποίησης µε τίτλο «Ποιητικοί διάλογοι:
η αρχή για το αιώνιο όλο» και εργαστήρι κρουστών και µετά επίσκεψη στη µονή «Κηπίνας» (ένα µοναστήρι που κτίστηκε το 1212 και
κυριολεκτικά κρέµεται στο βράχο), πεζοπορία στους «νερόµυλους»
και συνάντηση µε τον «Καλαρύτικο» ποταµό και ταυτόχρονα στο
καταφύγιο εργαστήρι εµψύχωσης κούκλας µε τίτλο «Συντροφιά µε
την κούκλα: το θάρρος της και η αλήθεια µου». Και µετά εργαστήρι
κίνησης µε τίτλο «Η αλήθεια και το θάρρος µου: ένας κινητικός διάλογος». Γεµάτο πρόγραµµα που ωστόσο άφηνε την αίσθηση µιας
γλυκιάς κούρασης.
Το Σάββατο, γι’ αυτούς που έµειναν στην «Ανάβαση» πραγµατοποιήθηκε ένα ακόµη εργαστήρι εικαστικών µε τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο
της φύσης µου». Για τους υπόλοιπους, η µέρα «έλεγε» rafting στον
Άραχθο.
Τι εµπειρία κι αυτή! Ξεκινήσαµε µε αυτοκίνητα και φτάσαµε στο γεφύρι της Πλάκας (το µεγαλύτερο µονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων
µε 40 µέτρα µήκος και 20 µέτρα ύψος, το οποίο δυστυχώς τον περασµένο χειµώνα έπεσε από τον συντονισµό – ένας κορµός δέντρου
έπεσε επάνω του και από την ορµή του νερού συντονίστηκαν οι πλάκες του και έπεσε-).
Γεµάτοι αγωνία και µοιάζοντας µε «φώκιες» που βγήκαν στη στεριά,
ξαναµπήκαµε στα πουλµανάκια και µετά από µια δύσκολη και πολύ
ζεστή πορεία φτάσαµε στο σηµείο που θα «ρίχναµε» τις βάρκες µας.
Οι οδηγοί εξηγούσαν τι έπρεπε να κάνουµε άµα συναντούσαµε
ΕΜΠΟ∆ΙΟ, πώς να κάνουµε κουπί µπροστά ή πίσω, ∆ΕΞΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΙΣΩ, ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ! Φωνές σταθερές, εντολές κοφτές που έπρεπε να τις ακολουθούµε ΑΜΕΣΑ, δηλαδή πιο ΑΜΕΣΑ
δεν γίνεται γιατί αλλιώς πάρτους κάτω από τη βάρκα.
Πέντε βάρκες µε έξι άτοµα η κάθε µία, µε οδηγούς έµπειρους και
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ή Θάρρος...

ας τη φύση «µου»

«φροντιστικούς» ξεκινήσαµε. «Επιτέλους την πετύχαµε την οµοιοµορφία». Σαν φώκιες όλοι µε κόκκινα σωσίβια, κράνη στο κεφάλι και
κουπιά στα χέρια ξεκινήσαµε να κωπηλατούµε ακολουθώντας κατά
γράµµα τις εντολές των οδηγών (κάνε κι αλλιώς αν θέλεις). Φωνές
και γέλια «άλλος µε τη βάρκα µας!!!» «Μια βάρκα ήταν µόνη της σε
θάλασσα γαλάζια» και άλλα τέτοια!
Το τοπίο φανταστικό, περάσµατα που απαιτούσαν την πλήρη συνεργασία µας, καταρράκτες και ρυάκια στα βράχια, κροκάλες, δέντρα,
φαράγγι, µονολίθι, το πρόσωπο του ποταµού Άραχθου στους βράχους, το πεσµένο γεφύρι της Πλάκας ήταν µερικά από αυτά που συναντήσαµε.
Στα πρόσωπα όλων ζωγραφισµένο το πιο µεγάλο τους χαµόγελο
χαρούµενοι που βρήκαν το θάρρος να το κάνουν και ικανοποιηµένοι
από το αποτέλεσµα.
Επιστροφή στην «Ανάβαση» και εργαστήρι ορθοφωνίας µε τίτλο
«Σήµερα – Τώρα», εργαστήρι εµψύχωσης κούκλας µε τίτλο «Συντροφιά µε την κούκλα: το θάρρος της και η αλήθεια µου», εργαστήρι
κρουστών και ταυτόχρονα εργαστήρι κίνησης «Jam».
Η βραδινή ψυχαγωγία υπό τους ήχους των κρουστών, διαφορετικό
και όµορφο συνάµα.
Η Κυριακή ξεκίνησε µε πεζοπορία στο δρόµο για τους «Καταρράκτες». Bird watching, διαλογισµό µέσα στο δάσος και εργαστήρι Thai
Massage συµπλήρωσαν το πρόγραµµά µας.
Ένα πρόγραµµα γεµάτο από θάρρος, αλήθειες, στιγµές κατασκηνωτικές, στιγµές µοιράσµατος και συν-ανθρωπιάς, χωρίς ανάσα ανάµεσα στα εργαστήρια αλλά ταυτόχρονα τόσο γεµάτο ανάσες ! (το πώς
γίνεται αυτό δεν θα σας το πω εγώ, ελάτε να το δείτε µόνοι σας).
Ευχαριστώ πολύ που µε βοηθήσατε να πάρω το «θάρρος» για να
βρω την «αλήθεια» µου µέσα στη φύση.
Χριστίνα Χατζηλάκου

Στο κάµπινγκ συντροφιά µε την κούκλα: το
θάρρος της κι η αλήθεια µου
...Από το καλοκαίρι του 2014, η διεύθυνση της Gestalt κάτι ετοίµαζε...! Όλοι, εκπαιδευόµενοι, θεραπευτές και θεραπευόµενοι, περιµέναµε να δούµε τι ήταν αυτό το διαφορετικό σεµινάριο που ερχόταν
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να ανατρέψει τα δεδοµένα των προηγούµενων σεµιναρίων. ∆εν θα
σας το κρύψω πως παντού σχηµατίζονταν πηγαδάκια παρεών µε
θέµα συζήτησης τι θα γίνει, που, τι θα περιλαµβάνει ... κ.λπ. κ.λπ. ...
Ώσπου στο Gala του 17ου τετραήµερου Ψυχοθεραπείας της Gestalt
“πέφτει” η ανακοίνωση της διοργάνωσης του 1ου International
Summer Camp του Gestalt Foundation. Κάπως έτσι, το πρώτο κάµπινγκ, και µάλιστα διεθνές, της Gestalt έφτασε!!!
Μόλις η είδηση έφτασε στα αυτιά µου, γοητεύτηκα στην ιδέα της
συµµετοχής. Εκείνο το βράδυ, χωρίς να ξέρω περισσότερες πληροφορίες εγώ και η φίλη µου Μαριαλένα παρασυρόµενες από τον ενθουσιασµό µας, κοιταχτήκαµε (ενώ µας χώριζαν δυο-τρία τραπέζια)
και αµέσως γνέψαµε η µια στην άλλη ταυτόχρονα “ναι... ναι… ΝΑΙ!”.
Ήταν σαν εκείνη την ηµέρα να τέθηκε µεταξύ µας, ένα άτυπο συµβόλαιο που έγραφε: “θα πάµε σίγουρα!”. Όµως όπως λέει και µια
λαϊκή παροιµία, «όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει!».
Το δηµοψήφισµα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση τον Ιούλιο
του 2015 έκανε την επιθυµία της συµµετοχής µας στο σεµινάριο να
µοιάζει φανταστική. Η συµµετοχή µας ήταν αβέβαιη πια! Και όµως
καταφέραµε να πάµε .... γιατί τελικά όποιος θέλει πραγµατικά µπορεί!
Ικανοποιώντας έτσι, εν αγνοία µας, το πρώτο challenge του σεµιναρίου... τίτλος του οποίου ήταν «Αλήθεια ή θάρρος ... εξερευνώντας
τη φύση “µου”».
Νόµιζα ότι, όπως σε όλα τα σεµινάρια, η διαδικασία θα ξεκινούσε µε
το που έφτανα στο τόπο διεξαγωγής, οµολογώ πως έκανα λάθος.
Μέσα µου, το θάρρος µου και η αλήθεια µου, έπαιζαν διαγωνισµό
υπεροχής από τη Λάρισα από όπου και ξεκίνησα το ταξίδι µου µε δυο
φίλους από το 3ο έτος εκπαιδευτικού της Θεσσαλονίκης, το Λευτέρη
και τη Βάσω. Θα απορείτε γιατί, λογικό το βρίσκω, αλλά έχω ένα
κακό συνήθειο... ποτέ όταν ξεκινάω ένα ταξίδι δεν κοιτάω που είναι
ακριβώς το µέρος που πάω... πόσο µακριά είναι κλπ, προτιµώ να
το γνωρίζω στη διαδροµή (φυσικά όταν δεν είµαι εγώ η οδηγός)!
Ο Λευτέρης (ο οδηγός µας), ξεκινώντας εκείνη την Πέµπτη το πρωί,
µας ανακοίνωσε πως υπάρχουν δυο διαδροµές για να φτάσουµε
στα Πράµαντα, η µια διαδροµή ήταν πιο εύκολη από την άλλη. Εµείς
τυχαία διαλέξαµε την πιο δύσκολη, κλασικά! Το ταξίδι µας διήρκησε
4 ώρες και κάτι (...αν θυµάµαι καλά...), ήταν µια διαδροµή πάρα πολύ
όµορφη µέσα στη φύση, στο πράσινο. Ανεβαίναµε και ανεβαίναµε
ένα τεράστιο µαγευτικό βουνό, αναπνέαµε καθαρό οξυγόνο, είδαµε
ποταµούς, σταµατήσαµε σε πηγές, θαυµάσαµε το µεγαλείο της φύσης, βγάλαµε πολλές φωτογραφίες, τροµάξαµε από τις πολλές και
απότοµες στροφές (κάπου εκεί ήρθα αντιµέτωπη µε το θάρρος µου),
χαθήκαµε µέσα στα χωριά... και επιτέλους φτάσαµε στον ξενώνα!
Έµοιαζε όαση!
Η Χριστίνα µας υποδέχτηκε µε ένα τεράστιο χαµόγελο. Όταν την είδα
ηρέµησα και θεώρησα πως κάπου εκεί έλαβε τέλος το περιπετειώδες ταξίδι µας, για ακόµα µια φορά έκανα λάθος, η περιπέτεια τώρα
ξεκινούσε!
Ήπιαµε ένα γρήγορο καφεδάκι µε τους συνταξιδιώτες για να ξαποστάσουµε και πήραµε λίγο χρόνο για να προσαρµοστούµε στο νέο
περιβάλλον. Η ώρα όµως πίεζε και ο χρόνος περνούσε... έπρεπε να
ετοιµαστούµε γιατί οι οµάδες θα ξεκινούσαν. Αποφασίσαµε µε τα
παιδιά να ξεναγηθούµε στο χώρο. Ο ξενώνας “Ανάβαση”, που µας
φιλοξενούσε ήταν υπέροχος, πολύ ωραία διακοσµηµένος και οι ιδιοκτήτες πολύ ευγενικοί. Βοήθησα τα παιδιά να πάνε τα πράγµατα τους
στο δωµάτιο και εκεί έπαθα σοκ. Ήταν τέλειο! Ξύλινες κατασκευές το
διακοσµούσαν, διπλό πάτωµα, φοβερή θέα και µπάνιο µε υδροµασάζ!!! Ξέχασα να σας πω, πώς υπήρχαν τρεις επιλογές διαµονής: ο
ξενώνας ήταν η µια από αυτές, οι άλλες ήταν το ορειβατικό καταφύγιο “Πραµάντων” και η διαµονή σε σκηνή στο περιβάλλοντα χώρο
του καταφυγίου.
Εγώ στην αίτηση συµµετοχής µου είχα δηλώσει να µείνω σε σκηνή.
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Αντικρίζοντας όµως, το δωµάτιο άρχισα να αµφιβάλω για αυτή µου
την επιλογή. Έπιασα τον εαυτό µου, να κάνω διαπραγµατεύσεις µε
τα παιδιά να µείνω µαζί τους στο δωµάτιο, πιάνοντας την γωνίτσα
κάτω από τη σκάλα.
«Θα ήταν πολύ ωραία να µέναµε όλοι µαζί και να έφερνα το υπό-

στρωµα και το sleeping bag µου και να κοιµόµουν κάπου εδώ .... ε;;;»
Τους είπα µε ένα χαµόγελο µέχρι τα αυτιά! Εκείνοι όπως πάντα υποστηρικτικοί, δεν µου αρνήθηκαν και ενίσχυσαν θετικά αυτή µου την
ιδέα. «Ωραία», είπα από µέσα µου, «έχω µια εναλλακτική σε περίπτωση που δεν µου αρέσει η διαµονή στη σκηνή». Πράγµα αφύσικο γιατί το camping το λατρεύω. Βγαίνω έξω τρέχοντας και ψάχνω
να βρω τη Χριστίνα να µου δώσει πληροφορίες για το που είναι η
Μαριαλένα, καθώς έπρεπε να αφήσω τα πράγµατά µου. Βρίσκω τη
Χριστίνα, τη ρωτάω µε ενθουσιασµό:
-Εγώ που µένω; Η Μαριαλένα πού είναι;
-Α! Μου απαντάει, εσύ δεν µένεις εδώ, µένεις κάποια χιλιόµετρα πιο
πάνω … χρειάζεται αµάξι για να πας και εκεί θα βρεις τη Μαριαλένα.
-Μµµ! Της γνέφω µε βλέµµα απορίας. ∆εν µένουµε, δηλαδή στο γκαζονάκι εδώ έξω;;;
-Όχι, µου απαντάει µε ένα χαµόγελο. Είναι πολύ πιο ωραία εκεί, θα
δεις.
Πάγωσα! Για να το λέει, σκέφτηκα, κάτι θα ξέρει.
Όταν έφτασα στο καταφύγιο, ένιωσα πολύ µικρή στο µεγαλείο του
τοπίου που αντίκριζα. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
Θα ήθελα πολύ να σας το περιγράψω αλλά µόνο µια εικόνα θα σας
το έδειχνε µε ακρίβεια. Στο καταφύγιο, λοιπόν, συναντώ την Πόλα,
µια εξίσου γλυκιά κυρία και ευγενική παρουσία. Τη ρωτάω διστακτικά:
-Η σκηνή της Μαριαλένας που είναι; Καθώς το µάτι µου δεν την έπιανε.
-Α! Εκεί! Μου λέει µε έναν ενθουσιασµό και µου δείχνει µε το χέρι
της κάπου αριστερά πίσω από το χώρο του καταφυγίου.
-Μα! Εκεί δεν είναι περιφραγµένο! Της απαντάω.
-Ναι. Φυσικά. Μου λέει, µε ένα γλυκό χαµόγελο.
-Μα! Εκεί είναι σχεδόν δάσος! Της λέω και τη κοιτάω µε ένα βλέµµα
απόγνωσης.
-Εδώ είναι παντού δάσος γλυκιά µου. Μου απαντάει µε ήρεµη φωνή.
Α! µου λέει, µη φοβάσαι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Έχουµε πολλούς κατασκηνωτές εδώ, και δεν υπήρξε κάποιο θέµα µέχρι τώρα.
Στο µυαλό µου, όσο άκουγα τα λόγια της, παίζαν σενάρια γεµάτα από αγριογούρουνα να µε κυνηγάνε, λύκους να φλερτάρουν
τη σκηνή µας και αρκούδες να µου κλέβουν τα αποξηραµένα µου
φρουτάκια, που είχα φέρει από τη Λάρισα. Περπάτησα προς τη σκηνή, ψάχνοντας τη Μαριαλένα να µε ηρεµήσει. Αφού, το προηγούµενο βράδυ κοιµήθηκε µόνη της στη σκηνή, αποδεικνύοντας σε όλους
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µας το θάρρος της!
Πράγµατι, το πρώτο βράδυ αποκοιµήθηκα σε µια σκηνή στο δάσος,
20 µέτρα µακριά από το καταφύγιο. Ήµουν µόνη, ένα µε τα πεύκα,
µε την υποψία ότι η αρκούδα ή κάποιο αγριογούρουνο τριγυρίζει
εκεί κοντά, και ταυτόχρονα µε την ελπίδα ότι το γάβγισµα της Ζάρα
θα τα διώξει µακριά. Φαντάζεστε, λοιπόν, την ανακούφιση και την
ικανοποίησή µου το πρωί όταν µε ξύπνησε το βέλασµα ενός αρνιού.
Εκείνη τη στιγµή ένιωσα πως όσο αρκετό ήταν αυτό το αρνί για το
Μικρό Πρίγκιπα, άλλο τόσο ήταν και για µένα. ∆ε χρειαζόµουν τίποτε
άλλο. Θυµήθηκα το νανούρισµα της µητέρας µου… «έλα ύπνε, πάρε
µου το…. Να κοιµάται µε τα αρνάκια, να ξυπνάει µε τα κατσ’κάκια…»
Όταν η Λιάνα ήρθε να µείνει στη σκηνή µου αποκάλυψε ένα ζεβρέ
σεντόνι. Μπλιαξ! Ναι, τα γούστα µας είναι πολύ διαφορετικά και της
αρέσει να µε πειράζει. Περίµενε να δει τη στραβοµουτσουνιασµένη
φάτσα µου και να µ’ ακούσει να αναφωνώ «Μα τον Άγιο Τσιγγάνιο!».
Ο Άγιος Τσιγγάνιος είναι ο προστάτης των κουκλοπαιχτών. Φαντάζοµαι ότι ακούγεται παράξενο, αλλά παραδέχοµαι ότι σ’ αυτόν πιστεύω… σ’ αυτόν ανάβω κεριά και ζητάω χάρες. Όσο υπάρχει ψυχή
στις κούκλες µας, άλλο τόσο υπάρχει ο Άγιος Τσιγγάνιος. Αν ρωτήσεις κάποιον εκεί έξω θα σου πει: «οι κούκλες δεν έχουν ψυχή…
ο άνθρωπος είναι που τις κουνάει και τους δίνει φωνή». ∆εν ξέρω
τι λένε κάποιοι περίεργοι εκεί έξω. Αυτό που ξέρω είναι πως στο
κάµπινγκ οι κούκλες µας είχαν ψυχή. Κι η ψυχή τους ήταν τόσο δικό
µας κοµµάτι, όσο και δικό τους.
Ας τα πάρουµε όµως απ’ την αρχή. Γιατί αποφασίσαµε µε τη Λιάνα
να κάνουµε ένα σεµινάριο εµψύχωσης κούκλας. Ήταν νοµίζω καιρός
αυτά που ένωναν τις δυο µας… να τα ενώσουµε κι εµείς µεταξύ τους!
Το κουκλοθέατρο µε τη Gestalt. Ήµασταν πολύ µπερδεµένες στην
αρχή. Το στήσαµε όµως! Τα καταφέραµε!
Ξεκινήσαµε από τα απλά και τα βασικά. Θυµηθήκαµε πως γνωριστήκαµε. Έξι χρόνια πριν, σε µια µικρή σκηνή κουκλοθεάτρου. Εγώ
Μάνα-Αρκούδα, εκείνη το παιδί µου, το αρκουδάκι µου δηλαδή, ο
Αρκάδας. Ακούγεται αστείο ε;;; Ναι, κι εµένα µου φέρνει ένα τεράστιο
χαµόγελο.
Αυτή τη φορά φτιάξαµε ακόµα πιο απλές κούκλες. Πήραµε τα απαραίτητα και ζητήσαµε από τα µέλη της οµάδας να φτιάξουν µια απλή
γαντόκουκλα. Ένα κεφάλι ουσιαστικά που ξεκινούσε από το δείκτη
τους. Είναι απίστευτο πως µια τόσο απλή και µικρή οδηγία (για µένα)
µπορεί να σηµαίνει τόσο διαφορετικά πράγµατα για κάποιον άλλο.
Το αποτέλεσµα ήταν 35 τελείως διαφορετικές κούκλες.
Έπειτα, πήραµε το χώρο και το χρόνο µας. Στήσαµε το χαρακτήρα
της κούκλας. ∆ηλαδή, όχι εµείς, εκείνη! Λένε πως η κούκλα µε τον
άνθρωπο έχει τη σχέση ανθρώπου-∆ηµιουργού. Μπορεί ο ∆ηµιουργός-άνθρωπος να τη φέρνει στη ζωή, αλλά από κάποια στιγµή
και µετά εκείνη παίρνει τα ηνία της ζωής της και χαράσσει τη δική
της πορεία. Και κάπως έτσι, µας µίλησε, της µιλήσαµε, τη ρωτήσαµε
πράγµατα για εκείνη, ακούσαµε τη φωνή της, την είδαµε να περπατά,
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να γελά, να κλαίει, να χορεύει, να φοβάται. Και τέλος παίξαµε µαζί
της. Θάρρος ή αλήθεια;
Κι εκείνη ήταν εκεί για µας. Άλλωστε αυτό έχει µάθει να κάνει. Από
τότε που πρωτοφτιάχτηκε. Βγαίνει στη σκηνή και παρουσιάζει, προσφέρει απλόχερα τη ζωή της, µε όλη τη χαρά και τον πόνο. Με την
παντοδυναµία και την αυθεντικότητά της. Θυσιάζεται για το κοινό
της. Κι αυτό είναι τόσο θαρραλέο και τόσο αληθινό µαζί, που µε κάνει
να τη σέβοµαι όσο ακριβώς σέβοµαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που µε τη σειρά τους φέραν την αλήθεια και το θάρρος τους
για να παίξουν µε αυτή την κούκλα.
Και στο ξαναλέµε πως δε µιλάµε απαραίτητα για µια Barbie, για τον
Ken Ken, τη Bibi-Bo. Μιλάµε για την κούκλα, στην πιο απλή µορφή
της, φτιαγµένη από απλά υλικά. Λίγο χαρτί από µια εφηµερίδα, και
µια χαρτοταινία είναι αρκετά για τη δηµιουργία της. Η εµψύχωσή της
δυνατή, ισχυρή. Αρκεί να πιστέψεις σε αυτή. Να αφεθείς στη µαγεία
της. Και µε τον όρο µαγεία δεν εννοούµε κάτι µεταφυσικό. Ξέρουµε
πως είναι υλικό, έχει φωνή ανθρώπινη και κίνηση από το σώµα µας.
Όµως η σκέψη των παραπάνω δε δικαιολογεί το αποτέλεσµα. Άλλωστε «το όλον είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των µερών». Κι
εκεί είναι η µαγεία. Αφέσου, λοιπόν, αφέσου, να παρασυρθείς, να κυλήσεις µαζί της, να γνωρίσεις το µυστικό της. Και να το εµπιστευτείς.
Είναι κάτι µικρό; Απλό; ∆υνατό; Τροµακτικό; Μη φοβηθείς! Εµπιστεύσου το! Είναι σίγουρα κάτι τόσο δικό της, όσο και δικό σου.
Κι όλα αυτά συνέβαιναν όσο τα βουνά τριγύρω µας φώναζαν να
κοιτάξουµε ψηλά και να γίνουµε ένα µαζί τους. Ο καθαρός και γεµάτος άστρα ουρανός, η κορυφή του βουνού που ξεδιπλωνόταν µπροστά από τη σκηνή, η θέα των δέντρων στα αριστερά, οι ήχοι του
δάσους και κυρίως η παρέα µιας καλής φίλης, µας συντρόφευαν και
αισθανόµασταν ασφαλείς. Οι άνθρωποι που συναντήσαµε, η διαδικασία των σεµιναρίων, η yoga, ο διαλογισµός, ο χορός, το rafting,
ο περίπατος στο βουνό, το τσιπουράκι µε το τελευταίο τσιγάρο και
λίγη κουβέντα πριν τον ύπνο δηµιούργησαν ένα όµορφο παζλ και
µας γέµισαν εµπειρίες, ηρεµία, µαγεία, ενέργεια, συντροφιά. Εικόνες
που δεν θα ξεχάσουµε ποτέ. Στιγµές που µας έκαναν να νιώθουµε
“πλούσιες”, περήφανες και τυχερές.
Σα Λιάνα, το ταξίδι στα Τζουµέρκα µου έµαθε πως η αλήθεια µου,
που συνάντησα εκεί, είναι πως τελικά έχω θάρρος.
Και σα Μαριαλένα, το ταξίδι στα Τζουµέρκα µου έµαθε πως χρειάζοµαι πολύ θάρρος για να δω την αλήθεια µου… αλλά κυρίως, πως
όση κι αν ξέρω από αυτή την αλήθεια, µου αρέσει πάρα πολύ όπως
είναι. Και το ότι το παραδέχοµαι εδώ, νοµίζω είναι πολύ θαρραλέο.
Σας ευχαριστούµε όλους όσους ήσασταν εκεί, που σας εµπιστευτήκαµε και µας εµπιστευτήκατε, για ό,τι µοιραστήκαµε και προσκαλούµε
και εκείνους που δεν ήταν να το δοκιµάσουν ανεπιφύλακτα! Παρέα
µας, θα έχουµε τις κούκλες µας «να µας οδηγούν στο όνειρο, αλλά
και στο ξύπνηµα: η παράσταση τελειώνει και οι άνθρωποι συνεχίζουν να χρειάζονται φροντίδα». (Στάθης Μαρκόπουλος)
Λιάνα ∆άκτυλα, απόφοιτη Gestalt Foundation
Μαριαλένα Τσιαµούρα, εκπαιδευόµενη 2ου έτους Αθήνας

Πράµαντα Ιούλιος 2015.
Κατερίνα Σιαµπάνη
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µέσα από την ζωγραφική όσο και µέσα από τον ποιητικό λόγο συνδηµιούργησαν και «µοιράστηκαν» την εµπειρία τους και την κατάστασή τους στο εδώ και τώρα. Τι κρατώ εγώ από αυτό το εργαστήρι;
Συγκίνηση, επαφή, δηµιουργία, δέσµευση, σχετίζοµαι, άνοιγµα, παρουσία, χαρά, λύπη, χρώµατα, οξυγόνο, ειλικρίνεια, ευγνωµοσύνη
και ένα ποίηµα που τρία µέλη µιας µικρότερης οµάδας συνέγραψαν
και µου επέτρεψαν να το δηµοσιεύσω εδώ µαζί µε τα ονόµατά τους.
Είναι όλα εδώ.
Είναι όλα τόσο όµορφα… Μόνη όµως κλειστή. ∆ύσκολη η επαφή.
Θέλω; Μπορώ; Κλειστή, διακριτική, φοβισµένη, µικρή.
Είναι όλα εδώ ταυτόχρονα.
Τα γαλάζια σύννεφα και τα µαύρα, τα βροχερά, τα δύσκολα.

Μήπως να σπρώξω πιο δυνατά να χωρέσουν ανάµεσα οι αχτίδες
του ήλιου.
Μπορώ να είµαι όλα. Έχω υπάρξει.
Άλλοτε µικρή, άλλοτε µεγάλη. Κλειστή. Ανοιχτή.
Είµαι όλη αντιθέσεις. Είµαι όλη επιλογές.
Είναι όλα εδώ. Τόσο όµορφα. Εγώ; Είµαι εδώ;
Μήπως να σπρώξω – τι; Για να χωρέσω κι εγώ;
Μέσα – έξω. Μπροστά – πίσω. Σαν το κύµα της θάλασσας π’ αγαπώ.
Θέλω, δε θέλω. Με θέλουν; ∆εν µε θέλουν;
Είµαι όλη εδώ. Επιτέλους!
Το βλέπω στη φύση. Ανυπέρβλητα βουνά, εντυπωσιακή αστραπή.
Θάλασσα, ήλιος. Μαγεία.
Είµαι κι εγώ µέρος αυτής.
Είµαι εδώ.
Είναι όλα εδώ. Εγώ είµαι όση µπορώ να είµαι.
Μαγεία; Μαγεία.
Αγγελική ∆ούνου, Ευγενία Μακρίδου, Μαριάντζελα Τριάρικο.

ΠΟΙΗΜΑ «χωρίς τίτλο»
Στον πυρήνα µιας απέραντης έκρηξης – όπως λέει ένας φίλος
η δύναµη ξεπροβάλλει απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη
φωτεινή σαν ευλογία - πέφτει σαν βροχή
δεν µπορώ να συγκεντρωθώ
εύκολα χάνοµαι στο κόκκινο
τα συναισθήµατα στροβιλίζονται γύρω µου

«Ταξίδι στο κέντρο της φύσης µου» ήταν ο τίτλος του project που
µου ήρθε αυθόρµητα να δώσω στην Κάτια όταν µου ανακοίνωσε
ότι µπορώ κι εγώ εάν θέλω να κάνω κάποιο εργαστήρι στη φετινή
1η κατασκήνωση της Gestalt στα Τζουµέρκα. Τελικά έγιναν 2 τα εργαστήρια, ένα την Παρασκευή το πρωί και ένα το Σάββατο. Και τις 2
ηµέρες οι άνθρωποι που συµµετείχαν σε αυτά άφησαν την δηµιουργικότητά τους να ξετυλιχτεί και είτε σε ζευγάρια είτε σε τριάδες τόσο
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ίσως να χρειάζεται και λίγο χάος
για να φτάσω στα χρώµατα του βυθού
αρκεί να βρω το κουράγιο να βουτήξω
να ζεστάνω την ψυχή µου για να τα καταφέρω
και θα φέρω άραγε τα κοράλλια που µου έλεγε η γιαγιά στα παραµύθια;
Θα κολυµπήσω ελεύθερη ως εκεί;
Κι αν ξεχάσω το κολύµπι που έµαθα κάποτε;
Θα κλείσω τα µάτια και θα αφεθώ…
Στα χρώµατα, στο ταξίδι, στην ελευθερία
στην οµορφιά της ασφάλειας του άγνωστου αυτού µικρού σύµπαντος
Όλες οι δυνάµεις της φύσης
µε οδηγούν εκεί βαθιά µέσα γαλήνια
στον πυρήνα της συνάντησης
στον πυρήνα της σχέσης
µας…
Μαρία
Ευφροσύνη

Γιατί και θάρρος µάς χρειάζεται στην αλήθεια και στην αλήθεια µας,
το θάρρος.
Πιστεύει κανείς πως όλα αυτά σηµαίνουν “πάω µόνο µπροστά”.
Πολλές φορές δηλώνουν “ίπταµαι και παρατηρώ” κι άλλες φορές
“οπισθοχωρώ”. Κι έτσι καλώς, ή κακώς, περισσεύει ο χώρος.
Τα 4 στοιχεία της φύσης (µας), το νερό, το χώµα, ο αέρας και η φωτιά
(από κάτι κεραυνούς που έπεφταν), κλήθηκαν να αφυπνίσουν στον
καθένα το θάρρος για να αντιµετωπίσει την αλήθεια.
Και αυτό φάνηκε µέσα από µια “σιωπηλά συντροφική” ζωγραφιά,
ένα “συνεργατικό” ποίηµα, µια “διαλογική” κούκλα, ένα “κύµβαλο
αλαλάζον”, µια εν τέλει προσωπική σιωπή στη διάρκεια της επίπονης
ανάβασης.
Πράγµατι, τα µοτίβα µας αλλάζουν πολύ δύσκολα. Μα στα αλήθεια
δεν είναι κέρδος όταν εκλείψει µια σπείρα µονάχα από το βασανιστικό µας ελατήριο;- κι εδώ ξεκινά µια νέα περιπέτεια για τους οπαδούς
της Gestalt: είναι απαραίτητες όλες οι σπείρες σε όλα τα ελατήρια;
Ως την επόµενη φορά, που -καθ’οδόν για τη νέα κατασκηνωτική
εµπειρία- οι µηχανικές φωνές των GPS θα µας καθησυχάζουν για
την ευθεία πορεία µας...

Αλήθεια ή θάρρος... εξερευνώντας τη φύση
“µου”: 1η ∆ιεθνής Κατασκήνωση Gestalt

Φυτεύω τα δέντρα εντός µου.
Σπόρος που γιγαντώνεται
στα σπλάχνα.
Τρέµω τη φύση µου
που αφυδατώνει τα ποτάµια
συρρικνωµένη κάτω από το δέρµα.
Ακόµα κι εδώ σου φωνάζω
εκεί που µονοπάτια
δεν υπάρχουν.
Κι οι ήχοι βουβαίνουν
κι αφήνουν τις παύσεις µας
καθάριες να εξαπλώνονται.

“Ain’t’ no mountain high enough, Ain’t no valley low enough, Ain’t
no river wide enough” τραγουδούσε το µυαλό µας καθ’ οδόν για τα
Πράµαντα (που φθάνοντας µάθαµε πως είναι Η Πράµαντα).
Στο αυτοκίνητο µε τον προοδευτικά αυξανόµενο αριθµό επιβατών
(από 1 σε 2 και µετά 3 κι εν τέλει 4 -πόσους πια να χωρέσει ένα
polo!;) πολλαπλασιάζονταν κι οι διαφορετικές οπτικές.
Η οργιαστική οµορφιά του δάσους και των κάθετων γκρεµών συναγωνιζόταν τις στροφές, τις λακκούβες του δρόµου και τις αινιγµατικές πινακίδες προς Πράµαντα: ποιος θα µας ζάλιζε περισσότερο;
Είχαµε ήδη κατανοήσει το πρώτο σκέλος του 4ήµερου σεµιναρίου:
το Θάρρος!

(Πράµαντα, 12/07/15)
Έλλη Φρεγγίδου
Μαριάνθη Εµµανουηλίδου

Τζουµέρκα, Ιούλιος 2015
Και το όνοµα της περιοχής αυτής, όµορφο µου φαίνεται. Ήπειρος. Πρώτη
φορά για µένα σε αυτό τον ορεινό κόσµο. Κατάφυτος , καταπράσινος. Ένα
µαγικό µέρος. Τα χωριά να κρέµονται πέτρινα στις πλαγιές και το µοναστήρι της Κηπίνας χτισµένο πάνω στο βράχο να εντυπωσιάζει. Τα νερά
έτρεχαν στο πλάι των δρόµων γεµάτα έντοµα και ζωηρά αµφίβια ενώ
έλατα πελώρια φύτρωναν όλο και πιο πυκνά.
Οι µέρες µετά τα Τζουµέρκα περνούσαν και γω ακόµη αυτά σκεφτόµουν.
Εκεί πάνω ήταν πολύ όµορφα. ∆έκα µέρες µετά ακόµη έβλεπα όνειρα
µε τα βουνά. Όνειρα γεµάτα από αυτές τις εικόνες. Γεµάτα περιπέτειες
Στην άφιξή µας, οικείες φυσιογνωµίες, ακόµα κι εκείνες που αντικρίζαµε για πρώτη φορά.
Οι µέρες που ακολούθησαν, µε άλλοτε σύµµαχο κι άλλοτε εχθρό τον
απρόβλεπτο καιρό, γέµισαν από δραστηριότητες και συναισθήµατα.
Αυτήν τη φορά δε χρειάστηκε µόνο θάρρος για να περάσουµε κι
αυτό το ρυάκι, να ανεβούµε κι αυτό το λόφο, να ακούσουµε και αυτή
την εσωτερική φωνή, να δούµε το αυγό του φωτός µας. Χρειάστηκε
να ξεδιπλώσουµε από τις αποσκευές µας την Αλήθεια!
Κι είναι λοιπόν αυτά τα δυο, Θάρρος και Αλήθεια, να µην πάρουν
την απόφαση να φθάσουν στην επιφάνεια. Σε κατακλύζουν και εσύ
παιδεύεσαι σε άλλες στροφές µήπως και κάπως τα συµφιλιώσεις.
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και εµπειρίες. Μονοπάτια να ανεβαίνουµε. Ρυάκια να τρέχουν. Μέσα στη
βάρκα να τραβάµε κουπί. Μπάνιο στα παγωµένα νερά.
Είχα µεγάλη αγωνία να πάω. Σίγουρη για το πώς περνάω σε αυτές τις
εξορµήσεις. Και από την ώρα που φεύγαµε από τις πεδιάδες και ανεβαίναµε σιγά σιγά στο πράσινο και τη φύση, εγώ ήδη άλλαζα µαζί. Είναι φοβερό
το τι µου συµβαίνει αφήνοντας την πόλη. Σαν να φυσάει αέρας. Φρέσκος.
Η εµπειρία πάνω στα βουνά ήταν µια απόδραση. Τώρα µου φαίνεται απόδραση. Τότε ο χρόνος είχε διάρκεια, ήταν αληθινός και ασφαλής. Είχα την
αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι που συµβαίνει σταθερά. Μπορεί να συµβαίνει σε διάρκεια. Τώρα µου µοιάζει απόδραση. Μια εκδροµή που είχε έναν
ολόκληρο κόσµο να ζήσω. Και τον έζησα. Το βουνό, η οµορφιά, οι άνθρωποι. Έφυγα από την πόλη και σιγά σιγά όσο έφευγα κάτι γινόταν µέσα µου.
Γινόµουν πιο ελαφριά. Ολοένα ένιωθα και πιο καλά εκεί που είµαι.
Πήγαινα µε φίλους να συναντήσω και άλλους φίλους και να υπάρξω µαζί
τους. Και είχα µια αίσθηση ότι οι άλλοι, εκεί, µε κάποιο τρόπο, θα είναι. Ότι
και να γινόταν θα µου άρεσε. Και ωραίο και δύσκολο. Και ότι έγινε µου
άρεσε. Και είχε και δύσκολα.
Θάρρος ή αλήθεια; Τολµώ να δω τι ζωή µου µετά, πέρα από αυτό; Αντέχω να δω την αλήθεια πίσω από την καθηµερινή µου ¨πραγµατικότητα¨;
Ποιες πραγµατικότητες ζω και πως τις επιλέγω; Η κατασκήνωση στα βουνά µε τα παιδιά όλα αυτά, µε τόσους αγαπηµένους ανθρώπους, σε ένα
µαγικό µέρος δεν ήθελε θάρρος από µένα. Μου ήταν εύκολο και ας είχε
δύσκολα. Θάρρος θέλει τώρα από µένα να ζω έξω από τέτοια ζεστασιά
και να εµπιστευτώ ότι µπορώ να τη ζω ξανά και ξανά. Να µπορέσω να
σταθώ στο µετέωρο σηµείο πριν την εµπιστοσύνη, (για να συµβεί η εµπιστοσύνη), για να πατήσω καλά µε εµπιστοσύνη.
Ανεβαίνοντας τα βουνά, ο αέρας που µε άγγιζε και η οµορφιά που συναντούσα, µου έδιναν ενέργεια. Τόση οµορφιά. Τόση ζωντάνια. Ανεβαίνοντας ένιωθα σιγουριά και εµπιστοσύνη. Ήµουν σε σταθερό σκαλοπάτι. Η
φύση το στερέωνε. Η συνάντηση µε τους ανθρώπους το στόλιζε. Του έδινε γοητεία. Οι µατιές, τα χαµόγελα, τα αγγίγµατα, οι συζητήσεις γεµίζουν
το πεδίο εκείνο, µε ανοίγουν. Ανθρώπινες συµπεριφορές. Ανθρώπινες
συνήθειες. Φυσικές. Με αγάπη. Τη µαγική αυτή δύναµη µέσα και ανάµεσα
στα σώµατα.
Και αυτή είναι η αλήθεια η δική µου. Την είχα ανάγκη όλη αυτή τη ζωή, την
οµορφιά. Τη ζέστη. Και συνέβη. Την ένιωσα. Χρειαζόµουν να βρεθώ και να
υπάρξω µέσα και µαζί µε όλα αυτά τα πλάσµατα του κόσµου. Και εκεί στα
βουνά γινόταν χαµός από συναντήσεις. Είναι σα να ανάβει ένα κλαράκι
και σιγά σιγά παίρνουν φωτιά και τα άλλα τριγύρω του. Και το αποτέλεσµα είναι φαντασµαγορικό! Όχι δεν είµαι υπερβολική. Απλά οι επαφές µε
εκπλήσσουν.
Τι να θυµηθώ… Την ενέργεια όταν κατεβαίναµε το ποτάµι. Τα κρουστά
να ηχούν το ένα δίπλα στο άλλο. Το χορό. Τα πουλιά. Το καταφύγιο. Τις
οµάδες. Την αγωνία. Τη δυσκολία. Τη δική µου. Των άλλων. Αυτά και άλλα
πολλά…
Είναι γλυκό να τρως µε αγαπηµένους ανθρώπους σε ένα µέρος που κάνει
κρύο κατακαλόκαιρο, τα δέντρα είναι πανύψηλα και τα ¨θηρία¨ κρύβονται
να φοβούνται και να φοβίζουν. Ήµασταν µια οικογένεια, εν µέρει εφήµερη, εν µέρει οικογένεια.
Εκεί, µαζί µε τους άλλους, για µένα , για αυτούς. Νοµίζω το πιο σηµαντικό
από όλα αυτά είναι οι άνθρωποι µαζί µου. Και όταν εγώ είµαι µε αυτούς
µέσα σε όλη αυτή τη ζωή, τα δέντρα, τα πλάσµατα της φύσης, τις πέτρες,
το νερό … όλα γύρω µου ζωντανά. … ε, νοµίζω είναι µαγικό! Και ξέρω
ότι θα έρθει και άλλη φορά που θα βρεθούµε χωρίς φόβο και τότε πάλι
µαγικό θα είναι!
Άσπα Ζυγάκη, εκπαιδευόµενη 2ου έτους Θεσσαλονίκης
Υ.Γ. Ευχαριστώ όλους και όλα για αυτή την εµπειρία και ιδιαίτερα
τα κορίτσια µας που το οργάνωσαν, το έφεραν εκεί, βοήθησαν και
διώχθηκε ο φόβος και η κατασκήνωση πήρε πνοή!
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Κατασκήνωση
“∆εν ήξερα τι να περιµένω. Αυτό ήταν και το καλύτερο σηµείο. Όταν
δεν ξέρεις τι να περιµένεις, δεν χτίζονται προσδοκίες, και ενθουσιάζεσαι, χαίρεσαι πιο εύκολα, πιο πολύ. Έτσι, δεν περίµενα τίποτα. Και

αυτός ο κενός χώρος, αυτό το τίποτα, υπερχείλισε. Από εµπειρίες,
από γέλια, από χαρά. Ένα τριήµερο γεµάτο ζωντάνια, γεµάτο ζωή.
Μακρυά από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας και τη γκρίζα επικάλυψη της πόλης, εκεί έξω, στη φύση, αναζωογονείσαι. Και γεµίζεις
ενέργεια, προετοιµάζεσαι να συνεχίσεις ό,τι έκανες, µα µε ένα χαµόγελο.”
Αλέξανδρος Ζαφρανάς

Από µακριά
Είχαµε όλες τις προϋποθέσεις για εξερεύνηση της φύσης σε όλο της
το µεγαλείο, της δικής µου φύσης, της ανθρώπινης φύσης, της έκφρασης και της δηµιουργικότητας.
Όλα όσα ήταν ήδη εδώ, πριν από εµένα, στο εδώ και τώρα.
Έκαναν την εµφάνιση τους ακίνδυνα, ξεδιπλώθηκαν σε οργανικούς

ρυθµούς και αποκαλύφθηκαν γενναία µπροστά µου.
Γίνονταν δικά µου και εγώ γινόµουν δικιά τους.
- Θάρρος ή Αλήθεια?
- Τώρα που αισθάνοµαι ακέραια, ζωντανή και ερωτευµένη µε τη
ζωή... και τα δυο!
Ήταν το προϊόν της «ανθρώπινης συνάντησης και επαφής» στην 1η
κατασκήνωση του Gestalt Foundation.
∆ήµητρα Πρεκατσουνάκη, 3ο έτος εκπαιδευτικού προγράµµατος
Gestalt Institute Multidimens, Ολλανδίας
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ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑΣ
ΜΑΖΙ… Η ΟΠΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
GESTALT ΣΤΗΝ
ΑΝΟΙΑ

Ένα βιβλίο όπου η Κατερίνα Σιαµπάνη καταθέτει την αγάπη της για
την δουλειά της µε τους ηλικιωµένους ανθρώπους που ζούνε µέσα
στην άνοια. Αυτούς που ασθενούν και τους συγγενείς τους που
τους περιθάλπουν. Συγχρόνως εκφράζει και την εκτίµησή της για
τις µεθόδους και την τέχνη της Gestalt που επέλεξε σαν την ψυχολογική κατεύθυνση που της έδωσε τα εργαλεία και την στήριξη
να δουλέψει µε ενέργεια και έµπνευση, εκεί όπου η ενέργεια και η
έµπνευση φαίνονται εξαφανισµένες και βασιλεύει η µαταίωση.
Πραγµατικά, διαβάζοντας το βιβλίο της ένας
θεραπευτής θα αισθανθεί ότι έχει ένα πληρέστατο οδηγό της Ψυχοθεραπείας και Πρακτικής Gestalt στα χέρια του, γραµµένο από µία
θεραπεύτρια που κατάφερε να δουλέψει την
σιωπή και τον κρυµµένο εαυτό ανθρώπων που
φαίνεται να έχουν ελπίδα µέχρι την τελευταία
στιγµή να επικοινωνούν και να ανοίγουν την
ψυχή τους όταν εµπιστευτούν το περιβάλλον τους ότι δεν θα πληγώσει περισσότερο την ζωή τους.
∆ιαβάζοντας το βιβλίο αυτοί που φοβούνται την άνοια είτε για τον
εαυτό τους είτε για τους αγαπηµένους τους, θα αισθανθούν ότι
υπάρχει και µία φυσιολογικότητα στο µεγαλώνω, αν δεν αποσυρθούν και αν έστω και τώρα αποφασίσουν να κατανοήσουν την
ζωή τους και να την νοηµατοδοτήσουν. Αν έστω και τώρα ασχοληθούν µε τα δεδοµένα της ύπαρξής τους και αποφασίσουν πώς θέλουν να ανταπεξέλθουν στις νέες τους ανάγκες.
Θα κερδίσουν την ελπίδα να επεκτείνουν τα
στάδια της ασθένειας βιώνοντας περισσότερο
την ζωή τους σε επαφή µε το περιβάλλον.

Σας προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο της που µέσα από τόσες
προσωπικές ιστορίες αγγίζει τις ψυχές και ηρεµεί τον τρόµο µε την
αλήθεια του και την αντιµετώπιση της εκάστοτε πραγµατικότητας.
Θα βρείτε την εφαρµογή των αξιών και µεθόδων της Gestalt µαζί
µε την προσωπική διαδροµή της θεραπεύτριας που κατανόησε ότι
η ζωή µας κτίζεται βήµα βήµα µε τις αποφάσεις µας και τον τρόπο
που επιλέξαµε να είµαστε ή όχι παρόντες στην ζωή µας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν γύρω µας από την πολύ µικρή
ηλικία.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι την επιστηµονική επιµέλεια έχει η κα
Τσολάκη που µε το κύρος της και την τεράστια εµπειρία της έδωσε
τον χώρο για έρευνα τόσο ιατρική όσο και ψυχολογική στους επιστήµονες που µε αγώνα και αυταπάρνηση στηρίζουν και µελετούν
όλο το φάσµα της ασθένειας. Μιας κοινωνικής ασθένειας που ξέρει
τόσο καλά να κρύβεται και να διαφεύγει από την ακριβή ταυτοποίηση και διάγνωσή της. Είναι ένα βραβείο διεθνούς κύρους, όπως και
το έργο της, για την Κατερίνα Σιαµπάνη. Μια επιβεβαίωση και µια
υπόσχεση ότι η έρευνα δεν θα σταµατά µόνο στην καθαρά νευρολογική διερεύνηση.
Η προσωπική ιστορία και τα τραύµατα που υποφέρουν οι άνθρωποι που νοσούν απαιτούν την προσοχή και την εξειδικευµένη
προσέγγιση του κάθε ασθενούς. Όσο και να µπορούµε να βάζουµε
σε διαγνωστικά πλαίσια την πορεία της νόσου η κάθε περίπτωση
είναι µοναδική και η δουλειά σε οµάδες στήριξης απαραίτητη για να
εξασφαλιστεί το περιβάλλον εµπιστοσύνης. Και δεν σταµατά εκεί η
συµπαράσταση της κας Τσολάκη αλλά αντιλαµβάνεται και προωθεί
την στήριξη και την εµψύχωση και των κρυµµένων θυµάτων, των
συγγενών περιθαλπόντων που µε τον δικό τους αγώνα κινδυνεύουν να εξαντληθούν αν δεν αναγνωριστούν ο κόπος, ο πόνος, το
αίσθηµα αβοηθησίας που νιώθουν.

Στο βιβλίο εµπεριέχεται και η διεθνής εµπειρία
θεραπευτών που επίσης µοχθούν και τα βάζουν
µε την πιο διαδεδοµένη και τροµοκρατική θεωρία ότι η ταυτότητα, η συνειδητότητα χάνονται
ολοσχερώς µαζί µε την µνήµη και τον λόγο
στον κόσµο της άνοιας.
Είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη η Κατερίνα Σιαµπάνη. ∆ίνει τόσα πολλά παραδείγµατα, ιδέες,
προσωπικές µαρτυρίες, τρόπους διαχείρισης.
Είµαι σίγουρη ότι γράφοντάς το κατάφερε να
δώσει σχήµα και µορφή στην δουλειά της, ώστε
καταθέτοντάς την να µπορέσει να προχωρήσει
παραπέρα. Είµαι σίγουρη ότι είναι έτοιµη να
κάνει το δεύτερο βήµα της, να εξιχνιάσει όχι
µόνο το «τώρα» της ασθένειας αλλά και το βάθος και την θλίψη και απόγνωση του ανθρώπου που χάνεται µέσα
στα δάση και το άγνωστο της ύπαρξής του.
Ήµουν κοντά στην δουλειά της συγγραφέως για πολλά χρόνια
και την είδα να δουλεύει µε πάθος, αγάπη, αφοσίωση, έµπνευση.
Ήξερα ότι έχει πολλά να µας δώσει. Και είναι ένα δώρο για όλους
µας αυτό το βιβλίο.
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ΘΕΟΦΙΛΟΥ – ΖΗΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Bachelor στην ψυχολογία, Mcs Συµβουλευτικής ψυχολογίας City:
University of Sheffield, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, και Οµοιοπαθητικός British Institute of Homeopathy. Είµαι µέλος της E.A.G.T. και
της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt
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«Μου δίνω την
ANTAΠΟΚΡΙΣΕΙΣ άδεια να ζήσω
τη ζωή µου
µε χαρά και χωρίς ενοχή»
Σύµφωνα µε το Αστικό ∆ίκαιο, ενοχή ονοµάζεται η σχέση µε την οποία ένα πρόσωπο
έχει υποχρέωση προς ένα άλλο σε παροχή.
Η ενοχή είναι το αποτέλεσµα ασυνείδητων ενδοψυχικών συγκρούσεων, λέει ο Φρόιντ. Μία εσωτερική διαµάχη ανάµεσα σ’ αυτό που θέλουµε ή και πιστεύουµε σε σχέση
µ’ αυτό που θέλουν και πιστεύουν οι άλλοι για µας.
Κυριαρχούµαστε από ηθικούς κανόνες και κώδικες από τότε που είµαστε βρέφη. Η
οικογένεια, οι φίλοι, η κοινωνία και η θρησκεία συνειδητά ή ασυνείδητα µας εκπαιδεύουν να νιώθουµε ένοχοι για συγκεκριµένους τρόπους σκέψης ή συµπεριφοράς.
Ελέγχουν και διαµορφώνουν τον χαρακτήρα και τις πράξεις µας µε όπλο την ενοχή.
Πόσες φορές δεν ακούσαµε τους δασκάλους και τους γονείς µας να λένε ότι τους
απογοητεύσαµε για κάτι? Ο σκοπός αυτής της ενοχής ήταν να αλλάξει την συµπεριφορά µας κάνοντάς µας να νιώθουµε κακοί για ότι κάναµε. Όταν νιώθαµε αρκετά
ένοχοι τότε κάναµε αυτό που µας ζητούσε ο γονιός ή ο δάσκαλος, ώστε να ξεφύγουµε από την ενοχή και να κερδίσουµε πάλι
την έγκρισή τους.
Η ενοχή λοιπόν είναι ένα δυνατό µέσο/
εργαλείο χειρισµού της συµπεριφοράς
µας και συνδέεται µε την ανάγκη µας για
αποδοχή, έγκριση και αγάπη. Μία χειραγώγηση που δεχόµαστε προκειµένου να
πάρουµε την χαρά αυτών των συναισθηµάτων και να µην νοιώθουµε ενοχή.
Πόσο λεπτά είναι τα όρια όµως και που
πρέπει να σταµατάει η χειραγώγηση πριν
φτάσει στο σηµείο να βλάψει κάποιον?
Μία άλλη φράση που µε κέντρισε σ’ ένα κείµενο που διάβασα για τις ενοχές είναι ότι:
Η ενοχή µας ενθαρρύνει να αλλάζουµε τη συµπεριφορά µας, ενεργοποιώντας µια
άλλη ανθρώπινη τάση: την επιθυµία να αποφύγουµε τον πόνο και να βιώσουµε την
ευχαρίστηση. Όταν συµµορφωνόµαστε µε τους άλλους, µπορούµε να αποφύγουµε
τον πόνο που µας προκαλεί η ενοχή. Είτε που θα µας χειραγωγήσουν οι άλλοι δηλαδή ή που θα το κάνουµε από µόνοι µας!
Αν τώρα σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουµε σαν παράδειγµα ένα παιδί που το γέµιζαν ενοχή συνέχεια για τη συµπεριφορά του και ποτέ δεν είχε την έγκρισή τους η
παγίδα του να αλλάξει την εξωτερική του στάση για να κερδίσει την αποδοχή είναι
µεγάλη και δυστυχώς µονόδροµος. Υιοθετώντας αυτή τη συµπεριφορά, απαλύνει
για λίγο τον πόνο. ∆εν πρόκειται όµως για κάτι µόνιµο αφού η ενοχή εξακολουθεί
να υπάρχει. Καταλήγουµε έτσι να έχουµε ένα φοβισµένο παιδί, έναν µπερδεµένο και
θλιµµένο έφηβο και τέλος έναν θυµωµένο και δυστυχισµένο ενήλικο. Αυτό που κάνει
ακόµα µεγαλύτερο το µέγεθος της ψυχικής καταστροφής αυτού του ατόµου είναι το
γεγονός ότι είναι ανολοκλήρωτος, διχασµένος. Αντιµέτωπος πάντα µε δύο αλήθειες,
την δική του και των άλλων. Με δύο συµπεριφορές και σκέψεις. Την εσωτερική του
και την εξωτερική. ∆ύο δρόµοι παράλληλοι αλλά πολύ µακρινοί για να τους ενώσει.
Ένας άλλος συσχετισµός που µαθαίνουµε από µικροί είναι αυτός της ενοχής µε το
ενδιαφέρον. Ότι δηλαδή, όταν νοιώθεις ένοχος για κάτι, αυτό σηµαίνει πως νοιάζεσαι γι’ αυτό και όταν δε νοιώθεις ενοχή, αυτό σηµαίνει ότι δε νοιάζεσαι και άρα
είσαι «κακό άτοµο». Σύµφωνα µ’ αυτό το σκεπτικό, για να γίνεις «καλός άνθρωπος»,
πρέπει να δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι, νοιώθοντας ενοχές και να το αποδεικνύεις δείχνοντας συµµόρφωση προς τις ανάγκες και επιθυµίες του περιβάλλοντός σου.
Αν λοιπόν στο παιδί αυτό προσθέσουµε και την ενοχή του ενδιαφέροντος και συνεχίσουµε να το χειραγωγούµε µε εκφράσεις όπως «δεν σε νοιάζει τίποτα», «δεν
ενδιαφέρεσαι» κ.τ.λ. το ωθούµε πλήρως στην απόγνωση στις τύψεις.
«Τύψη» είναι η έντονη ψυχική κατάσταση που νοιώθει όποιος αντιλαµβάνεται την
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ενοχή του για κάτι και κατηγορεί τον εαυτό του. Αντιλαµβάνεται την ενοχή του! Ακούγεται σχεδόν αστείο, εφόσον δεν είναι δική του. Είναι ένα προϊόν χειραγώγησης, ένα
φρικτό συναίσθηµα που του φορτώσανε µε το πρόσχηµα να τον κάνουν «καλύτερο
άνθρωπο». Καλύτερο ή απλά ίδιο µε τους άλλους? Γιατί τι κακό µπορεί να έχει ένα
παιδί? Υποθέτω την διαφορετικότητά του. Και είναι αυτό τόσο κακό? Σίγουρα είναι
πιο εύκολο να απορρίπτουµε και να αλλάζουµε ότι δεν γνωρίζουµε και δεν µπορούµε
ή δεν προτιθέµεθα να κατανοήσουµε. Και ακόµη πιο εύκολη η χειραγώγηση µε την
χρήση της ενοχής και της τύψης. Η φτώχεια υποφέρεται πιο εύκολα από τις τύψεις
της συνειδήσεως λέει µια Ουγγρική παροιµία περιγράφοντας το µέγεθος του πόνου
που προκαλούν.
Για να µου δώσω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά και χωρίς ενοχή, εγώ το
φοβισµένο παιδί του παραδείγµατος, θα µε αγκαλιάσω και θα µου δώσω ό,τι µου
στέρησαν. Θα µου δώσω αποδοχή γιατί µε δέχοµαι όπως είµαι! Θα µου δώσω την
έγκριση γιατί δεν υπάρχει κάτι κακό στη διαφορετικότητά µου! Θα µου πω ότι µ’ αγαπώ γιατί έχω νιώσει αγάπη και δεν υπάρχει γλυκύτερο συναίσθηµα!
Για να µου δώσω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά και χωρίς ενοχή, εγώ η
θλιµµένη έφηβη του παραδείγµατος, θα µε αγκαλιάσω και θα µου πω ότι δεν φταίω
εγώ για τη δυσλειτουργικότητα της οικογένειάς µου και όσο κι αν πονάω, δεν φταίω
εγώ σε κάτι και έτσι δεν µπορώ να το αλλάξω.
Για να µου δώσω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά και χωρίς ενοχή, εγώ η
θυµωµένη και δυστυχισµένη ενήλικη του παραδείγµατος, θα µε αγκαλιάσω και θα µε
κρατήσω σφιχτά µέχρι να φύγει όλος ο θυµός. Θα µε αγκαλιάσω και θα µου πω ότι
µπορώ να γίνω ευτυχισµένη γιατί έχω
δικαίωµα στην ευτυχία και στη χαρά.
Για να µου δώσω την άδεια να ζήσω τη
ζωή µου µε χαρά και χωρίς ενοχή, θα
πρέπει να την ξεπεράσω.. Να κρατήσω
µέσα µου το παιδί και την έφηβη και να
συνεχίσω την πορεία µου µε την ενήλικη. Χωρίς πόνο, χωρίς τύψεις.
Στο ίδιο κείµενο που διάβασα για τις
ενοχές, στο κλείσιµό του, µε τίτλο: «Πως
µπορούµε να ξεπεράσουµε τις ενοχές»,
έλεγε:
Ας µην αναλαµβάνουµε κάποια ευθύνη αν δεν είµαστε σίγουροι ότι είναι δική µας. Για
παράδειγµα, αν αναλαµβάνουµε την ευθύνη αυτών που υποφέρουν, ανεξάρτητα από
το αν έχουµε εµείς κάποια συµµετοχή σ’ αυτό, τότε σίγουρα θα βιώνουµε τροµακτικές
ενοχές.
Η ενοχή είναι ένα µέσο ελέγχου. Κάποιοι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να µας εκµεταλλευτούν, κάνοντάς µας να πιστεύουµε ότι εµείς φταίµε που εκείνοι υποφέρουν
και έτσι θα µπορούν να µας ελέγχουν. Η αυτογνωσία θα µας βοηθήσει αφενός να
νιώθουµε καλύτερα αλλά και να προστατεύουµε τον εαυτό µας απ’ όσους προσπαθήσουν να µας εκµεταλλευτούν.
Είναι σκόπιµο ο καθένας µας να εντοπίσει ποιος είναι ο προσωπικός του ηθικός κώδικας αναφορικά µε το τι είναι καλό και σωστό και να επιδιώξει να ζήσει τη ζωή του
σύµφωνα µ’ αυτόν, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι. Να υποστηρίζουµε τις
απόψεις µας, τις επιθυµίες και τις ανάγκες µας. Έτσι, αυτοί που µας πλησιάζουν θα µας
έχουν επιλέξει γι’ αυτό που πραγµατικά είµαστε και εµείς θα µπορούµε να είµαστε ο
εαυτός µας.
Ξεπερνώ την ενοχή λοιπόν σηµαίνει: την κατανοώ σαν συναίσθηµα, αλλά δεν της
επιτρέπω να έχει πλέον τόση δύναµη και βαρύτητα που να καταπατά τα υπόλοιπα
συναισθήµατά µου. Γνωρίζω ότι είναι ένα εργαλείο χειρισµού και δεν της επιτρέπω
να εισβάλει στην ψυχή µου και να µου δηµιουργεί τύψεις. ∆εν της επιτρέπω να µε
ελέγχει και να µε κάνει να αµφισβητώ κάθε κίνησή µου. Την αφαιρώ από κάθε σκέψη
και συναίσθηµά µου. Από κάθε µου πρόταση.
Μου δίνω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά, γιατί ∆εν έχω υποχρέωση σε
κανέναν!
Μου δίνω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά, γιατί Αγαπάω τον εαυτό µου!
Μου δίνω την άδεια να ζήσω τη ζωή µου µε χαρά, γιατί Μου ανήκει!
Σµαρώ Γκ.
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1η ∆ιεθνής Καλοκαιρινή Κατασκήνωση του Gestalt Foundation
Το «θάρρος» ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα
αξεσουάρ που έπρεπε συχνά να χρησιµοποιούν
οι κατασκηνωτές.
Στο rafting το φορέσανε κιόλας! Κατάσαρκα!
Αλλά το κάνανε και «κορώνα στο κεφάλι τους»
και «προεξοχή του χεριού τους»!!!

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Υπεύθυνη έκδοσης: Κάτια Χατζηλάκου
Οργάνωση και επιµέλεια: Χριστίνα Χατζηλάκου
Γραµµατειακή υποστήριξη: Χριστίνα Χατζηλάκου
Μετάφραση: Λίλη Κοφινά
Σελιδοποίηση: Εµµανουέλα Μαθιουδάκη

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Αθανασιάδης Γιώργος, Αντωνίου Έλενα, Ασκαρίδου
Βικτώρια, ∆άκτυλα Λιάνα, Εµµανουηλίδου Μαριάνθη, Ευφροσύνη, Ζαφρανάς Αλέξανδρος,
Ζυγάκη Άσπα, Θεοφίλου – Ζησιάδου Μαρίνα, Ιακωβίδου Χριστίνα, Κατσικίδου Μαρίνα,
Κουρνέτα Ελένη, Μαρία, Παπαντωνιάδου Ζωή, Πρεκατσουνάκη ∆ήµητρα, Σιαµπάνη Κατερίνα,
Σµαρώ Γκ., Σουέρεφ Κάτια, Τσιαµούρα Μαριαλένα, Φρεγγίδου Έλλη, Χατζηλάκου Χριστίνα,
Ψαλλίδας Θωµάς.

Το IANOS CLUB είναι ένα ξεχωριστό δίκτυο βιβλίου & πολιτισµού το
οποίο επιβραβεύει τις αγορές από όλα τα καταστήµατα IANOS, συλλέγοντας πόντους µε κάθε αγορά και δίνοντας πλούσια προνόµια,
ενώ ταυτόχρονα συνδέει τα µέλη του µε τον χώρο του πολιτισµού.
Οι κάτοχοι της κάρτας IANOS CLUB, απολαµβάνουν αποκλειστικές µηνιαίες προσφορές βιβλίων, αυτόµατη συµµετοχή σε
διαγωνισµούς και κληρώσεις, διπλασιασµό πόντων την ηµέρα
των γενεθλίων τους και άλλες ηµέρες, υπογεγραµµένα βιβλία,
άτοκες δόσεις, ενώ έχουν άµεση ενηµέρωση και εξυπηρέτηση µέσω της γραµµής υποστήριξης
µελών. Παράλληλα, η κάρτα IANOS CLUB προσφέρει προνόµια σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, καθώς µε την επίδειξή της παρέχονται αποκλειστικές εκπτώσεις στους συνεργαζόµενους χώρους του
δικτύου IANOS CLUB (θέατρα, µουσεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.α.).
Αποκτήστε την κάρτα IANOS CLUB εντελώς δωρεάν, σε οποιοδήποτε κατάστηµα IANOS ή online στο www.ianos.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2310 274 275 ή επισκεφτείτε το www.ianos.gr.
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GESTALT FOUNDATION - Kέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης
Μητροπόλεως 109, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. - φαξ: 2310 283 588
e-mail: thessaloniki@gestaltfoundation.gr
Γ. Σισίνη 39, 115 28 Αθήνα, τηλ. - φαξ: 210 72 54 010
e-mail: athina@gestaltfoundation.gr

www.gestaltfoundation.gr
facebook: gestalfoundation
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