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ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ… 
από το θέατρο, τις ιεροτελεστείες, τους µύθους, την τέχνη, στη 
θεραπεία. 

Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας το παιχνίδι, η  τέχνη, τα 
θεατρικά δρώµενα χρησιµοποιήθηκαν ως µέσο επικοινωνία αλλά και 
θεραπείας.  
Στην ιστορία των πολιτισµών πολλά έθιµα όπως η µεσαιωνική εορτή των 
Τρελών, τα Ρωµαϊκά Σατουρνάλια, οι ξυλόγλυπτες µάσκες των Seneca 
Indians, το έθιµο των «Αράπηδων» στο χωριό Προφήτη, οι Μπαµπόγεροι 
της Δράµας, το καρναβάλι του Σαχού, είναι µερικά από τα έθιµα, τα 
οποία εκλαµβάνονται ως στοιχεία δραµατικών διαδικασιών που 
χρησιµοποιούνται θεραπευτικά (Frynear and Fleshman, 1981:11).  
Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περί Ποιητικής» ισχυριζόταν ότι η λειτουργία 
της τραγωδίας συνίσταται στην πρόκληση συναισθηµατικής και 
πνευµατικής κάθαρσης, µια απελευθέρωση συναισθηµάτων που οδηγεί 
στον εξαγνισµό των αισθήσεων και της ψυχής.  
Ο Turner (1974:37) υποστήριζε ότι, το αρχαίο θέατρο , η τελετουργία 
και η ιεροτελεστία εκλαµβάνονται εν µέσω των αιώνων ως µορφή 
δράµατος η οποία σχετίζεται µε θεραπεία.  
Ο G. Mora (1950) υποστήριζε ότι η ιστορία της θεραπείας, του θεάτρου 
και του δράµατος είναι µακρά. Μελετώντας το έργο του Καίλιου 
Αυρηλίου (5ος αιώνας µ.Χ.), που είχε αναγνωρίσει την ύπαρξη ισχυρών 
θεραπευτικών δυνατοτήτων στο θέατρο και το δράµα έγραφε, ότι η 
πνευµατική διαταραχή πρέπει να αντιµετωπίζεται µε µια αντίθεση όσον 
αφορά την αισθητική του έργου, έτσι ώστε να επιτευχθεί «ισορροπηµένη 
κατάσταση υγείας (G. Mora 1957: 267-269). 
Ο A.P. Solomon (1950:247) περιγράφοντας το αρχαίο θέατρο την 
τελετουργία και την ιεροτελεστία σε σχέση µε τις σύγχρονες έννοιες της 
θεραπευτικής και της ανθρώπινης ψυχολογίας υποστήριζε ότι, παρόλο 
που ως µορφή τέχνης το δράµα έχει διαγράψει µία εξελικτική πορεία µε 
πολλές αλλαγές, από ψυχολογική άποψη εξακολουθεί να έχει όµοιες ή 
ταυτόσηµες «έµφυτες ιδιότητες και δύναµη». Ισχυριζόταν ότι υπάρχει 
µεγάλη οµοιότητα ανάµεσα στους στόχους και την επίδραση των 
πρωτόγονων θρησκευτικών τελετουργιών και ιεροτελεστιών και στις 
χρήσεις του δράµατος και του Θεάτρου στη θεραπεία.  
Η Δραµατοθεραπεία, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο 
εξελίχθηκε διαχρονικά υιοθετώντας κυρίως στοιχεία του δράµατος και 
του θεάτρου. Το δράµα (δράω-δρω, δράση) και το Θέατρο είναι 
κοινωνικές δραστηριότητες και  κατά τους O’ Neil και Lambert (1982, 
13) η κοινωνική πλευρά του δράµατος συνεπάγεται «επαφή, επικοινωνία 
και τη διαπραγµάτευση νοήµατος».  
Η ανακάλυψη και η µετάδοση νοήµατος στη Δραµατοθεραπεία είναι µια 
βασική έννοια που καθιστά την αποτελεσµατική για τους συµµετέχοντες 



( Ph. Jones, 2003: 46).  
Όταν οι εµπειρίες της ζωής αναπαριστάνονται δραµατικά µαζί µε άλλους 
αλλά και µπροστά σε άλλους αποκτούν πρόσθετη εγκυρότητα. Τα 
συναισθήµατα και οι εµπειρίες που αντανακλούν συναντούν την 
ενσυναίσθηση και την ανταπόκριση των άλλων.  
Δηµιουργώντας µία γέφυρα ανάµεσα στα βιώµατα του συµµετέχοντος και 
τη δραµατοθεραπευτική οµάδα, µπορεί ο συµµετέχων να ανακαλύψει 
καινούργιο νόηµα στη ζωή του και νέους τρόπους να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα που συναντά. 

Οι ιστορικές χρήσεις του δράµατος και του θεάτρου στη θεραπευτική  
πρακτική εµφανίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα και εξελίσσονται σε όλη 
τη διάρκεια του 20ου. Προέκυψε βαθµιαία, όταν νέες απόψεις που 
αφορούσαν την πνευµατική- ψυχική υγεία, τις θεωρίες του νου και τα 
συναισθήµατα, αναπτύσσονταν µέσα στις δεκαετίες.  
Αντίστοιχα µε αυτές τις τάσεις  αναπτύσσεται η Δραµατοθεραπεία ως 
θεραπευτική προσέγγιση σε διάφορες χώρες και από πολλά άτοµα που 
συνειδητοποίησαν ότι είναι δυνατή µία γόνιµη και µε δυνατότητες επαφή 
ανάµεσα στο θέατρο και στη θεραπεία( Ph. Jones, 2003:92).  
Στα έργα διαφορετικών επιστηµόνων των Iljine, Evreinov, στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση, Slade, Jennings και Lindkvist στην Αγγλία, Schattner 
και Courtney στις Ηνωµένες Πολιτείες, Moreno στην Αυστρία, 
ερευνώνται οι αλλαγές που συντελούνται στη ζωή των ανθρώπων  όταν το 
δράµα εισάγεται ως µορφή φροντίδας και θεραπείας σε δοµές κοινωνικής 
και ψυχικής υγείας. 
Ο Dr J.L. Moreno, ήταν πρωτοπόρος στην αξιοποίηση του θεάτρου και 
της θεατρικής έκφρασης ως θεραπευτική παρέµβαση µε τη µορφή του 
Ψυχοδράµατος. Ο Moreno (1946) αναφερόταν στο ψυχόδραµα ως το 
επόµενο από την ψυχανάλυση λογικό βήµα. Υποστήριζε ότι στη 
θεραπευτική σκηνή του θεάτρου δίνεται η ευκαιρία της δράσης αντί 
απλά του λόγου. Στη σκηνή µπορεί το άτοµο να παίξει το ρόλο 
σηµαντικών ανθρώπων της ζωής του προκειµένου να τους κατανοήσει 
καλλίτερα, να έρθει αντιµέτωπος µε αυτούς µέσω της ασφάλειας της 
απόστασης που το παίξιµο του ρόλου παρέχει, να γίνει πιο δηµιουργικός 
και αυθόρµητος.  
Το ψυχόδραµα κυριάρχησε για µισό περίπου αιώνα και συνέβαλε στην 
δηµιουργία και ανάπτυξη της Δραµατοθεραπείας ως ανεξάρτητης του 
ψυχοδράµατος θεραπευτικής προσέγγισης εντασσόµενης στις θεραπείες 
µέσω των  Τεχνών (Art’s Therapies).  
Σηµαντική επιρροή στην ιστορία της Δραµατοθεραπείας άσκησε και το 
έργο  του Stanislavsky. Ο  Stanislavsky εισήγαγε µια προσέγγιση στη 
δηµιουργία θεατρικών ρόλων, η οποία έδινε βάση στους τρόπους µε τους 
οποίους θα µπορούσαν να συνδεθούν αποτελεσµατικά η µνήµη, το 
προσωπικό ασυνείδητο του ηθοποιού και η απεικόνιση του 
συναισθήµατος. 
Στην εξελικτική της πορεία η Δραµατοθεραπεία ως  θεραπευτική 
διαδικασία άντλησε και συνεχίζει να αντλεί γνώση και στοιχεία από το 
αρχαίο θέατρο, τις τελετουργίες,  την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική 
Ανθρωπολογία, το αφηγηµατικό µοντέλο διήγησης µύθων και 



παραµυθιών της Gersie ( Gersie & King, 1990), το κοινωνικό – 
ανθρωπολογικό µοντέλο της Jennings E.P.R. (1993), το παραθετικό 
µοντέλο του S. Mitchel, την αναπτυξιακή προσέγγιση του Johnson 
(1987) που βασίζεται στις αντικειµενοτρόπες σχέσεις και τις 
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις κυρίως: την Αρχετυπική- Γιουγκιανή, 
την Ψυχανάλυση, τη Συστηµική Ψυχοθεραπεία.  
Τόσο το θέατρο όσο και οι υπόλοιπες µορφές εικαστικής έκφρασης 
βασίζονται στη ενδογενή δύναµη της φαντασίας, την πρωτογενή ύλη που 
µας φέρνει σε επαφή µε τον κόσµο του ασυνειδήτου. Η θεατρική 
έκφραση δηµιουργεί έναν ενδιάµεσο, µεταβατικό χώρο, όπου ο 
άνθρωπος από την παιδική µέχρι την ενήλικη ζωή του ταξιδεύει από τη 
µη διαφοροποιηµένη συγχώνευση στη διαφοροποιηµένη ατοµικότητα. Η 
µέσω ενός ρόλου έκφραση προσφέρει στο άτοµο τη δυνατότητα να 
επεξεργαστεί από απόσταση: βιώµατα, συναισθήµατα, συγκινήσεις, να τα 
προσεγγίσει από διαφορετικές γωνίες, να τα κατανοήσει, να επιδράσει σε 
αυτά, να τα αλλάξει πιθανόν, να ανακαλύψει και άλλα δυναµικά. 
Αρχή της θεραπευτική δυναµικής της Δραµατοθεραπείας είναι και η 
αισθητική απόσταση που δηµιουργείται µέσω της αξιοποίησης ρόλων και 
υλικών έκφρασης. Τα όσα διαδραµατίζονται εκεί έξω δεν συµβαίνουν 
πραγµατικά. Η αισθητική απόσταση δηµιουργεί  δικλείδα ασφαλείας, 
επιτρέποντας  στη βιωµατική εµπειρία να προσεγγίσει µε ασφάλεια 
βαθύτερα κοµµάτια του είναι. Μέσω αυτής της απόστασης µπορούµε να 
δούµε καλλίτερα τα πράγµατα, γιατί βρισκόµαστε κοντά στο βίωµα και 
όχι µέσα σε αυτό. Υπάρχει ένα τµήµα του εαυτού µας που δεν 
εµπλέκεται στα δρώµενα.    Μπορούµε, δηλαδή, να βλέπουµε, να 
παρακολουθούµε  τα πράγµατα ή να τα βλέπουµε καλλίτερα , γιατί δεν 
συµµετέχουµε άµεσα σε αυτά. 
Στη Δραµατοθεραπεία η   µεταφορά µιας εµπειρίας ενσωµατώνεται µέσω 
µιας θεατρικής ή εικαστικής µεταφοράς, προβάλλεται και στη συνέχεια 
παίζεται επιτρέποντας το µετασχηµατισµό της και δίνοντας της χώρο και 
χρόνο για να µεταµορφωθεί. Η δραµατική µεταφορά συµβάλλει στο 
θεραπευτικό αποτέλεσµα (S.Jennings,1987). Ο όρος «δραµατική  
µεταφορά» αναφέρεται στο χώρο µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας 
όπου κατοικεί η δηµιουργικότητα. Στον ενδιάµεσο αυτό χώρο γίνεται η 
εξωτερίκευση των εσωτερικών εµπειριών, µέρη του εαυτού και της 
προσωπικής µας ιστορίας που είναι απωθηµένα, κατανοούνται και 
µετουσιώνονται.  
Στην αφήγηση της προσωπική µας ιστορία αλλά και τις ιστορίες των 
άλλων συναντάµε µία σειρά ρόλων. Στην παρουσίαση µιας σκηνής µέσω 
της «Μεθόδου του Ρόλου» ( Landy, 1994) µας δίνεται η δυνατότητα να 
επεξεργαστούµε τους σηµαντικότερους ρόλους της ζωής µας, αλλά και 
ένα σύστηµα υπόγειων ρόλων (υπο-ρόλων ) που καθορίζουν 
συµπεριφορές, αντιδράσεις µας και να δηµιουργήσουµε ένα πιο 
λειτουργικό σύστηµα ρόλων.  
Γίνεται εκ των ανωτέρω κατανοητό ότι η  Δραµατοθεραπεία  ως 
θεραπευτική προσέγγιση αξιοποιεί το σύνολο( the whole, hale, heal = 
θεραπεία) των ενδογενών µορφών έκφρασης που διαθέτουµε: το λόγο, τη 
θεατρική τέχνη, τη µουσική, την κίνηση, το χορό, τους µύθους, τις 
τελετουργίες, την εικαστική έκφραση.  



Στον Ελλαδικό χώρο  πρωτοπόρος στο χώρο της Δραµατοθεραπείας η Dr 
Sue Jennings ξεκίνησε µ ια πιλοτική οµάδα εκπαίδευσης 
Δραµατοθεραπείας τη δεκαετία του 1980 σε συνεργασία και µε   τη 
θεραπεύτρια µέσω των εικαστικών Ase Minde.  
Η Ase Minde (1996: 50) υποστήριζε ότι το έργο τέχνης ( ζωγραφική, 
πηλός, και άλλα εικαστικά µέσα) αναπαριστά τον αντικειµενικό κόσµο, 
και το άτοµο που δηµιουργεί το έργο προβάλλει τµήµατα του εαυτού 
του. Στην εικαστική  δηµιουργία γίνεται µία συνάντηση, το άτοµο-
καλλιτέχνης συναντά τα τοπία, τις ιδέες ή τα εσωτερικά οράµατα που 
θέλει να εξωτερικεύσει. 
Το αρχικό αυτό πρόγραµµα της εκπαίδευσης στη Δραµατοθεραπεία  
επανδρώθηκε και εξελίχθηκε στη  συνέχεια  και µε άλλους σηµαντικούς 
στο χώρο της Δραµατοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας θεραπευτές 
όπως :  Ann Cattanach, Mooli Lahad, Phil Jones, Robert Landy που 
ήταν πανεπιστηµιακοί εκπαιδευτές σε αντίστοιχα προγράµµατα του 
Λονδίνου, του Ισραήλ, της Αµερικής, κ.α. Η εκπαίδευση αυτή συνεχίζει 
να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται  στο Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παιγνιοθεραπείας και Δραµατοθεραπείας "το 'Αθυρµα" από το 1992 
µέχρι σήµερα και το 2008 πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ψυχοθεραπείας (τhe European Association for Psychotherapy). 

Ως θεραπευτική προσέγγιση η Δραµατοθεραπεία εφαρµόζεται ατοµικά 
και οµαδικά σε θεραπευτικές δοµές: κλινικές, νοσοκοµεία, φυλακές, 
µονάδες απεξάρτησης, σε εκπαιδευτικές δοµές και επαγγελµατικές 
δοµές για την υποστήριξη του ρόλου των επαγγελµατιών.  
Απευθύνεται τόσο σε άτοµα που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα 
ψυχολογικά προβλήµατα όσο και σε άτοµα που θέλουν να εξερευνήσουν 
τα δυναµικά της προσωπικότητα τους.  
Ποιο συγκεκριµένα απευθύνεται: 

• Σε άτοµα που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν ευρύτερες 
επιλογές ζωής, να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους. 

• Σε άτοµα πού αντιµετωπίζουν καταστάσεις όπως: πένθος, 
χωρισµό, δυσκολίες στις σχέσεις τους, κατάθλιψη, διατροφικές 
διαταραχές, άγχος… 

• Σε περιστατικά ψυχοπαθολογίας  
• Σε οµάδες ανθρώπων µε κάποιο κοινό πρόβληµα ( µετά από 
σεισµό, πόλεµο, οµαδικές καταστροφές…). 



ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ από το Παιχνίδι στη Θεραπεία 

Το παιχνίδι, είναι η φυσική γλώσσα του παιδιού, µία συµβολική γλώσσα, 
µέσω της οποίας το άτοµο αναγνωρίζει, εκφράζει, επικοινωνεί, 
αναπτύσσει δηµιουργικά την ενέργεια της ζωής. Για τον D. McCarthy 
(2007 :16) το παιχνίδι ως δηµιουργική έκφραση της ενέργειας της ζωής 
δεν αποτελεί απλά ένα τρόπο έκφρασης του εαυτού, είναι ο ίδιος ο 
εαυτός.  
Στα αρχαία Ελληνικά συναντάµε τη λέξη «άθυρµα» ή « παίγνιο» η οποία 
αναφερόταν στη ψυχική ενέργεια που οδηγούσε τον καλλιτέχνη ή ποιητή 
στη δηµιουργία του έργου του και τα εκ του έργου τούτου προκαλούµενα 
συναισθήµατα στην ψυχή του θεατή, ακροατή , αναγνώστη, που ερχόταν 
σε επαφή µε το έργο αυτό. 
Οι A. Fischer & E. Murray (1991) υποστήριζαν ότι άνθρωπος έχει 
έµφυτη την τάση να δίνει νόηµα στις εµπειρίες του και η έµφυτη αυτή 
τάση εκδηλώνεται στις ελεύθερες δραστηριότητες, πρωταρχική τέτοια 
είναι το παιχνίδι. 
Τα τελευταία χρόνια πρωτοπόροι της θεραπείας παιδιών: V. Axline 
(1991), M. Lowenfield (1935, 1970), A. Cattanach (1992,1994), S. 
Jennings (1993), M. Klein 91961, 1987), C. Moustakas (1994), D. 
Winnicott (1969, 1971), αναγνώρισαν τη θεραπευτική δυναµική του 
παιχνιδιού και έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις για την ανάπτυξη και 
εξέλιξη της Παιγνιοθεραπείας ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. 
Τόσο η M. Klein (2002), όσο και η A. Freud (1928) τόνιζαν το σηµαντικό 
ρόλο που έπαιζε το παιχνίδι στην αποκάλυψη του παρελθόντος και στην 
ενίσχυση του «εγώ». Και οι δύο τους πρέσβευαν ότι το παιχνίδι είναι το 
κατεξοχήν µέσο, µέσω του οποίου το παιδί εκφράζει τον εαυτό του. 
Προσοµοίαζαν δε το παιχνίδι µε τους ελεύθερους συνειρµούς των 
ενηλίκων. 
Πιο συγκεκριµένα η A. Freud (1928) στο έργο της Introduction to the 
Techniques of Child Analysis, υποστήριζε ότι η θεραπευτική δυναµική 
του παιχνιδιού βασίζεται στο γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί για το 
παιδί ένα κίνητρο για έκφραση βιωµάτων, διευκολύνει την επεξεργασία 
εµπειριών, την εξωτερίκευση φόβων, ενώ παράλληλα συντελεί στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια της φαντασίας, του 
αυτοσχεδιασµού και γενικότερα της δηµιουργικότητας του ατόµου. 
Η ψυχαναλύτρια V. Axline (1969, 1971) επηρεασµένη και από την 
προσωποκεντρική θεραπεία ανέπτυξε στη θεραπευτική της προσέγγιση 
µε τα παιδιά, τη µη- κατευθυντική Παιγνιοθεραπεία υποστηρίζοντας ότι 
ο άνθρωπος έχει την έµφυτη ικανότητα να λύνει τα προβλήµατά του και 
ότι στην Παιγνιοθεραπεία, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, το παιδί 
µπορεί χωρίς κριτική και πίεση, µε προσωπική επιθυµία και επιλογή να 
αλλάξει.  



Ο D. Winnicott (1950, 1971) µελετώντας τη θεωρία ανάπτυξης του 
εαυτού σε σχέση µε τα αντικείµενα και µετά από σειρά ετών κλινικών 
παρατηρήσεων υποστήριξε ότι, το παιχνίδι κάνει την πραγµατικότητα ένα 
ουσιαστικό στοιχείο της ύπαρξης και ότι η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει 
µε δύο ανθρώπους που παίζουν µαζί (1971: 13-15). 

Κοινή συνισταµένη των προαναφερθέντων ψυχοθεραπευτών παιδιών 
ανεξάρτητα από τη σχολή που προέρχονταν (Ψυχαναλυτική, Jungian, 
Προσωποκεντρική, Gestalt) είναι ότι µέσω της αυθόρµητης εκούσιας 
δραστηριότητας του παιχνιδιού, το παιδί εκφράζει συνειδητές ή 
ασυνείδητες εµπειρίες, συγκρούσεις, επιθυµίες, σκέψεις, συναισθήµατα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Μεγάλη Βρετανία δύο 
Δραµατοθεραπευτές προσωποκεντρικής µη- κατευθυντικής κατεύθυνσης 
η Dr S. Jennings   και η A. Cattanach αξιοποίησαν τις θεωρίες των 
ψυχοθεραπευτών παιδιών καθώς και τα στάδια ανάπτυξης που διέρχεται 
το παιχνίδι κατά την εξελικτική του πορεία: αισθητηριακό- σωµατικό, 
προβολικό, ρόλων (embodiment, projective, role play) και ανέπτυξαν το 
κίνηµα της Βρετανικής Σχολής Προσωποκεντρικής µη- κατευθυντικής 
Παιγνιοθεραπείας, που µετέφεραν και στην Ελλάδα. Τα στάδια αυτά 
ανάπτυξης του παιχνιδιού που υιοθέτησαν ακολουθούν τα στάδια 
ανάπτυξης της νοητικής, συναισθηµατικής, κοινωνικής νοηµοσύνης του 
ατόµου και στις περιπτώσεις που έχουν διαταραχθεί, υποστήριξαν ότι 
µπορούν να ανακτηθούν στη θεραπεία. 
Το µοντέλο αυτό της προσωποκεντρικής Παιγνιοθεραπείας 
υποστηρίχθηκε και εξελίχθηκε στη συνέχεια και  από άλλους 
αναγνωρισµένους ανά τον κόσµο παιγνιοθεραπευτές όπως: Mooli Lahad, 
D. McCarthy, G. Landreth, και ως τέτοιο συνεχίστηκε να διδάσκεται και 
να εξελίσσεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας και 
Δραµατοθεραπείας «Άθυρµα», το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του οποίου το 
2008 πιστοποιήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας 
(the European Association for Psychotherapy) 
Με το σκεπτικό ότι το παιχνίδι είναι ένα δεδοµένο µέγεθος που υπήρχε 
πριν από τον πολιτισµό, που το συνόδευε και τον ενέπνεε από τη 
γέννησή του µέχρι και σήµερα, προϋπάρχει δηλαδή της τέχνης 
(Χουϊζίνγκα, 1989: 15) υποστηρίζεται ευρέως ότι η Παιγνιοθεραπεία 
εντάσσεται γενικότερα στις θεραπείες µέσω της δηµιουργικής έκφρασης.  

Η αναγκαιότητα της Παιγνιοθεραπείας βασίζεται στο γεγονός ότι, ενώ το 
παιχνίδι είναι έµφυτο, αυθόρµητο και δεν χρειάζεται να διδαχθεί, 
υπάρχουν περιπτώσεις, αποκαλούµενες «υψηλού κινδύνου» όπως: 
απώλεια, εγκατάλειψη, παραµέληση, κακοποίηση, οικογενειακές 
συγκρούσεις και άλλες, όπου η ικανότητα του παιδιού για παιχνίδι 
ενδέχεται να έχει παρεµποδιστεί ή και διακοπεί. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο επαγγελµατίας παιγνιοθεραπευτής, σε συνεργασία µε το πλαίσιο που 
είναι υπεύθυνο για το παιδί και µε τη  συναίνεση του παιδιού θα 
διευκολύνει το παιδί να επανασυνδεθεί µε την ενδογενή ικανότητά του 
για παιχνίδι. Ο παιγνιοθεραπευτής στη διάρκεια πολύχρονης 



εκπαίδευσής του έχει καλλιεργήσει την ικανότητα να διευκολύνει το 
παιχνίδι του παιδιού, προτείνοντας του εναλλακτικούς τρόπους δράσης 
χωρίς όµως να επιβάλλει ή να επιφέρει αλλαγές στον προσωπικό ρυθµό, 
χρόνο , τρόπο του παιδιού. Παίζει µε το παιδί και όχι για το παιδί, 
συµµετέχει στο παιχνίδι µόνο αν του ζητηθεί από το παιδί και αφού το 
παιδί του έχει δώσει οδηγίες για το πως θα παίξει και τι θα πεί. 
Στην Παιγνιοθεραπεία ο θεραπευτής διασφαλίζει το κατάλληλο 
θεραπευτικό πλαίσιο και εξασφαλίζει για το παιδί τα υλικά του 
παιχνιδιού, που παραµένουν σταθερά σε όλο το χρονικό διάστηµα της 
θεραπείας – εξαίρεση αποτελούν τα αναλώσιµα εικαστικά υλικά, που 
ανανεώνονται. Τα παιχνίδια αντιστοιχούν στα στάδια εξέλιξης του 
παιχνιδιού που προαναφέρθηκαν, στις εµπειρίες του παιδιού και είναι 
κατανεµηµένα σε σάκους, που το ίδιο το παιδί ανοίγει και κλείνει µε 
δική του πρωτοβουλία. 
Το παιχνίδι του παιδιού λαµβάνει χώρα πάνω στο «µαγικό χαλί», σε έναν 
µεταβατικό χώρο που ισοδυναµεί µε τη σκηνή του θεάτρου, έναν τόπο 
όπου το παιδί µπορεί να εκφράσει, να υπερβεί αλλά και να 
µετασχηµατίσει το βίωµά του (J. Caroll, 1998). 
Με αυτά τα δεδοµένα σταδιακά, ο παιγνιοθεραπευτής  και το παιδί 
δοµούν από κοινού µια σχέση συνεργασίας που χαρακτηρίζεται από 
σεβασµό, άνευ όρων αποδοχή, έλλειψη κριτικής, αυθεντικότητα, 
ειλικρίνεια, στάσεις απαραίτητες για  τη δηµιουργία αίσθησης 
ασφάλειας, ώστε το παιδί να µπορέσει να εκφράσει και να εξερευνήσει 
συναισθήµατα και εµπειρίες ακόµα και τις πλέον επώδυνες ή και 
τραυµατικές. Στη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας το παιδί 
αναπτύσσει σταδιακά ατοµική και στη συνέχεια κοινωνική ταυτότητα 
καθώς µέσα από το παιχνίδι αναδύει και διηγείται προσωπικά θέµατα ή 
θέµατα από τον κόσµο στον οποίο ζει 
( A. Cattanach, 2003). 
 Στη διάρκεια αυτής της  δυναµικής εξελικτικής διαδικασίας, παίρνοντας 
απόσταση από τα γεγονότα της πραγµατικής του ζωής το παιδί κινείται 
εµπρός  και πίσω για να ανακαλύψει την ατοµικότητά του, να διαχωρίσει 
το «εγώ»  από τον «άλλον- άλλους», να πειραµατιστεί µε φανταστικές 
επιλογές.  
Σύµφωνα µε τον D. W. Winnicott (1971) µία αρκετά καλή θεραπευτική 
σχέση λειτουργεί ως αναπτυξιακή εµπειρία που διευκολύνει το άτοµο να 
αναγνωρίσει τον εαυτό του, να νιώσει την αλήθεια του, να έχει επίγνωση 
της ύπαρξής του. 
Η αρχή της σχέσης και ο τρόπος µε τον οποίο ο παιγνιοθεραπευτής τη 
διαπραγµατεύεται είναι κρίσιµοι παράγοντες για τη θεµελίωση και 
ανάπτυξη της θεραπευτικής διαδικασίας. 
Στην Παιγνιοθεραπεία δίνεται βαρύτητα τόσο στη λειτουργία όσο και στο 
ρόλο που διαδραµατίζει το παιχνίδι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού. Το παιχνίδι θεωρείται ως η κυριότερη φυσική και αβίαστη 
διαδικασία µάθησης του εαυτού και των άλλων και ως το αµεσότερο 
µέσο απελευθέρωσης, «κάθαρσης» του παιδιού από άγχη, φόβους, 
συγκρούσεις, εντάσεις.  
Το παιχνίδι του παιδιού για τον Παιγνιοθεραπευτή αντιπροσωπεύει την 
προσπάθεια του παιδιού να οργανώσει τις εµπειρίες του. Στη 



παιγνιοθεραπευτική διαδικασία το παιδί νιώθει περισσότερο παρά ποτέ 
ότι έχει τον έλεγχο της διαδικασίας και ως εκ τούτου νιώθει ασφαλές να 
εκφραστεί, να εκφράσει και να πειραµατιστεί µε πολλά και διαφορετικά 
σενάρια, να πειραµατιστεί µε ρόλους, να κάνει αλλαγές. 
Κεντρικός άξονας της Παιγνιοθεραπείας που τη διαφοροποιεί από τις 
άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποιούν το παιχνίδι ως 
εργαλείο στη θεραπεία, είναι ότι το παιχνίδι είναι αυτό καθ’ εαυτό το 
θεραπευτικό της εργαλείο. Το παιχνίδι λειτουργεί ως ο ενδιάµεσος 
χώρος, η γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα στο θεραπευτή και το παιδί, 
ένας χώρος µεταβατικός, µία εναλλακτική πραγµατικότητα, ένας τόπος, 
όπου το άτοµο µπορεί να υπερβεί αλλά και να µετασχηµατίσει το βίωµά 
του ( J. Caroll, (1998). Με την αίσθηση ασφάλειας που η συµβολική- 
αισθητική απόσταση του παιχνιδιού, το παιδί, στο δικό του ρυθµό, χώρο 
και χρόνο, επεξεργάζεται τις εµπειρίες του, εξωτερικεύει εσωτερικές 
συγκρούσεις, φόβους, εξερευνάει - καλλιεργεί δυναµικά, κατανοεί και 
αναπλαισιώνει τις εµπειρίες του. 
Η Παιγνιοθεραπεία υιοθετεί την άποψη ότι το παιχνίδι εµπεριέχει 
θεραπευτική δυναµική και ότι το άτοµο έχει αφενός την έµφυτη 
ικανότητα να επιλύει τα προβλήµατά του θετικά και αφετέρου  την 
αναπτυξιακή παρόρµηση να θεωρεί την ώριµη συµπεριφορά πιο 
ικανοποιητική από την ανώριµη.  
Ο Παιγνιοθεραπευτής εµπιστεύεται τις εσωτερικές πηγές δύναµης του 
ατόµου (inner resources) για ωρίµανση και ίαση και υιοθετεί την 
αντίληψη ότι, για να επέλθει η θεραπευτική αλλαγή δεν είναι 
απαραίτητη η συνειδητοποίηση της σύνδεσης ανάµεσα στο περιεχόµενο- 
σκηνικό του παιχνιδιού και τις προσωπικές εµπειρίες του ατόµου.  
Μέσα από το παιχνίδι και τεχνικές δηµιουργικής  έκφρασης ( κίνηση, 
ζωγραφική, κουκλοθέατρο, πηλό, αφήγηση κ.α.) το παιδί έχει τη 
δυνατότητα να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να αναπτύξει πρόσθετες 
πηγές δυναµικών του, που συµβάλλουν στην αναγνώριση και εκτίµηση 
των ικανοτήτων του, στην επεξεργασία και διαχείριση δύσκολων και 
τραυµατικών βιωµάτων του, στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας 
του. 
Παιδιά µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο, ανεξάρτητου φύλου και 
ικανοτήτων µπορούν να βοηθηθούν από την Παιγνιοθεραπεία. Ανάλογα 
µε τις ανάγκες του κάθε παιδιού η Παιγνιοθεραπεία µπορεί να είναι µια 
βραχυπρόθεσµη προσέγγιση ή µια διαδικασία που διαρκεί µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. 
Ως θεραπευτικό εργαλείο η Παιγνιοθεραπεία αξιοποιείται από 
επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς θεραπευτές, κ.α.) αλλά και 
εκπαιδευτικούς.  
Εφαρµόζεται σε κέντρα ψυχικής υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, 
σχολεία, νοσοκοµεία, ιδρύµατα για παιδιά και εφήβους, θεραπευτικές 
µονάδες γενικότερα, σχολεία και αντίστοιχα πλαίσια. 
Η συνεργασία µε τους γονείς και µε άλλους φορείς της ψυχικής υγείας 
και της εκπαίδευσης θεωρείται συχνά πρωτεύουσας σηµασίας 
προκειµένου να επιτευχθεί πιο σταθερά και συνολικά η θεραπευτική 
αλλαγή. 
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