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Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς και 
να αναπαραστήσει μια εμπειρία της ζωής 
του μπροστά σε ξένους, σε άτομα που 

μόλις είπε μια καλημέρα. Ωστόσο, η συγκε-
κριμένη διαδικασία προσφέρει λύτρωση και 
κάθαρση σε ανεξιχνίαστες και βαθύτερες αιτίες 
δυστυχίας της ανθρώπινης ύπαρξης. Μια φίλη 
μου συνέστησε τα συγκεκριμένα σεμινάρια. 
Ήμουν περίεργος να εξερευνήσω αυτό το είδος 
ψυχικής θεραπείας και ως επιστήμονας ήθελα 
να παρατηρήσω τα διαδραματιζόμενα.

Τι περιέχουν αυτά τα σεμινάρια, σε ποιους 
απευθύνονται και τι σημαντικό προσφέρουν; Το 
ενημερωτικό φυλλάδιο που είχε πέσει στα χέ-
ρια μου περιέγραφε οτι τα σεμινάρια απευθύ-
νονται σε όλους όσους θέλουν να λύσουν αρ-
νητικά πρότυπα ζωής φαινομενικά αξεπέ-
ραστα, προβλήματα σε σημαντικές 
διαπροσωπικές σχέσεις και ψυχο-
σωματικά σύνδρομα και ότι οι 
αιτίες αυτών των καταστάσε-
ων μεταδίδονται από σε γε-
νιά σε γενιά. 

Οι υποχρεώσεις και η κα-
θημερινή ρουτίνα με απορ-
ρόφησαν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Στοίβες χαρτιών σκέπασαν το 
φυλλάδιο και η μνήμη μου θα το εί-
χε κάνει παρελθόν. Εκτός όμως απ’ αυτό, μέ-
σα μου μια αφηρημένη αίσθηση για κάτι εν-
διαφέρον ερχόταν κατά διαστήματα κι ανακι-
νούσε το θέμα. 

Κάτι βαθύτερο και ανησυχητικό που αφο-

ρούσε στη ζωή μου ήταν παρόν. Ήταν εκεί. 
Περίμενε υπομονετικά τη λύση του. 

Όταν ήρθε ο «καιρός» τηλεφώνησα στην ψυ-
χολόγο κ. Χαριτίνη Παπακυρίλλου, υπεύθυνη 
των σεμιναρίων, να κρατήσει μια θέση και για 
μένα. Ένα απ’ τα ατίθασα και ζωηρά «εγώ» μου 
ψιθύριζε ότι θα έχανα κι εκείνο το σαββατοκύ-
ριακο, ότι η θάλασσα και το κολύμπι θα μου 
πρόσφεραν μεγαλύτερη χαλάρωση. Κι ότι ένα 
ποτήρι κρασί κι ένα πιάτο με καλοτηγανισμέ-
να ψάρια σαφώς θα μου πρόσφεραν μια κα-
λύτερη γαστριμαργική απόλαυση. 

Κάπως αργοπορημένος έφτασα στη συγκέ-
ντρωση. Καθισμένοι όλοι κυκλικά και στη μέ-
ση μια φλόγα κεριού. Άγνωστος μεταξύ αγνώ-
στων. Ούτε την ψυχολόγο δεν ήξερα καλά κα-

λά. Μετά τη σύσταση του καθένα μας 
στην ομύγηρη άρχισε να ξετυλίγεται 

αυτό που ορίζεται ως «συστημική 
αναπαράσταση». Μια δουλειά 
σχετικά άγνωστη στην πατρίδα 
μας αλλά ουσιαστική, γόνιμη, 
αποδοτική και λυτρωτική από 
τα δάκρυα και την απομάκρυν-
ση του ψυχικού βάρους. Ένα 

βάρος που πολλές φορές δεν 
καταλαβαίνουμε, γιατι το έχουμε 

ζωστεί και το κουβαλάμε. Ένα βά-
ρος που οι πρόγονοι μας έζησαν χρό-

νια πριν. Ένα βαθύ ψυχικό τραύμα που έπλη-
ξε τις ρίζες της οικογένειας μας. Μια μοίρα ξε-
χωριστή και σκληρή για τον καθένα μας.

Η αναπαράσταση είναι προσωπική. Οι πα-
ρόντες συμμετέχουν είτε ως πρωταγωνιστές εί-

τε ως θεατές. Και οι δυο οπτικές έχουν μέγιστο 
ενδιαφέρον, γιατί σταδιακά εισβάλλουν στην 
προσωπική τραγωδία και προσπαθούν να την 
αποκωδικοποιήσουν. 

Ανάγλυφα και συγκινησιακά προβάλλει ξε-
κάθαρα η δράση που αφορά τα παιδικά χρό-
νια, τις διαπροσωπικές σχέσεις, το πόνο και τ’ 
άλλα αρνητικά συναισθήματα που δηλητηρι-
άζουν την ύπαρξη. Η παρηγοριά έρχεται και 
από τη θέαση των άλλων αφηγηματικών ιστορι-
ών. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους σταυ-
ρό να κουβαλήσουν. Όλοι έχουν ένα Γολγοθά 
να ανέβουν.

Στο τέλος του σεμιναρίου άλλαξαν πολλά μέ-
σα μου. Αν και η θεραπευτική δράση εξακο-
λουθεί για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και 
έχει στοιχεία υποκειμενικότητας. Σημασία έχει 
ν’ αφήνεται ο χρόνος να θεραπεύσει και να 
επουλώσει τα τραύματα. 

Οι αιτίες που κάνουν το σεμινάριο της δρα-
ματοθεραπείας θελκτικό είναι πολλές και έχουν 
διαφορετική απόχρωση για τον καθένα. Είναι 
πάντως πολύτιμο διότι έχει την πολυτέλεια της 
παρακολούθησης στη πατρίδα μας και δεν εί-
ναι διαδεμένο ως τρόπος θεραπείας. Προσφέρει 
βάλσαμο στην ψυχή κι ας μη ξεχνάμε οτι οι 
δερματοπάθειες που θεραπεύουμε είναι πολ-
λές φορές σε άμεση συνεργασία με τον ψυχι-
κό κόσμο. 

Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στο ινστιτούτο δρα-
ματοθεραπείας «Αιών», Πρατίνου 72, Παγκράτι. Για 
περισσότερες πληροφορίες κ. Χαριτίνη Παπακυρίλλου 
τηλ. 210 3610528.
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