ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Απόφοιτος από το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στην
Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παιδική σχιζοφρένεια

και παιγνιοθεραπεία
1. πΕΡΙΛΗΨΗ
Μέσα από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας και ιδιαίτερα των
παιδικών ψυχώσεων επέλεξα να επικεντρωθώ σε μια συγκεκριμένη διαταραχή της παιδικής ηλικίας, την παιδική σχιζοφρένεια. Στην εργασία αυτή μετά από μια πρώτη παρουσίαση
της παιδικής σχιζοφρένειας επικεντρώθηκα σε μια από τις πιο
σημαντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι η παιγνιοθεραπεία .
2. πΑΙΔΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ – ΜΙΑ πΡΩΤΗ πΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ο όρος «παιδικές ψυχώσεις» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών. Ωστόσο, δυο διαγνωστικές κατηγορίες που
αναφέρονται σε σοβαρές
ψυχικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, ξεχωρίζουν.
Αυτές είναι ο αυτισμός και
η παιδική σχιζοφρένεια.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά
στην παιδική σχιζοφρένεια και
ιδιαίτερα
στις θεραπευτικές

90 / TEYXOΣ 47

Σύμφωνα με το γλωσσάριο του παγκόσμιου
οργανισμού υγείας, η παιδική σχιζοφρένεια
αποτελεί μια από τις ομάδες ψυχώσεων της
παιδικής ηλικίας στις οποίες υπάρχει μια βασική
διαταραχή της προσωπικότητας και
χαρακτηριστική διαταραχή της σκέψης.
τεχνικές όσον αφορά την συγκεκριμένη παιδική ψύχωση.
(Γιάννης Τσιάντης – Σωτήρης Μανωλόπουλος, 1988 )
Σύμφωνα με το γλωσσάριο του παγκόσμιου οργανισμού
υγείας, η παιδική σχιζοφρένεια αποτελεί μια από τις ομάδες
ψυχώσεων της παιδικής ηλικίας στις οποίες υπάρχει μια βασική διαταραχή της προσωπικότητας και χαρακτηριστική διαταραχή της σκέψης. Επίσης υπάρχει συχνά μια αίσθηση ότι
το άτομο ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, παραληρητικές ιδέες
που μπορεί να είναι αλλόκοτες, διαταραχές στην αντίληψη,
διαταραχή του συναισθήματος πού είναι σε δυσαρμονία με
την πραγματικότητα και μεγάλη απόσυρση του παιδιού στον
εαυτό του. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό,
1992 )
Όσον αφορά την διάγνωση της παιδικής σχιζοφρένειας, το
θέμα είναι πολύπλοκο εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων
που υπάρχουν. Η διαφορική διάγνωση της παιδικής σχιζοφρένειας χρειάζεται να γίνεται κυρίως από τον παιδικό αυτισμό, το σύνδρομο Asperger, και τις άλλες ψυχώσεις της
παιδικής ηλικίας. Πάντως από μελέτες που έχουν γίνει, τα
συμπτώματα που παρατηρήθηκαν κυρίως και τα οποία θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικά κριτήρια
είναι: ψευδαισθήσεις, στερεοτυπίες και μια τάση του παιδιού
να απαντά μερικώς και όχι ολοκληρωμένα σε ερωτήσεις. Επίσης αναφέρονται διαταραχές του συναισθήματος
(απροσφορότητα, επιπέδωση), διαταραχές
σκέψης (ροή, περιεχόμενο), διαταραχές στη
βούληση, ενορμήσεις, διαταραχές του θυμικού. Τέλος, χαρακτηριστικός είναι ο φραγμός που υπάρχει στην επικοινωνία του
παιδιού με την πραγματικότητα. (Γιάννης
Τσιάντης – Σωτήρης Μανωλόπουλος,
1988)
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Η έναρξη της παιδικής σχιζοφρένειας, όπως ορίζεται στο DSMΕκτός από τους γενετικούς παράγοντες σημαντικοί για την αιIV, γίνεται μεταξύ 6-10 ετών και συχνά είναι βραδεία. Όσον
τιολογία παράγοντες είναι και οι περιβαλλοντικοί. Έτσι, κατά
αφορά την κατανομή της στο φύλο, τα αγόρια φαίνονται να
την ψυχαναλυτική θεώρηση, το οικογενειακό περιβάλλον
υπερισχύουν. (Γιάννης Τσιάντης – Σωτήρης Μανωλόπουλος,
είναι ο χώρος όπου υφίσταται η διάπλαση του Εγώ μέσα από
1988) (Νίκος Μάνος,1997)
την αφομοίωση των διαθέσεων, των αισθημάτων και των λεΈχουν, επίσης, γίνει προσπάθειες να προσδιοριστούν πρόκτικών συμβόλων που εκπορεύονται από τους γονείς. Άρα η
δρομα χαρακτηριστικά της παιδικής σχιζοφρένειας. Οι προπαιδική σχιζοφρένεια είναι μια διαταραχή στην οργάνωση του
σπάθειες αυτές εντοπίζονται κυρίως στην πραγματοποίηση
Εγώ που απορρέει από την στρεβλή σχέση του παιδιού με τα
διαχρονικών ερευνών που αφορούσαν ομάδες «υψηλού κινσημαντικά πρόσωπα ζωής (γονείς). Η σχέση αυτή στην αρχική
δύνου», κυρίως παιδιών σχιζοφρενικών μητέρων [Erlenφάση διαμόρφωσης του Εγώ εμποδίζει το παιδί στη διαφοmeyer, Kimling και Cornablatt, 1984, Walker και Emory, 1983,
ροποίηση του εαυτού από το αντικείμενο και στη διαδικασία
Mednick και Schulsinger, 1975]. Τα ευρήματα που αναφέρονωρίμανσης του Εγώ. Έτσι το σύνολο των αντικειμενοτρόπων
ται κυρίως, είναι ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μια αυξησχέσεων του παιδιού υφίσταται μια από καταβολής διαστρέμένη συχνότητα νευροαισθητηριακών και νευροκινητικών
βλωση, εξαιτίας των ματαιώσεων και των συναισθηματικών
διαταραχών, μια χαρακτηριστική ψυχοφυσιολογική αντίστερήσεων, ή ακόμα και της διαστροφής των συναισθημάτων.
δραση στο στρες.
Αργότερα, σε σημαντικές φάσεις της ζωής του (όπως στην
Επίσης, διαπιστώθηκε πιο αυξημένος κίνδυνος για να αναεφηβεία), χάνει την ικανότητα ελέγχου της πραγματικότητας,
πτυχθεί η ψύχωση στις περιπτώσεις που υπήρχαν περιγεννηανακαλεί τις επενδύσεις από τα εξωτερικά αντικείμενα και υιοτικές επιπλοκές και που συνδυάζονταν με πολλές
θετεί πρωτόγονους μηχανισμούς άμυνας (άρνηση,
εμπειρίες αποχωρισμού.
προβολή). Κατά τους θεωρητικούς της μάθησης,
Οι περισσότεροι
Τέλος, αναφέρεται από τους Hartmann και
η σχιζοφρένεια είναι η, μέσω μίμησης γονεϊσυνεργάτες(1984), ότι η σχιζοφρένεια δεν
κών προτύπων, μάθηση παράλογων αντισυγγραφείς φαίνεται
εμφανίζεται ξαφνικά στην ενήλικη ζωή σε
δράσεων
και
τρόπων
σκέψης.
να παραδέχονται ότι
άτομα που είχαν μια φυσιολογική παιδική
(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίηλικία αλλά σε άτομα που ήταν πιο «ευαίδεια Λεξικό,1992)
η κληρονομικότητα
σθητα» από άλλα. Γενικά, με βάση αυτές
Σημαντικά ευρήματα επίσης υπάρχουν και
τις μελέτες υποστηρίζεται ότι μπορούν να & το περιβάλλον συμβάλλουν
από την μελέτη της ενδοοικογενειάκης επιεντοπιστούν πρόδρομα χαρακτηριστικά
κοινωνίας. Τρεις είναι οι κύριες θεωρίες την
στην αιτιολογία της
της σχιζοφρένειας. Είναι όμως αδύνατο να
τελευταία 35ετία. Κατά τον Bateson, η αντιπαιδικής σχιζοφρένειας φατική στάση της μητέρας, η οποία χρησιμουποστηριχθεί ότι εντοπίστηκαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπτώματα ή σύνδρομα
ποιεί παθολογικό τρόπο επικοινωνίας μέσω
της παιδικής ηλικίας τα οποία αποδεικνύουν με βεδιπλών μηνυμάτων στη λεκτική και μη-λεκτική επιβαιότητα ότι θα αναπτυχθεί αργότερα σχιζοφρένεια.
κοινωνία, οδηγεί στην υιοθέτηση από μέρους του παι(Γιάννης Τσιάντης-Σωτήρης Μανωλόπουλος,1988)
διού παρόμοιου τρόπου επικοινωνίας στην κρίσιμη φάση
Για την αιτιολογία της παιδικής σχιζοφρένειας έχουν συζητηανάπτυξης της λογικής του σκέψης. Ουσιαστικά, το παιδί δεν
θεί πολλοί παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, νευροβιομπορεί να βρει άλλη διέξοδο ώστε να αντιδράσει σε αυτά τα
λογικοί και νευροφυσιολογικοί παράγοντες. Μεγάλη σημασία,
αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα πέρα από την εκδήλωση της
δίνεται και στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και, ειδικόσχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Κατά τον Lidz η δομή της οιτερα, στις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του. Οι περισκογένειας είναι διαταραγμένη με συνασπισμούς μεταξύ του
σότεροι όμως συγγραφείς φαίνεται να παραδέχονται ότι η
ενός γονιού και του παιδιού, οι ρόλοι δεν είναι διαφοροποικληρονομικότητα και το περιβάλλον συμβάλλουν στην αιτιοημένοι και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι διαταραγμένη. Γελογία της παιδικής σχιζοφρένειας.(Παιδαγωγική Ψυχολογική
νικά, η σχέση του γονεϊκού ζεύγους είναι παθογόνος, τόσο
Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 1992)
στην περίπτωση που έχει τα χαρακτηριστικά του σχισμικού
Η γενετική της βάση έχει υποστηριχθεί από μεγάλο αριθμό
ζεύγους (δυσπιστία, επιθετικότητα, υπονόμευση, χρησιμοποίερευνών, οικογενειακών, διδύμων και υιοθετημένων. Είναι
ηση του παιδιού στη σύγκρουση) όσο και στην περίπτωση του
σήμερα δεκτό ότι η σχιζοφρένεια έχει μια πολυγονιδιακή γεέκτροπου ζεύγους (κυριαρχία του ισχυρού γονέα πάνω στον
νετική εκπροσώπηση και ότι μεταβιβάζεται μια βιολογική ανεανεπαρκή). (Γιάννης Τσιάντης – Σωτήρης Μανωλόπουλος,
πάρκεια, η οποία με την συνύπαρξη άλλων επιβαρυντικών
1988) (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό,
παραγόντων οδηγεί στην εκδήλωση της νόσου. Όμως δεν έχει
1992)
ακόμα επιβεβαιωθεί ο τρόπος μετάδοσης της σχιζοφρένειας
Ο Wynne χαρακτηρίζει την σχέση του γονεϊκού ζεύγους ως
και αν κληρονομούνται παθολογικά χαρακτηριστικά της προσχέση «ψευδοαμοιβαιότητας». Δηλαδή οι γονείς δεν έχουν
σωπικότητας ή μια ειδική «ευαισθησία» για την ασθένεια.
την ικανότητα να ρυθμίζουν καλά τις συγκινησιακές και συ(Μάνος Νίκος,1997) (Γιάννης Τσιάντης – Σωτήρης Μανωλόναισθηματικές αντιδράσεις τους και οι σχέσεις τους με τους
πουλος, 1988)
άλλους κυμαίνεται από την εντυπωσιακή αδιαφορία ως την
TEYXOΣ 47 / 91

Παιδική σχιζοφρένεια και παιγνιοθεραπεία

Η χρήση του παιχνιδιού βασίζεται στην
υπόθεση ότι το παιδί που πάσχει από κάποια
διαταραχή μέσα από το παιχνίδι εκφράζει
συναισθήματα και προβληματισμούς με
μεγαλύτερη ευκολία
υπέρμετρη εμπλοκή. Επομένως η οικογένεια λειτουργεί
στη βάση ενός αμυντικού συστήματος που περιγράφεται
με τους όρους «ψευδοαμοιβαιότητα» και «ψευδοεχθρότητα» και οι οποίοι εκφράζουν την προσπάθεια να εξουδετερωθούν οι εχθρικές και καταστροφικές ενορμήσεις
κάτω από μια φαινομενική αρμονία και ομόνοια. Έτσι
αυτές οι ενδοοικογενειακές ψυχοσυναλλαγές οδηγούν
στην απομόνωση του παιδιού στην αναδίπλωση στον
εαυτό του και στην αποκοπή από την πραγματικότητα.
(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 1992)
Πάντως η μόνη δυνατή στάση απέναντι στην αιτιολογία
αυτής της βιο-ψυχο-κοινωνικής οντότητας, δηλαδή της
παιδικής σχιζοφρένειας, είναι ο εκλεκτισμός, δηλαδή η
κατά περίπτωση εκτίμηση εξαιτίας του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα. (Lemperiere and all 1995)
3. ΘΕΡΑπΕΥΤΙΚH ΜΕΘΟΔΟΣ: πΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑπΕΙΑ
Με τον όρο παιγνιοθεραπεία εννοούμε την ψυχοθεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται σε παιδιά και στην
οποία το παιχνίδι παίζει κεντρικό ρόλο. Η χρήση του παιχνιδιού βασίζεται στην υπόθεση ότι το παιδί που πάσχει
από κάποια διαταραχή (όπως παιδική σχιζοφρένεια )
μέσα από το παιχνίδι εκφράζει συναισθήματα και προβληματισμούς με μεγαλύτερη ευκολία, σε σύγκριση με
τον λεκτικό τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τις κλασικές θεραπευτικές διαδικασίες με ενήλικες.(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό,
1991)
Σήμερα απαντώνται πολλές διαφορετικές μορφές παιγνιοθεραπείας. Η διαφοροποίηση εξαρτάται είτε από τον
προσδιοριζόμενο ρόλο του παιχνιδιού, είτε από τη θεωρητική προσέγγιση. Έτσι, οι κύριες μορφές παιγνιοθεραπείας είναι η ψυχοδυναμική, η πελατοκεντρική και η
οικογενειακή παιγνιοθεραπεία. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991)
Κατά τις ψυχοδυναμικές μορφές παιγνιοθεραπείας, το
παιχνίδι χρησιμοποιείται ως μέσο παρατήρησης και πηγή
πληροφοριών. Συγχρόνως αποτελεί το μέσο για την δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης και ιδιαίτερα διευκολύνει την ερμηνευτική επικοινωνία μεταξύ αναλυτή και
αναλυόμενου. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991)
Συνήθως κατά τη διάρκεια της παιγνιοθεραπείας παραχωρείται στο παιδί ένα κουτί με παιχνίδια τα οποία του

92 / TEYXOΣ 47

Παιδική σχιζοφρένεια και παιγνιοθεραπεία

προσφέρουν την δυνατότητα για φανταστικό παιχνίδι. Για πακού παιχνιδιού.(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια
ράδειγμα, ζώα ήμερα και άγρια, ανθρώπινες φιγούρες, πλαλεξικό, 1991), (Martin Herbert, 1998)
στελίνη, σπιτάκια. Ορισμένοι θεραπευτές παρέχουν στο
Κατά την Melanie Klein το παιχνίδι παίζει κυριαρχικό ρόλο
δωμάτιο άμμο και νερό. [Γιάννης Τσιάντης - Σωτήρης Μανωκατά την θεραπεία του παιδιού που πάσχει από κάποια ψυλόπουλος, 1989]
χική διαταραχή συμπεριλαμβανόμενης και της παιδικής σχιΣύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, τα παιχνίδια αποτεζοφρένειας. Θεωρεί ότι η ‘άμεση εκπαίδευση’ δεν είναι
λούν προέκταση του θεραπευτή άρα και δέκτες της μεταβίβαχρήσιμη στα παιδιά πριν αυτά συνειδητοποιήσουν τις συναισης. Δηλαδή, τα παιχνίδια αποτελούν το μέσο, μέσω του
σθηματικές συγκρούσεις που οδηγούν στη συμπεριφορά
οποίου, διευκολύνεται η έκφραση των σκέψεων και των συτους. Υποθέτει ότι το παιχνίδι του παιδιού, συνοδευόμενο
ναισθημάτων του παιδιού με συμβολικό τρόπο. Το συγκεκριαπό τα αυθόρμητα σχόλιά του, έχει το ίδιο κίνητρο και πηγή
μένο υλικό για παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
με τον ελεύθερο συνειρμό στους ενήλικες. Ονομάζει την τεαποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο παιδί. Διαφορετικά δηχνική της ‘Ανάλυση παιχνιδιού’.
μιουργούνται προβλήματα στη
Η διαδικασία αυτή είναι παμεταβίβαση και το πλαίσιο της
ρόμοια με αυτή των ενηλίψυχοθεραπείας παύει να έχει
κων αλλά οι ερμηνείες
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
δίνονται πολύ πιο γρήγορα
της ουδετερότητας, της συνέμε στόχο την μείωση του άγπειας, και της σταθερότητας με
χους αλλά και το να γίνει
αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιφανερή η αξία της ανάλυσης
βολία η αποτελεσματικότητα
ώστε το παιδί να αποκτήσει
της θεραπείας. [Γιάννης Τσιάνπροσωπικά κίνητρα για τη
της - Σωτήρης Μανωλόπουσυμμετοχή του στη θεραλος, 1989]
πεία. (Παιδαγωγική ΨυχολοΙστορικά, οι προσπάθειες ψυγική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό,
χανάλυσης παιδιών είναι μετα1991) (Martin Herbert,
γενέστερες
αυτών
που
1998)
αφορούν τους ενήλικες. Ως
Και οι Taft και Allen έχουν
πρώτη αναφορά μπορεί να θεαναπτύξει σημαντικές μορωρηθεί η προσπάθεια του S.
φές παιγνιοθεραπείας. ΘεωFreud να αντιμετωπίσει τη
ρούν
την
ώρα
του
φοβία του μικρού Χανς. Υλικό
παιχνιδιού ως μια εμπειρία
από το παιχνίδι του αγοριού
ανάπτυξης για το παιδί. Οι
χρησιμοποιήθηκε σε συνδυαπροσεγγίσεις τους βασίζονσμό με υλικό από τα όνειρά
ται στη θεωρητική άποψή
του για την ερμηνεία των
του Otto Rank, ο οποίος τοφόβων του. (Παιδαγωγική Ψυνίζει τη σημασία του ‘τραύχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεματος της γέννησης’ όπου η
ξικό, 1991)
ένταση της εμπειρίας της
Η Anna Freud χρησιμοποιεί το
γέννησης είναι η αιτία των
παιχνίδι ως μέσο για τη δημιφόβων του ατόμου για ανεουργία συναισθήματος. Παίζει
ξαρτητοποίηση.
Η θεραπεία παιχνιδιού στοχεύει στην αποκατάμε τα παιδιά στην προσπάθειά
Τα παιδιά αυτά δυσκολεύοντης να τα πείσει ότι ο θεραπευ- σταση της ισορροπίας μεταξύ παιδιού και περιβάλ- ται να αποκολληθούν από
τής είναι ένας ‘σύμμαχος’
σημαντικά πρόσωπα με απολοντος, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η φυσική,
καθώς μοιράζεται μαζί τους
τέλεσμα να είναι είτε ιδιαίαυτοβελτιωτική ανάπτυξη του παιδιού
δραστηριότητες αλλά και συγτερα προσκολλημένα, είτε
χρόνως ότι είναι ένα πρόσωπο
απομονωμένα, είτε να έχουν
αρκετά ενδιαφέρον καθώς τους δείχνει διαφορετικούς, νέους
δυσπροσαρμοστικές σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι,
τρόπους παιχνιδιού. Τα δρώμενα στο παιχνίδι αναλύονται έτσι
κατά τη διάρκεια της παιγνιοθεραπείας δίνεται η δυνατότητα
ώστε να αποκαλυφθούν ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούστο παιδί να δημιουργήσει μια βαθιά σχέση, η οποία είναι πεσεις.
ρισσότερο ασφαλής από τις προηγούμενες εμπειρίες του. ΑποΗ διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ερμηνεία των συμβολιτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι η ανακάλυψη και η δοκιμή
κών σημασιών και των κινήτρων που κρύβονται πίσω από τα
νέων, πιο προσαρμοσμένων τρόπων συναναστροφής με άλεικονιστικά σχέδια, ζωγραφιές και τις άλλες μορφές συμβολιλους. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991)
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Η πελατοκεντρική παιγνιοθεραπεία έχει αναπτυχθεί κυρίως
από την V. Anxile και στηρίζεται κυρίως στην πελατοκεντρική
προσέγγιση του C. Rogers. Η προσέγγιση της Anxile στηρίζεται
στην υπόθεση ότι το παιδί έχει εγγενή ώθηση προς ανάπτυξη
και ολοκλήρωση, η οποία παρεμποδίζεται στις περιπτώσεις
των συναισθηματικά διαταραγμένων παιδιών. Η θεραπεία
παιχνιδιού στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ παιδιού και περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η
φυσική, αυτοβελτιωτική ανάπτυξη του παιδιού. Η Anxile έχει
προτείνει συγκεκριμένους όρους οι οποίοι πρέπει να ισχύουν
κατά τη διάρκεια της παιγνιοθεραπείας. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991)
Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν προσπάθειες για η δημιουργία
φιλικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή και παιδιού, όπου επιτρέπεται η έκφραση κάθε είδους συναισθήματος. Ο θεραπευτής
αποδέχεται αυτά τα συναισθήματα και τα αντανακλά λεκτικά
με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από το παιδί και
να του επιτρέπει να συνειδητοποιήσει τις αιτίες και τους στόχους στης συμπεριφοράς του. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πίστη στην ικανότητα του παιδιού να λύσει μόνο του
τα προβλήματά του. Η ικανότητα αυτή να πραγματοποιηθεί με
την δημιουργία ενός αποδεκτικού περιβάλλοντος και με την

94 / TEYXOΣ 47

έλλειψη οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών από την
πλευρά του θεραπευτή.
Τα όρια των μη επιτρεπτών συμπεριφορών πρέπει να είναι τα
ελάχιστα δυνατόν και να οδηγούν στη συνειδητοποίηση των
απαιτήσεων της πραγματικότητας και της αμφίπλευρης υπευθυνότητας στη θεραπευτική σχέση. Παραδείγματα ορίων αποτελούν η αυστηρή τήρηση χρονικών ορίων, η απαγόρευση
σωματικής βίας και η απομάκρυνση παιχνιδιών από το χώρο
της θεραπείας. [Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991]
Τέλος, η οικογενειακή παιγνιοθεραπεία στηρίζεται στο κοινό
σημείο όλων των οικογενειακών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων ότι δηλαδή οι οικογενειακές σχέσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα του παιδιού,
λειτουργώντας είτε ως αιτιολογικοί παράγοντες είτε ως παράγοντες διατήρησης των προβλημάτων. Άρα οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να απευθύνεται στο σύνολο των
μελών της οικογένειας. Η χρήση του παιχνιδιού είναι βοηθητική και στοχεύει στη συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας ώστε να δειχθούν και να δοκιμαστούν νέοι τρόποι
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια λεξικό, 1991)
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Όποιο και αν είναι το θεωρητικό πλαίσιο της θεραπευτικής εργασίας που προσφέρεται, ο κάθε θεραπευτής πρέπει να προσπαθεί να κάνει το παιδί να νιώθει άνετα μέσα
στο συμβουλευτικό δωμάτιο, όπου το παιδί που πάσχει
από σχιζοφρένεια μπορεί να ζωγραφίζει, να παίζει θέατρο
με μαριονέτες, να εκφράζει την επιθετικότητα του με ψεύτικα πιστόλια και έτσι να δίνει έκφραση σε ένα ευρύ
φάσμα συναισθημάτων και φαντασιώσεων. Ο θεραπευτής μπορεί να ανιχνεύσει, μέσα στο παιχνίδι, θέματα και
προβληματισμούς που δείχνουν συγκρούσεις ή περιοχές
έντασης στην οικογένεια, στο σχολείο ή σε άλλους τομείς
της ζωής του παιδιού. Η ελεύθερη και αβίαστη συζήτηση,
που γίνεται κατά την πορεία της παιγνιοκεντρικής συνέντευξης, βοηθά το θεραπευτή να αναλύσει τις στρατηγικές,
τις οποίες έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί το παιδί για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του. (Martin Herbert, 1998)
4. ΕπΙΛΟΓΟΣ
Καθώς το παιδί είναι μια βιοψυχοκοινωνική οντότητα, η
θεραπευτική προσέγγιση των ψυχιατρικών διαταραχών
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα από τα βασικά αυτά
συστήματα, δηλαδή το βιολογικό, το ψυχολογικό και το
κοινωνικό. (Νίκος Μάνος, 1997)
Το βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό σύστημα είναι
μια τριάδα σχετικής απλοποίησης της πολυπλοκότητας
της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι, όμως, χρήσιμο να σκεφτόμαστε το παιδί σαν ένα μεγαλύτερο σύστημα που
είναι η έκφραση της αρμονικής ή δυσαρμονικής αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης του βιολογικού, ψυχολογικού
και κοινωνικού υποσυστήματος. Κι αυτό γιατί, συνήθως,
τείνουμε να προσπαθούμε να κατανοήσουμε και επομένως και να θεραπεύσουμε το παιδί και τις διαταραχές του
χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύστημα αναφοράς: ή βιολογικό ή ψυχολογικό ή κοινωνικό.
(Νίκος Μάνος,
1997)
Όμως τα συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έτσι και
η θεραπευτική προσέγγιση του βιολογικού επηρεάζει θετικά το ψυχολογικό και το αντίθετο. Έτσι δεν θα πρέπει
να θεωρούμε ασύμβατο τον συνδυασμό θεραπειών διαφορετικής αντίληψης όπως της φαρμακοθεραπείας και
της ψυχοθεραπείας.
(Νίκος Μάνος, 1997)
Και πραγματικά, σήμερα, αφενός υπάρχει η τάση να εξετάζεται λεπτομερειακά ερευνητικά κάθε θεραπευτική προσέγγιση ασχέτως συστήματος αναφοράς, εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις ότι βελτιώνει την ανθρώπινη κατάσταση κι αφετέρου ο συνδυασμός θεραπειών θεωρείται
δόκιμη θεραπευτική πρακτική.
(Νίκος Μάνος, 1997)
Γι’ αυτό, σημειώνουμε ότι στη θεραπευτική προσέγγιση
κάθε παιδιού (καθώς και εκείνου που πάσχει από σχιζοφρένεια) μπορεί να εφαρμόσουμε περισσότερες από μια
θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη και αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω.
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