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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

"Η δύναμη του συμβόλου. Μια  μέρα σύνδεσης και αυτοφροντίδας  

με τη μέθοδο του Sandplay" 

27 Νοεμβρίου 2018, Πόρτα Ανοιχτή 

 

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργάνωσε στις 27 Νοεμβρίου 2018 Βιωματικό 

Σεμινάριο με τίτλο "Η δύναμη του συμβόλου. Μια μέρα σύνδεσης και 

αυτοφροντίδας με τη μέδοθο του Sandplay", με εισηγήτρια την κυρία Mary 

Raftopoulos, Ψυχολόγο, Παιγνιοθεραπεύτρια, Certified Jungian Sandplay Therapist, 

Teacher, Supervisor.  

 

Στο Βιωματικό Σεμινάριο συμμετείχαν 53 επαγγελματίες από το χώρο της πρόνοιας 

(35 στελέχη της ΕΠΣ και 18 ιδιώτες και στελέχη από συγγενείς οργανώσεις). 
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Η μέθοδος του Sandplay βασίζεται πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία του Carl Jung, 

που αναπτύχτηκε την δεκαετία του ’50 από την Dora Kalff. Εφαρμόζεται κυρίως σε 

παιδιά που έχουν υποστεί κάποιας μορφής ψυχικού τραύματος, παραμέλησης ή 

κακοποίησης,  ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τον πόνο, το φόβο, το θυμό και 

τον εσωτερικό τους κόσμο παίζοντας και δημιουργώντας σχήματα, συσχετισμούς 

και σχέσεις με διάφορες μινιατούρες και αντικείμενα στην άμμο. 

 

Η Mary Raftopoulos γοήτευσε με την ζωντανή και 

γλαφυρή της παρουσία. Το βιωματικό μέρος του 

σεμιναρίου επέτρεψε στους συμμετέχοντες να 

έρθουν σε επαφή με βαθύτερα ασυνείδητα 

συναισθήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ότι αυτή 

η διαδικασία ανέδειξε τόσο τα «εύκολα», όσο και 

τα «δύσκολα» που αντιμετωπίζει ο κάθε επαγγελματίας προκειμένου να 

διαχειριστεί τόσο τον εαυτό του, όσο και τους άλλους. Η βιωματική αυτή 

διαδικασία σχημάτισε μια γέφυρα, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να 

κατανοήσουν καλύτερα το επόμενο μέρος της παρουσίασης, το οποίο αφορούσε 

την θεωρία και την τεχνική του Sandplay. 
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Η ομιλήτρια μοιράστηκε την πλούσια εμπειρία 

της στην θεραπεία μέσω της μεθόδου του 

Sandplay, που εφαρμόζει σε κακοποιημένα 

παιδιά σε νοσοκομείο της Μελβούρνης 

Αυστραλίας. Παρουσίασε εικόνες που 

απεικόνιζαν τις δημιουργίες στην άμμο των 

θεραπευόμενων παιδιών στην αρχή και στο τέλος της θεραπείας τους.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, σε ένα συμβολικό 

αλλά και πολύ ανθρώπινο επίπεδο, ταξίδεψαν 

παρέα με αυτά τα πολύ τραυματισμένα παιδιά 

και τις οικογένειες τους στη πορεία τους προς 

την ψυχική ίαση. Παρακολουθώντας την 

εξέλιξη στα δημιουργήματα του κάθε παιδιού, 

που συχνά από το χάος και την καταστροφή έφτανε στην απόλυτη αρμονία και 

ομορφιά, είδαμε την μακρόχρονη θεραπευτική διαδικασία να ξεδιπλώνεται 

μπροστά στα μάτια μας! Μια αλησμόνητη εμπειρία. 

 

Είναι βέβαιο πως όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής 

εξειδίκευσης, αποκόμισαν εμπειρίες και γνώσεις, που θα τους διευκολύνουν να 

εμπλουτίσουν την δουλειά τους με ευάλωτα παιδιά. 

 

Αργυρούπολη, 14 Δεκεμβρίου 2018 

 

Η Υπεύθυνη της Πράξης  

 

 

Ελένη Ροδίτη 


