
Ο πανελλήνιος σύλλογος 
«Φροντίδα» τονίζει τη σημα-
σία της φροντίδας σε μεγά-
λους και παιδιά, φροντίζο-
ντας για την πρόληψη, ενη-
μέρωση και συμπαράσταση 
σε θέματα ψυχικής υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλο-
γος Φροντίδα δημιούργησε 
απογευματινά τμήματα, δω-

ρεάν για τα μέλη μας, τα οποία περιλαμβάνουν:
• Ειδική Αγωγή • Λογοθεραπεία •Εργοθεραπεία
• Ψυχοεκπαίδευση • Φυσιοθεραπεία
• Μουσικοθεραπεία • Συμβουλευτική Γονέων
• Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις
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Η ανθρώπινη φωνή, εί-
ναι ένα μοναδικό και το 
πιο φυσικό μουσικό όρ-
γανο για επικοινωνία και 
έκφραση σε κάθε κουλ-
τούρα. Η φωνή μας δίνει 
την δυνατότητα να απο-
κτήσουμε επαφή και επι-

κοινωνία και με το περιβάλλον μας αλλά και με τον 
ίδιο μας τον εαυτό. Αν εστιάσουμε την προσοχή μας 
στον ήχο και την έκφραση του ήχου της φωνής ανε-
ξάρτητα από τα λόγια, η φωνή γίνεται ένα σπουδαίο 
εργαλείο για να πάρουμε πληροφορίες για μας και 
τους άλλους. 
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Το υποσύστημα των 
αδελφών είναι το 
πρώτο κοινωνικό ερ-
γαστήριο μέσα στο 
οποίο τα παιδιά πει-
ραματίζονται με τις 
κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ τους. Μέσα 

σ’ αυτό τα παιδιά αλληλοϋποστηρίζονται ή απομο-
νώνονται, αλληλοακυρώνονται ή θαυμάζονται και 
μαθαίνουν το ένα το άλλο. Μαθαίνουν πώς να κά-
νουν φίλους και συμμάχους, πώς να διατηρούν την 
αξιοπρέπειά τους, ενώ υποχωρούν, και πώς να απο-
λαμβάνουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων που κα-
τέχουν.
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Η φωνή ως θεραπευτικό 
μέσο

Aναπηρία - οι σχέσεις μεταξύ 
αδερφών

Ως κοινωνικό φαινόμε-
νο με σχετικά μεγάλη 
διάρκεια και περιεκτικό-
τητα, η ομάδα αποτέλε-
σε αντικείμενο μελέτης 
και έρευνας των τελευ-

ταίων δεκαετιών. Οι συντελεστές που ευνοούν τη 
δυναμική της απηχούν αντίστοιχα σε κοινωνικές 
έννοιες, όπως οι αξίες, οι στόχοι αλλά και η στάση 
της ομάδας ως συστήματος απέναντι στην πληρο-
φορία. Οι μεταβλητές αυτές φαίνονται να συσχε-
τίζονται με την ποιότητα της σχέσης αρχηγού και 
των ειδικών χαρακτηριστικών της ευφυΐας και της 
κοινωνικής δεξιότητας.
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Αρχηγός της Ομάδας: 
Υψηλή Νοημοσύνη ή 
Κοινωνική Δεξιότητα;

Κέντρο Φροντίδας
σελίδα 6

                      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



2

Ω ς κοινωνικό φαινόμενο με σχετικά μεγάλη διάρκεια και 
περιεκτικότητα, η ομάδα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 
και έρευνας των τελευταίων δεκαετιών. Οι συντελεστές 

που ευνοούν τη δυναμική της απηχούν αντίστοιχα σε κοινωνι-
κές έννοιες, όπως οι αξίες, οι στόχοι αλλά και η στάση της ομά-
δας ως συστήματος απέναντι στην πληροφορία. Οι μεταβλητές 
αυτές φαίνονται να συσχετίζονται με την ποιότητα της σχέσης 
αρχηγού και των ειδικών χαρακτηριστικών της ευφυΐας και της 
κοινωνικής δεξιότητας.

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας είναι η επικοινω-
νία και η αλληλεπίδραση ως βασικές διεργασιακές παράμετροι 
που τελούν στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστή-
ματος και μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού προσώπων, ώστε 
να διευκολύνεται η αμεσότητα. Επιπλέον, οι σχέσεις αναπτύσσο-
νται και διατηρούνται μεταξύ των μελών της ομάδας είναι καθο-
ρισμένες και φανερές, προκειμένου ο καθένας να αναλαμβάνει 
την ευθύνη και να σέβεται το δικό και τους άλλους ρόλους. Αξι-
οσημείωτη είναι η προσέγγιση της συστημικής θεωρίας για την 
ομάδα, η οποία αποσαφηνίζεται ως σειρά συστημάτων συμπε-
ριφοράς που ενυπάρχουν με αμοιβαιότητα, εξαρτώνται το ένα 
από το άλλο και επηρεάζουν το ένα το άλλο σε ένα περιβάλλον 
απαιτήσεων και πιέσεων, προκειμένου να αποφέρουν τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα. Η ενσυναίσθηση και η αίσθηση ότι ο καθέ-
νας αποτελεί μέλος της ομάδας (αίσθηση του ανήκειν) είναι α-
παραίτητες, εφόσον λειτουργούν δεσμευτικά για το άτομο και 
προωθούν την ενσωμάτωσή του στην ομάδα. 

Ο ηγέτης στον τομέα της αποτελεσματικότητας και ως πρό-
σωπο που οι απόψεις του γίνονται δεκτές απαντάται ως «άν-

θρωπος των ιδεών». Ο ηγέτης που δέχεται να ακούει απόψεις 
και μειώνει διακριτικά την ένταση στην ομάδα ως «αγαπητός άν-
θρωπος». Η έννοια του χαρισματικού ηγέτη περιλαμβάνει την α-
κριβή αντίληψη των κοινωνικών απαιτήσεων, την επιλογή της κα-
ταλληλότερης από ένα ρεπερτόριο συμπεριφορικών αντιδράσε-
ων και τον ανάλογο μετασχηματισμό της όταν αυτός απαιτείται.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της νοημοσύνης νοείται ως «η ι-
κανότητα κατανόησης συναισθημάτων, σκέψεων και συμπερι-
φορών τόσο των άλλων όσο και του εαυτού σε διαπροσωπικές 
καταστάσεις με ανάλογη προσαρμογή της δράσης του σε αυ-
τές». Δύο χαρακτηριστικά έχουν εγκυρότητα σήμερα, εκείνο της 
προσαρμοστικότητας και της σκοπιμότητας. Αναγνωρίζεται λοι-
πόν, ότι οι άνθρωποι εφαρμόζουν τις κοινωνικές δεξιότητες στην 
επίτευξη αξιόλογων αποτελεσμάτων που σχετίζονται με προσω-
πικούς στόχους και σχέδια ζωής. Η σημασία των κοινωνικών δε-
ξιοτήτων για την κατοχή της θέσης αλλά και την αποτελεσματι-
κότητα της ηγεσίας έχει επαληθευτεί από την σύγχρονη έρευνα.

Το γνώρισμα της νοημοσύνης ωστόσο,  καθίσταται βασικός 
προβλεπτικός παράγοντας ανάδειξης αρχηγού ομάδας. Η επί-
τευξη του στόχου είναι συνυφασμένη με γνωστικές, εκτελεστι-
κές λειτουργίες που απαιτούν το χαρακτηριστικό της ευφυΐας. 
Η νοημοσύνη εξάλλου φαίνεται να συνδέεται με στοιχεία προ-
σωπικότητας που υπηρετούν την αυτοαποτελεσματικότητα του 
ατόμου και ενισχύουν την κοινωνική και συναισθηματική του α-
νάπτυξη. Η κοινωνική δεξιότητα που απαιτεί η ηγεσία εφαρμό-
ζεται στην ενσυναίσθηση, το ενεργητικό ακούειν, την εξωστρέ-
φεια ή και προσήνεια. Ο συνδυασμός της λογικής σκέψης που 
ενυπάρχει στην ιεράρχηση στόχων, την ενεργοποίηση κινήτρου, 
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την επίλυση προβλημάτων με 
την κοινωνική αντίληψη που ενυπάρχει στην αλληλεπίδραση 
και τον συντονισμό των ατόμων μιας κοινότητας γύρω από έ-
ναν σκοπό καθιστά το άτομο αρχηγό της ομάδας. Η αυτορρύθ-
μιση συναισθήματος και συμπεριφοράς αποτελεί προϋπόθεση 
αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και της ανάλογης 
συμπεριφορικής τροποποίησης, προκειμένου να εκπληρωθούν 
οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης της ομάδας μέσα από την ικανο-
ποίηση των αναγκών των ατόμων που την απαρτίζουν. Η εύρε-
ση σκοπού και η ικανότητα δέσμευσης απέναντι σε αυτόν όπως 
και συσπείρωσης της ομάδας γύρω από αυτόν λειτουργούν κα-
ταδεικτικά της αποτελεσματικότητας του ηγέτη αλλά και ενδει-
κτικά του τρόπου που η έννοια της ηγεσίας στοιχειοθετείται και 
νοηματοδοτείται μικροσκοπικά αλλά και μακροσκοπικά στην ι-
στορία των κοινωνιών.

Μαρία- Ελένη Γιαννιού 

Ψυχολόγος- 

Ειδική Παιδαγωγός της Φροντίδας

m.gianniou@gmail.com 

Αρχηγός της Ομάδας:  
Υψηλή Νοημοσύνη ή 

Κοινωνική Δεξιότητα;
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Το υποσύστημα των αδελφών είναι το πρώτο κοινωνικό εργαστήριο μέσα στο οποίο τα παιδιά πειραματίζονται με τις κοι-
νωνικές σχέσεις μεταξύ τους. Μέσα σ’ αυτό τα παιδιά αλληλοϋποστηρίζονται ή απομονώνονται, αλληλοακυρώνονται ή θαυ-
μάζονται και μαθαίνουν το ένα το άλλο. Μαθαίνουν πώς να κάνουν φίλους και συμμάχους, πώς να διατηρούν την αξιοπρέπειά 
τους, ενώ υποχωρούν, και πώς να απολαμβάνουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων που κατέχουν.

Μερικά αδέλφια έχουν καλή προσαρμογή. Σημαντικό ρόλο παίζει το πώς οι γονείς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. 
Οι διαφορές στην συμπεριφορά των παιδιών συνδέονται ίσως στενά με το πώς μεταχειρίζονται το κάθε παιδί. Εάν είναι υπερ-
προστατευτικοί προς το παιδί, τότε το άλλο παιδί αισθάνεται ότι παραμελείται και πράγματι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί 
αυτό, γιατί συνήθως σκέπτονται: «Δεν έχει ανάγκη αυτό, είναι εντάξει, καταλαβαίνει».   

Η διαφοροποίηση των συναισθημάτων εξαρτάται κι από τη σειρά γέννησης των παιδιών. Αν, δηλαδή,  το παιδί με αναπηρία 
είναι πρώτο ή δεύτερο και με πόση διαφορά ηλικίας. Επίσης, αν είναι δύο ή περισσότερα παιδιά. Συνήθως στην πολυμελή οι-
κογένεια, τα αδέλφια μπορούν να ισορροπήσουν καλύτερα τη σχέση τους με το αδελφάκι τους. Όμως κι εδώ εξαρτάται από 
τους γονείς πώς θα διατηρήσουν την ισορροπία αυτή, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το γερό παιδί τους με την ευθύνη φρο-
ντίδας. Όταν παραμερίζονται οι ανάγκες των υπολοίπων μελών της οικογένειας και ειδικά των αδελφών, δημιουργούνται σο-
βαρά συναισθηματικά προβλήματα. Ο αντίκτυπος είναι τόσο στα αδέλφια, επειδή νιώθουν παραμελημένα, όσο και στα άτομα 
με αναπηρία, τα οποία υφίστανται, εξαιτίας αυτής της παραμέλησης, μια καλυμμένη επιθετικότητα από αυτά. 

Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί στα αδέλφια δυ-
σκολία στη σχολική τους απόδοση, αποτέλεσμα πολ-
λών παραγόντων που συνδέονται με ψυχολογικά αί-
τια. Σε μερικές περιπτώσεις, επιζητούν κι εκείνα την 
προσοχή μελετώντας ανεπαρκώς, σε άλλες δεν θέ-
λουν από μόνα τους να είναι καλύτερα για να μην αι-
σθανθεί άσχημα ο αδελφός τους, άλλες γιατί έχοντας 
αναλάβει μέρος της φροντίδας του δεν προλαβαί-
νουν. Μπορεί ακόμα να έχουν επηρεαστεί οι προσ-
δοκίες των αδελφών για το μέλλον αν οι γονείς, του 
έχουν πει ή το έχουν κάνει να νοιώσει, ότι μετά τον 
θάνατό τους θα πρέπει φροντίζει τον/την αδελφό. 
Πολλές φορές μάλιστα θέτουν το αδελφό/η ως υπο-
κατάστατό τους, μειώνοντας έτσι την ξεγνοιασιά του 
ως παιδί και το φορτώνουν με ευθύνες και υποχρεώ-
σεις παραπάνω από την ηλικία του. 

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην συναισθημα-
τική κατάσταση του αδελφού έχει κι ο λόγος για τον οποίο γεννήθηκε, και πόσο έχουν εναποθέσει όλες τις προσδοκίες και τα 
όνειρα που δεν θα εκπληρωθούν από το άλλο τους παιδί σε αυτό. 

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά όπου πολλές φορές τα αδέλφια συνεννοούνται καλύτερα μεταξύ τους παρά με τους γο-
νείς. Νιώθουν ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα του άλλου σε σχέση με τους γονείς. Αυτό που δύσκολα κάνουν 
οι γονείς είναι να βάζουν κανόνες σε όλη την οικογένεια, ακόμα και στο παιδί με αναπηρία. Είναι σημαντικό να υπάρχει ίση 
αντιμετώπιση των μελών, μιλώντας ανοιχτά για τα προβλήματα, παίρνοντας από κοινού αποφάσεις. Μα παρόμοια προβλή-
ματα δεν συναντάμε και στις οικογένειες που δεν έ-
χουν παιδί με αναπηρία; Είναι γεγονός, όμως, ότι τα 
αδέλφια, αν δεν έχουν δημιουργηθεί άλλα προβλήμα-
τα σχέσεων ή συμπεριφορών, ωριμάζουν νωρίτερα. 
Μπορούν να αντιμετωπίσουν μερικές φορές καλύτε-
ρα συμπεριφορές που εκδηλώνονται από τρίτους και 
στην ενήλικη ζωή τους λειτουργούν υπεύθυνα. Αυτό 
συμβαίνει, όταν οι γονείς δίνουν λογικές ευθύνες σε 
αυτά για τη φροντίδα του αδελφού και τα βοηθούν να 
αναπτύξουν στρατηγικές για να εξηγήσουν την ανα-
πηρία του αδελφού τους στους φίλους τους, κάτι βέ-
βαια που οι ίδιοι πρώτα έχουν καταφέρει να κάνουν. 
Η πιο ομαλή συνθήκη και για τις δύο πλευρές είναι η 
οικογένεια να ζει με το ανάπηρο παιδί ή τον ενήλικα 
και όχι να ζει γι’ αυτόν.

Πηγή: http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/
epimorfwtiko-uliko-kinhtikes/kinhtikes_7.pdf

ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Οι σχέσεις μεταξύ αδελφών
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Η ανθρώπινη φωνή, είναι ένα μοναδικό και το πιο φυσικό 
μουσικό όργανο για επικοινωνία και έκφραση σε κάθε 
κουλτούρα. Η φωνή μας δίνει την δυνατότητα να απο-

κτήσουμε επαφή και επικοινωνία και με το περιβάλλον μας αλ-
λά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν εστιάσουμε την προσοχή 
μας στον ήχο και την έκφραση του ήχου της φωνής ανεξάρτη-
τα από τα λόγια, η φωνή γίνεται ένα σπουδαίο εργαλείο για να 
πάρουμε πληροφορίες για μας και τους άλλους. Η φωνή μας 
εκφράζει ποιοί είμαστε και πώς νιώθουμε. Αρχέγονοι ήχοι όπως 
ένα ξέσπασμα, ένα δυνατό κλάμα ή γέλιο ή ένα ουρλιαχτό, ή-
χοι δηλαδή ελεύθεροι από κοινωνικά πρότυπα και ενδοιασμούς 
μπορούν να απελευθερώσουν και να αποκαλύψουν στοιχεία για 
τον εαυτό μας που δεν γνωρίζαμε.

Σύμφωνα με την Sanne Storm (ιδρυτικό μέλος του voice 
forum) πολλές πληροφορίες μένουν ανεκμετάλλευτες γιατί δεν 
έχουμε μάθει να αποκωδικοποιούμε τους ήχους που παράγου-
με και αν μπούμε σε λεκτικό διάλογο τα μηνύματα χάνονται πχ 
ένας ασθενής που πονάει δεν χρειάζεται να το πει για το κατα-
λάβει ο γιατρός του ή ένα μωρό που κλαίει δεν χρειάζεται να 
μιλήσει για να καταλάβουμε ότι χρειάζεται παρηγοριά ή ένας 
ενήλικας που φωνάζει δελ^ χρειάζεται να πει ότι βρίσκεται σε 
απελπισία.

Η φωνή δεν έχει πάψει ποτέ ανά τον κόσμο και ανά τους αι-
ώνες να χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο. Ακόμα και στη 
δική μας σύγχρονη δυτική κοινωνία όπου η φωνή δεν θεωρεί-
ται επίσημα από την ιατρική ως θεραπευτικό μέσο η επιστήμη 
της μουσικοθεραπείας και της ηχοθεραπείας την χρησιμοποιεί 
κατά κόρον. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούμε θεραπευ-
τικά τη φωνή μας και οι ίδιοι χωρίς καν να το ‘ γνωρίζουμε. Ένα 
νανούρισμα σε ένα μωρό που κλαίει, ένα μοιρολόι στον πόνο, 
ένα τραγούδι σε στιγμές άγχους ακόμα και ένα δυνατό κλάμα 
για εκτόνωση. Όλα αυτά είναι θεραπευτικές χρήσεις της φωνής 
που μας προκύπτουν ως επιθυμία αλλά και ως ανάγκη.

Η καλλιέργεια της φωνής οδηγεί αναμφίβολα στην καλλι-
έργεια της ψυχής, και για τους περισσότερους αποτελεί έναν 
ισχυρό δρόμο προς την αυτογνωσία. Όσο πάλλεται το σώμα 
μέσω της φωνής, τόσο διαμορφώνεται η ψυχή, και αναγνωρί-
ζουμε βαθύτερα την ύπαρξη μας.

Για όσους ξέρουν να αφουγκραστούν τη φωνή, μπορεί να 
αποτελέσει οδηγό εσωτερικής κατεύθυνσης αλλά και εργα-
λείο για απελευθέρωση, εκτόνωση και έκφραση. Μελετώντας 
και νιώθοντας τις φωνές των * ανθρώπων, μπορούμε πιο εύκο-
λα να μάθουμε πράγματα για αυτούς και να σκιαγραφήσουμε 
την προσωπικότητα τους. Έτσι λοιπόν, η φωνή μας δεν είναι 
απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας, ή ένα μουσικό όργανο αλλά 
ένα θαυμάσιο διαγνωστικό και θεραπευτικό μέσο. Είναι ο κα-
θρέφτης της ψυχής μας, είναι μοναδική όπως τα δακτυλικά μας 
αποτυπώματα και αντανακλά όχι μόνο τη φυσική μας κατάστα-
ση, αλλά και το διαγνωστικό και συναισθηματικό μας πεδίο. 
Δεν γίνεται να διαχωρίσουμε την ομορφιά της φωνής από την 
ομορφιά της ψυχής. Συνδυάζοντας γνώσεις στο τραγούδι, την 

επιστήμη και τη θεραπευτική, προέκυψε η γνώση για τη θερα-
πευτική χρήση του ήχου, η οποία εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις παθήσεων, ως συμπληρωματική θεραπεία.

Στην αρχαία Ελλάδα βρίσκουμε μια σωρεία αναφορών για 
ίαση μέσω της φωνής, με σπουδαιότερους θεραπευτές τον 
Ορφέα και τον Πυθαγόρα. Ο Ορφέας με το τραγούδι του μπο-
ρούσε να ανακουφίζει τις ψυχές των ανθρώπων, ενώ επίσης 
μπόρεσε να κατέλθει στον Άδη, για να φέρει πίσω στον κόσμο 
την Ευρυδίκη. Οι πυθαγόρειοι “χρησιμοποιούσαν συγκεκριμέ-
νες μελωδίες που αποκαθιστούν τα ψυχικά πάθη, την απελπι-
σία και τους δυνατούς πολλούς, και άλλες πάλι για την οργή, 
τους θυμούς και για κάθε συνήχηση της ψυχής (που νοσεί)”. Ο 
Πυθαγόρας το ονόμαζε “μουσική ιατρική”. Σύγχρονες προσεγ-
γίσεις, το ονομάζουν “ιατρική των συχνοτήτων”. Οι πρακτικές 
αυτές βασίζονταν στην αντίληψη ότι ο κόσμος των ήχων και ο 
εσωτερικός κόσμος της ψυχής συνδέονται και ότι η αρμονία 
της μουσικής προκαλεί μια συνήχηση της ψυχής. Πανάρχαιοι 
τρόποι θεραπείας με φωνή που διατηρούνται ακόμη και σήμε-
ρα είναι τα νανουρίσματα, τα μοιρολόγια, η ψαλμωδία, τα θρη-
σκευτικά άσματα και η προσευχή.

Σε σωματικό επίπεδο, η φωνή μπορεί άμεσα να χαλαρώσει 
τις μυϊκές εντάσεις και τους πόνους αλλά και να τονώσει την 
ενέργεια μας. Χαλαρώνει τις εντάσεις, ζεσταίνει το σώμα, ενώ-
νει όλα τα μέρη του σώματος, μας βοηθάει να εκφραστούμε.

Σε ψυχικό επίπεδο, απελευθερώνει άμεσα τους φόβους, τον 
θυμό και το άγχος. Ισορροπεί και δημιουργεί αρμονία σε όλο το 
σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Απελευθερώνει και φέρνει στην 
επιφάνεια παλιά ή απωθημένα μπλοκαρίσματα και συναισθήμα-
τα. Κινείται μέσα μας και συμπαρασύρει ότι έχουμε κρατήσει 
στην ψυχή μας. Αρκεί να μάθουμε να της δίνουμε διέξοδο από 
το στόμα για να εκφραστεί προς τα έξω.

Σε πνευματικό επίπεδο, μας συνδέει με τον εαυτό μας, μας 
συντονίζει και μας θυμίζει την ταυτότητα μας, αυτό που πραγ-
ματικά είμαστε.

Αν και η φωνή αποτελεί μέσο έκφρασης, συνήθως πολλοί 
άνθρωποι κουβαλούν ιστορικά ντροπής και κριτικής για τις φω-
νές τους. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τη φωνή μας τό-
σο περισσότερο προβάλουμε την προσωπικότητα μας, και εκ-
φράζουμε τα πιστεύω μας με αυθεντικότητα. Στόχο αποτελεί 
η απελευθέρωση της φωνής από σωματικές και ψυχολογικές 
αναστολές ώστε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στο τραγούδι, το 
λόγο και τη ζωή μας γενικότερα.

Η φωνή μας λοιπόν δεν είναι απλά εργαλείο επικοινωνίας, 
ή ένα μουσικό όργανο αλλά ένα θαυμάσιο διαγνωστικό και θε-
ραπευτικό μέσο.

Κύριος τρόπος λειτουργίας της φωνής και του τραγουδιού 

Διονύσης Βασιλόπουλος

Πρόεδρος της Φροντίδας

d.vasilopoulos@frodida.gr

Η φωνή ως θεραπευτικό μέσο
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είναι η απελευθέρωση και η έκφραση, 
που φέρνουν με τη σειρά τους χαρά, ε-
σωτερική ειρήνη, γαλήνη και ηρεμία.

Εκτός από αυτά, μαθαίνοντας να 
κουρδίζουμε το όργανο της φωνής, 
κουρδίζουμε το σύστημα μας σε σωμα-
τικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. Τα 
οφέλη μπορεί να είναι πραγματικά α-
πρόσμενα.

Μπορούμε να προστατέψουμε τη ζω-
τικότητα κάθε οργάνου του σώματος. 
Με τη φωνητική άσκηση, τα εσωτερικά 

όργανα δέχονται τα ευεργετήματα ενός παλμικού μασάζ, ενώ παράλληλα ενι-
σχύουν τον ήχο της φωνής.

Βοηθά στην απόκτηση της αίσθησης του εαυτού μας, στην ανάπτυξη της 
προσωπικής μας δύναμης και αυτοεκτίμησης.

Μπορεί να χαλαρώσει τις μυϊκές εντάσεις και τους πόνους αλλά και να το-
νώσει την ενέργεια μας.

Απελευθερώνει τους φόβους, το θυμό και το άγχος και καθαρίζει όποιον πό-
νο έχουμε κρατήσει στην ψυχή μας και θέλουμε να απομακρύνουμε.

Από τη γέννηση και μέχρι το θάνατο, χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να 
εκφράσουμε τις ανάγκες, σκέψεις και συναισθήματά μας, αλλά υπάρχουν ε-
πιπρόσθετα στρώματα πληροφοριών που κρύβονται ανάμεσα στις λέξεις που 
χρησιμοποιούμε. Στην εξέλιξη του ανθρώπου, η γλώσσα κατέκτησε επίπεδα 
πολύπλοκης αρμονίας και φώλιασε σε δομές εξαιρετικής κομψότητας που με-
ταφέρουν νόημα και επέτρεψε την κατανόηση του εαυτού και των άλλων. 

Οτιδήποτε συμβαίνει στο σώμα φτάνει στον εγκέφαλο σας βιοσυχνότητες 
που επεξεργάζονται, δρομολογούνται και συνθέτουν ερμηνείες, αλλά στη σύγ-
χρονη εποχή, φαίνεται ότι έχουμε πολύ λίγη επίγνωση αυτών των πληροφορι-
ών. Έχουμε σαν είδος ξεχάσει, ή αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε μεγάλο 
μέρος των εγγενών ικανοτήτων μας να σταχυολογούμε πληροφορίες για τους 
άλλους απλά από την ακρόαση της φωνής;

Είναι η ιδέα ότι έχουμε κυριαρχία στη ζωή μας μέσω των σκέψεων και προ-
θέσεών μας ένα ουσιαστικό γεγονός του ανθρώπινου πνεύματος; Έχουμε α-
ναπτυχθεί έτσι ώστε να δεχτούμε την γενναιοδωρία της συνειδητότητας και να 
δημιουργήσουμε μία πραγματικότητα με σοφία; Γνωρίζουμε πραγματικά τι θέ-
λουμε, βαθειά, πέρα από τα γονεικά πρέπει, την πληθώρα των διαφημήσεων, 
και όλες τις κοινωνικές πιέσεις που δεχόμαστε καθημερινά; Μπορούμε να εκφέ-
ρουμε τις λέξεις και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας; Εάν αποδε-
χτούμε την πραγματικότητα ότι όλοι εμπεριεχόμαστε, τέλεια, μέσα στο τέλειο, 
διαδραστικό σύμπλεγμα του παζλ της ζωής, πώς μπορούμε να επιτρέψουμε την 
αφθονία να υπάρχει και να ρέει στη ζωή μας; Πώς μπορούμε να “προγραμμα-
τίσουμε” τη ζωή μας εξωτερικεύοντας με τη φωνή μας τις διαπιστώσεις αυτής 
της τέλειας συνύπαρξης με το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουμε;

Η φωνή μας διαθέτει δύναμη ολιστικής εναρμόνισης του εαυτού με το πε-
ριβάλλον, τόσο το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό. Μπορούμε να βρούμε την 
πραγματική φωνή μας. Τίποτε δεν μπορεί να μείνει κρυφό από τη φωνή μας. 
Μπορεί να ψευδόμαστε στους άλλους και να εξαπατούμε τον εαυτό μας με λό-
για μας, αλλά η φωνή δεν ψεύδεται. Εάν ακούσουμε πραγματικά τη φωνή, θα 
ανακαλύψουμε πλήθος πληροφοριών που αγωνιούν να επικοινωνηθούν πίσω 
από την κουρτίνα των λέξεων και της ερμηνείας τους, δεξιότητα που ήδη σε 
κάποιο βαθμό όλοι κατέχουμε, πρόκειται για ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 
είδους μας. Πόσες φορές ο τρόπος που μιλάμε εμείς οι ίδιοι επικοινωνεί άλλα 
από ότι το περιεχόμενο των λόγων μας;

Εάν εξασκήσουμε αυτή τη δεξιότητα, εάν αφιερώσουμε χρόνο στην ακρόαση 
της φωνής, έργο χωρίς τέλος και ανώτατη λειτουργία, θα βρεθούμε έκπληκτοι 
από τον πλούτο και την αμεσότητα που βρίσκεται στην ανθρώπινη επικοινωνία, 
γιατί τελικά, η βαθύτερη επιθυμία όλων είναι το μοίρασμα, η έκφραση της χα-
ράς και του πόνου που νιώθουμε.

Οι συχνότητες που λείπουν ή βρίσκονται σε πλεόνασμα, καθώς και οι αντί-
στοιχοι αρμονικοί μαρτυρούν αυτές τις πληροφορίες. Χαρακτηριστικά της πε-
ριβάλλουσας της φωνής επίσης επικοινωνούν αυτό που αλήθεια επιθυμούμε 
να εκφράσουμε και να μοιραστούμε. Όλα τα χαρακτηριστικά της φωνής που 
θα εξετάσουμε συνθέτουν το ολόγραμμα του εαυτού μας και εξισορροπώντας 
και εναρμονίζοντάς τα, θα είμαστε σε θέση να έχουμε την βέλτιστη έκφραση 
και επικοινωνία με το περιβάλλον μας.

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται 
στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του 
στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο φύ-
λαξης και αποκατάστασης παιδιών με 
ειδικές ικανότητες. Σε αυτή την προ-
σπάθειά μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και 
οι εθελοντές μας, που με τη δική τους 
προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο 
έργο μας.

Προϋποθέσεις και προφίλ 
εθελοντή

Εθελοντής μπορεί να γίνει οποιοσ-
δήποτε έχει την «ανάγκη» και τη διά-
θεση να προσφέρει στον συνάνθρωπό 
του. Εθελοντές μπορούν να γίνουν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί, Λογοθεραπευτές, κ.ά.), καθημερι-
νοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να 
προσφέρουν και να δώσουν αγάπη και 
φροντίδα. 

Πως μπορώ να βοηθήσω
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου ση-

μαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, 
καθώς απασχολούνται σε όλες τις δρά-
σεις μας και καλύπτουν βασικές ανά-
γκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν 
από επαγγελματίες. Ανάλογα με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελο-
ντές μας, φυσικά πάντα με τη διαθεσι-
μότητα και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, 
που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθε-
λοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 
μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.
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Η «Φροντίδα», στα πλαίσια των δράσεων 
της διοργανώνει βιωματικά εργαστήρια ευ-
αισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και 
τα άτομα με αναπηρίες. 
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευ-
μένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινω-

νικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγω-
γούς) και περιλαμβάνει:

• ανάγνωση παραμυθιού,
• παντομίμα,
• ζωγραφική
• παιχνίδι
με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν την έν-
νοια της διαφορετικότητας και των δυσκο-
λιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ανα-
πηρίες.

Τα εργαστήρια αφορούν παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας, έχουν διάρκεια 90 λεπτών ανά 
τμήμα και είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα α-
φορά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς 
της Αττικής και έχει ξεκινήσει ήδη η υποβο-
λή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχο-

λεία ή εκπαιδευτήρια που θέλουν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση 
συμμετοχής

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση 
από τους δασκάλους της διαδικασίας διαφοροποίησης στην τάξη 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, με ει-
δική αναφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.
 
Αυτό το σεμινάριο θα:
•  εξηγήσει τη διαφοροποίηση όσον αφορά το πε-

ριεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν μάθησης.
•  περιγράψει τις δυνατότητες διαφοροποίησης για 

την τόνωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευ-
τικών και για την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•  εντοπίσει τις καλές πρακτικές όσον αφορά την τροφοδότηση της 
ποικιλομορφίας.

•  περιγράψει το σκεπτικό της παράλληλης στήριξης.
•  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα της παράλληλης 

στήριξης.

•  εντοπίσει τα θετικά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε 
μοντέλο.

•  παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμέ-
νου να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυ-
χοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο 
πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.

Διάρκεια: 1,5 - 2 ωρών.
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν: 
Δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κόστος: Δωρεάν
Στρατηγικός Συνεργάτης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κων-
σταντακοπούλου
Παρέχεται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Ώρα έναρξης: Κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε σχολείο.
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος 
ΕΑΕ Αθήνας

Κέντρο Φροντίδας

Οπανελλήνιος σύλλογος «Φροντίδα» τονίζει τη σημασία της φροντίδας σε μεγάλους και παιδιά, 
φροντίζοντας για την πρόληψη, ενημέρωση και συμπαράσταση σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φροντίδα δημιούργησε απογευματινά τμήματα, δωρεάν για 

τα μέλη μας, τα οποία περιλαμβάνουν:
• Ειδική Αγωγή • Φυσιοθεραπεία
• Λογοθεραπεία • Μουσικοθεραπεία
• Εργοθεραπεία • Συμβουλευτική Γονέων
• Ψυχοεκπαίδευση • Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις

 
Το πρόγραμμα μας απαρτίζουν ο ψυχολόγος κος Γιώργος Καραδάκης, 
με τη μουσικοθεραπευτική του ιδιότητα ο πρόεδρος του συλλόγου «Φρο-
ντίδα» κος Βασιλόπουλος Διονύσης, καθώς και η επιστημονική ομάδα 
του Συλλόγου Φροντίδα.
Στόχοι μας μέσα από το πρόγραμμα είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική γο-
νέων και η καλλιέργεια και εκπαίδευση των γνωστικών και ψυχικών λειτουργιών 
των παιδιών.
Σε μια εποχή που η έννοια της φροντίδας, λοιπόν, θεωρείται πολυτέλεια ο σύλλογος 
«Φροντίδα» βάζει ένα λιθαράκι ακόμα στο να αποδείξει το αντίθετο, πως πέρα του 
ζην υπάρχει το ευ ζην και είναι δικαίωμα όλων μας.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο 
τηλέφωνο 2104908631 είτε στο email info@frodida.gr.

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε θέματα μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Στις 5 Ιουνίου 2019, «ψηφίσαμε Εθελοντι-
σμό!» Εκατοντάδες εθελοντές κι επισκέ-
πτες όλων των ηλικιών γιόρτασαν την προ-
σφορά και την αλληλεγγύη, στην 16η πανελ-
λήνια Γιορτή για τον Εθελοντισμό! Στην 16η 
Γιορτή Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε 
στο Σύνταγμα, οι επισκέπτες γνώρισαν μέσα 
από την ανοιχτή έκθεση, το έργο των εθελο-
ντικών οργανισμών και μίλησαν με τους εθε-
λοντές για τον εθελοντισμό στην πράξη. Επι-
πλέον, συμμετείχαν στις ανοιχτές δράσεις 
της Γιορτής και γέμισαν με ενέργεια εθελο-
ντισμού το κέντρο της Αθήνας.

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών για τη Διαφορετικότητα

Η Φροντίδα βρέθηκε 
στις 23 Μαΐου 2019 
στο 20ο Δημοτικό 
Σχολείο Κερατσινίου 
για το Πρόγραμμα ευ-
αισθητοποίησης για τη 
διαφορετικότητα! Η 
ομάδα της φροντίδας 
πέρασε ένα υπέροχο 
πρωινό με τα παιδιά, 
όπου μέσα από Παρα-
μύθι, Παντομίμα, Ζω-
γραφική, Τυφλόμυγα 
και Παιχνίδι, αντιλή-
φθηκαν την έννοια 
της διαφορετικότη-
τας και των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρίες. 
Ευχαριστούμε θερμά 
την διευθύντρια του 
σχολείου, κυρία Βα-
σιλοπούλου-Σιαμέτη 
Σμαράγδα, καθώς και 
το υπόλοιπο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό για την 
υπέροχη φιλοξενία!

Η Φροντίδα βρέθηκε 
στις 9 Μαΐου 2019 
στον Α’ Νηπιακό 
Σταθμό Ρέντη για το 
Πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης για τη δι-
αφορετικότητα ! Η 
ομάδα της φροντίδας 
πέρασε ένα υπέροχο 
πρωινό με τα παιδιά, 
όπου μέσα από Παρα-
μύθι, Παντομίμα, Ζω-
γραφική, Τυφλόμυγα 
και Παιχνίδι, αντιλή-
φθηκαν την έννοια της 
διαφορετικότητας και 
των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρίες. 
Ευχαριστούμε θερμά 
την διευθύντρια του 
σταθμού, κυρία Λά-
μπρου Χρυσάνθη, κα-
θώς και το υπόλοιπο 
εκπαιδευτικό προσω-
πικό για την υπέροχη 
φιλοξενία!

16η Πανελλήνια Γιορτή για τον Εθελοντισμό!
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Εάν θέλετε να μας ενισχύσετε για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Και αν ενωθούμε όλοι 
μαζί, θα τα καταφέρουμε. Τρόποι οικονομικής ενίσχυσης: α) Ταχυδρομική επιταγή προς όφελος του Συλλόγου. Διεύθυνση αποστολής: Τ.Κ. 18233 - 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  β) Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Συλλόγου. Σύλλογος Φροντίδα - Ί, Δραγούμη 5,  Τ.Κ. 
18233 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης  γ) Κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου Eθνική Τράπεζα IBAN: GR2001101930000019329602064 
                                                                                                                                        EUROBANK IBAN: GR9102600130000830200949346
Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο: 210-4908631, προκειμένου να αποστέλεται απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Μαθήματα Μουσικοθεραπείας

Στον Σύλλογο Φροντίδα, 
κάθε Σάββατο, πραγματοποι-
ούνται μαθήματα μουσικοθε-
ραπείας σε παιδιά μη τυπικής 
ανάπτυξης.
Το στρες μπορεί να έχει σο-
βαρή επίπτωση στο βιολο-
γικό σύστημα του ανθρώπου 
και σημαντικό ρόλο παίζουν 
το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(εγκέφαλος και νωτιαίος μυε-
λός), που συνεργάζεται στενά 
με το ενδοκρινικό σύστημα του σώματος ώστε να ρυθμίζει τους μη-
χανισμούς του άγχους. Το σώμα αντιδρά στο στρες με την ενεργο-
ποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ρυθμίζοντας πολ-
λές από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος. Η χρήση του 
ήχου, ως θεραπευτική οδός, είναι μια ενδεδειγμένη προσέγγιση για 
την κλινική αντιμετώπιση του άγχους, ευγενής και ασφαλής, ωστόσο 
προσιτή και απλή στην εφαρμογή της. Οι ηχητικές δονήσεις έχουν 
ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό και ψυχισμό; «Ναι» 
απαντά, το Sound Healing (Ήχο- ιαματική) που ασχολείται με αυτήν 
και το αιτιολογεί επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη επιστήμη συγκλί-
νει με την αρχαία γνώση, σύμφωνα με την οποία η ύλη προέρχεται 
από τη δόνηση και η πλέον αντιληπτή μορφή δόνησης είναι ο ήχος.

Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 το Σεμινά-
ριο με τίτλο Κατάρτιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
θέματα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον Σύλλογο 
Φροντίδα στην Αθήνα. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 30 άτομα 
από τον χώρο της Εκπαίδευσης αλλά και από άλλους κλάδους. Ειση-
γήτρια του Σεμιναρίου ήταν η Δρ. Χιουρέα Ράνια , Σχολική Σύμβου-
λος ΕΑΕ Αθήνας. Χώρος διεξαγωγής ήταν το Μουσείο Εθνικής Αντι-
στάσεως στην Ηλιούπολη. Ήταν το 1ο Σεμινάριο που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Φροντίδα στην Αθήνα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.


