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Θ Ε Ρ ΑΠ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Κ Α Ρ Τ Ε Σ 	-	Φ ω τ ό Δ ε ν τ ρ α 	

Οι κάρτες στοχεύουν µέσα από εικόνες και σχετικές 
ερωτήσεις να ενεργοποιήσουν την µακροπρόθεσµη 
µνήµη µε ανάσυρση αναµνήσεων από την παιδική 
ηλικία, την οικογενειακή και φιλική ζωή, τα 
εργασιακά χρόνια και γενικά την καθηµερινότητα. 

Ο	ΣΚΟΠΟΣ	

Η	δημιουργία	των	
θεραπευτικών	καρτών	
«ΦωτόΔεντρα»	είναι	
εμπνευσμένη	από	τη	
Θεραπεία	δια	των	
Αναμνήσεων.	
Πρόκειται	για	μια	
μέθοδο*	η	οποία	
στοχεύει	στην	
ενεργοποίηση	όλων	
των	αισθήσεων	προς	
ανάκληση	αναμνήσεων	
με	κύριο	στόχο	την	
ψυχική	ενδυνάμωση	
καθώς	και	ενίσχυση	
της	μνήμης.	

ΟΔΗΓΙΕΣ 	ΧΡΗΣΗΣ 	

Οι κάρτες είναι 
σχεδιασμένες με εικόνες 
οικείες σε ανθρώπους 
μεγαλύτερης ηλικίας και 
εύκολες στη χρήση. 

Την εικόνα της κάθε 
κάρτας συνοδεύουν 9 
ερωτήσεις που βοηθούν 
το χρήστη να παρασύρει 
τον ενδιαφερόμενο σε 
κάποια συζήτηση ανάλογα 
με το θέμα. Υπάρχει και 
μια 10η οδηγία, για όσους 
επιθυμούν να γίνουν 
περισσότερο δημιουργικοί. 

Η κάθε κάρτα 
παρουσιάζεται 
σε δύο μορφές: 
1) Με τις ερωτήσεις και 
την εικόνα ξεχωριστά για 
διευκόλυνση στη χρήση 
μέσω της οθόνης. 
2) Σε μορφή 
εκτυπώσιμου, όπου 
μπορείτε να την τυπώσετε 
σε μια σελίδα Α4, να την 
κόψετε και να την 
κολλήσετε ώστε να 
δημιουργήσετε κάρτες με 
μπροστά και πίσω όψη. Για 
καλύτερη χρήση μπορείτε 
να βάλετε κι ένα χαρτόνι 
ανάμεσα στις δύο 
πλευρές. 

*	

*	Περισσότερα	στη	σελίδα	5	

*	

*	

- 	«Περιέγραψε	κάποιο	απρόσμενο	περιστατικό	που	
είχε 	συμβεί 	σε 	κάποιο	ταξίδι 	σου.» 	

Η	ΙΔΕΑ	
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Κάποιες	 βασικές	 θεματικές	 που	

χρησιμοποιούνται	 στη	 Θεραπεία	

δια	των	Αναμνήσεων	και	στάθηκαν	

αφορμή	 για	 τη	 θεματολογία	 που	

ακολουθήθηκε	στη	δημιουργία	των	

καρτών	είναι:	

2

•	ΠΑΙΔΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ	

•	ΠΑΤΡΙΚΗ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	

•	ΕΡΓΑΣΙΑ	

•	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	

•	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ	ΖΩΗ	

•	ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ	ΓΕΓΟΝΟΤΑ	

	

	 	γιατί	
“ΦωτόΔεντρα;”	

Οι	 κάρτες	 ονομάστηκαν	 «ΦωτόΔεντρα»	

γιατί	το	δέντρο	έχει	πολλούς	και	θετικούς	

συμβολισμούς	 για	 τη	 ζωή	 και	 τον	

άνθρωπο.	Οι	ρίζες	του	συνδέονται	με	τις	

αναμνήσεις	 και	 το	 παρελθόν,	 ενώ	 η	

ανθοφορία	 του	 με	 την	 δημιουργία	 και	

την	 αναγέννηση.	 Πρόκειται	 για	 έναν	

ζωντανό	 οργανισμό	 που	 διαρκώς	

εξελίσσεται…	

	 	γιατί	
“θεραπευτικές;”	

Ρεμβάζοντας	
στο	παρελθόν	
μια	θάλασσα	

από	αναμνήσεις! 	

Οι	 κάρτες	 προτείνονται	 ως	 θεραπευτικές,	 γιατί	 ο	 σκοπός	 τους	 συνάγει	 με	 αυτούς	 της	

προαναφερθείσας	 μεθόδου,	 και	 γιατί	 μιας	 και	 μεγαλώνοντας	 οι	 άνθρωποι	 συνηθίζουν	 να	

αφηγούνται	ιστορίες	από	το	παρελθόν,	αυτό	ίσως	να	σημαίνει	πως	κάτι	απολαμβάνουν	στη	

διαδικασία	και	άρα	έχει	θετικό	αντίκτυπο	στη	ζωή	τους.	

Θ ΕΜΑΤΟΛΟΓ ΙΑ 	
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ΣΕ	ΠΟΙΟΥΣ	ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ	
Επαγγελματίες	υγείας	–	Φροντιστές	

Πρόκειται	 για	 υλικό	 το	 οποίο	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 σε	 ομάδες	

ανθρώπων	 τρίτης	 και	 τέταρτης	 ηλικίας,	 όπου	 μέσα	 από	 οργανωμένες	

δραστηριότητες	 (και	 διαδικτυακά*)	 άτομα	 κοντινής	 ηλικίας	 έχουν	 την	

ευκαιρία	 να	 μοιραστούν	 μνήμες,	 να	 γνωριστούν	 και	 να	 δημιουργήσουν	

καινούργιες	φιλίες.		

Τα	πλεονεκτήματα	 είναι	 πολλά,	 μεταξύ	 των	 οποίων	η	αντιμετώπιση	 της	

κοινωνικής	απομόνωσης,	η	κοινωνική	ενσωμάτωση,	η	ενεργοποίηση	και	η	

ενίσχυση	της	αυτοεκτίμησής.	
(συνεχίζεται…)	

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ	ΟΜΑΔΕΣ	

Παρακολουθώντας	 την	 καθημερινότητα	 μας	 ν’	
αλλάζει	 λόγω	 της	 πανδημίας	 του	 Covid-19	 και	
αναγνωρίζοντας	 τις	 περιορισμένες	 δυνατότητες	
των	 ηλικιωμένων	 για	 κοινωνικοποίηση,	 αυτή	 την	
περίοδο	συστήνεται	και	η	σύσταση	διαδικτυακών	
ομάδων	ψυχικής	ενδυνάμωσης. Πρόκειται	για	μία	
παράτολμη	 επιλογή	 αλλά	 και	 τη	 μοναδική	 που	
έχουμε	για	το	επόμενο	διάστημα. 

- 	«Ποια	μουσική	θυμάσαι 	να	
σε	έκανε	να	θες 	να	χορέψεις;» 	
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+	Η	πεποίθηση		

Ακόμα,	οι	κάρτες	είναι	κατάλληλες	να	

χρησιμοποιηθούν	από	επαγγελματίες	

υγείας,	 συγγενείς,	 φίλους	 και	

φροντιστές	 ανθρώπων	 που	

αντιμετωπίζουν	 ήπιες	 νοητικές	

εκπτώσεις,	νόσο	Alzheimer	ή	κάποιου	

άλλου	τύπου	άνοια.		

Στόχος	 είναι	 η	 ψυχική	 και	 νοητική	

ενδυνάμωση,	 αλλά	 και	 να	

δημιουργηθούν	 ευκαιρίες	 για	

σημαντικές	 συζητήσεις	 με	 αυτήν	 την	

πολύ	 ευάλωτη	 ομάδα	 ανθρώπων,	

τους	οποίους	συχνά	είναι	δύσκολο	να	

προσεγγίσεις	 σε	 οργανωμένη	

κουβέντα.	

Άλλωστε	 βασικό	 χαρακτηριστικό	 της	

νοητικής	 κατάστασης	 αυτών	 των	

ανθρώπων	 είναι	 η	 διατήρηση	 της	

μακροπρόθεσμης	 μνήμης	 τους,	 την	

οποία	 ενισχύουμε	μέσα	από	αυτή	 τη	

μέθοδο	κι	έτσι	τους	ενδυναμώνουμε.	

Πρόσωπα	 της	 οικογενείας	 και	 φίλοι	

έχουν	 το	 πλεονέκτημα	 να	 γνωρίζουν	

αρκετά	 καλά	 το	 παρελθόν	 του	

ερωτηθέντα	 κι	 έτσι	 οι	 κάρτες	

μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 στο	

μέγιστο.	

-	ΕΝΑ	ΔΩΡΟ	ΑΠΟ	ΤΙΣ	
ΤΡΕΙΣ	ΤΕΛΕΙΕΣ	

ΤΗΡΩΝΤΑΣ	
ΣΕΒΑΣΤΙΚΑ	

ΤΙΣ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ!	

“	Κάνοντας	αναδρομές	στο	
παρελθόν	μπορούμε	να	
ξανά-ανακαλύψουμε	τους	
εαυτούς	μας,	αλλά	και	να	
τους	αποκαλύψουμε	στους	
οικείους	μας.”	

Ένας χώρος 

που αγκαλιάζει και 

ενισχύει την εξέλιξη… 

____________________ 

Μάθετε	περισσότερα:	

www.3teleies.gr	

210	6776420	

6974	453	031	

Φωκίδος	13,	

Κάτω	Χαλάνδρι	

ΑΘΗΝΑ	

- 	«Τι 	θυμάσαι 	
να	παίζεις 	με 	

τα 	παιδιά 	
σου;»	 	

Πέρα	 από	 αυτό	 όμως,	 η	

αλληλεπίδραση	 με	 ερωτοαπάντησεις	

και	 το	 ξεκίνημα	 συζητήσεων	 μπορεί	

να	 ανοίξει	 ένα	 δίαυλο	 επικοινωνίας	

με	 τους	 κοντινούς	 ανθρώπους	 και	

ειδικά	 σε	 περιπτώσεις	 ασθενών	 με	

άνοια	 αυτό	 ενδεχομένως	 να	 είναι	

πολύ	 ωφέλιμο	 μιας	 και	 η	 σχέση	

μπορεί	 να	 έχει	 αλλάξει	 δραματικά	

εξαιτίας	της	νόσου.	

Επίσης	 επαγγελματίες	 φροντιστές,	

είτε	 στο	 σπίτι	 είτε	 σε	 οίκους	

ευγηρίας,	 χρησιμοποιώντας	αυτές	 τις	

κάρτες	 μπορούν	 κι	 αυτοί	 να	

δημιουργήσουν	 ευκαιρίες	 για	 να	

συνδεθούν	 και	 να	 αναπτύξουν	

σχέσεις	 εμπιστοσύνης	 με	 τους	

ανθρώπους	 που	 φροντίζουν,	 μέσα	

από	 τις	 προσωπικές	 ιστορίες	 που	 θα	

αναδείξουν	οι	αφηγήσεις	τους.	

ΣΕΛΙΔΑ:	ΤΡΕΙΣ	ΤΕΛΕΙΕΣ		Https://www.facebook.com/3teleies/		ΟΜΑΔΑ:	Η	ΛΕΣΧΗ	60+		https://www.facebook.com/groups/1933289303471144/		
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Αναπολώντας…	Όταν	δεν	θυμόμαστε	μέρες	αλλά	στιγμές	
Άρθρο	δημοσιευμένο	στο	Psychologynow:	

https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/prosopikotita/mnimi/8814-anapolontas-otan-den-thymomaste-meres-alla-stigmes.html	

1

Η	 αναπόληση	 είναι	 η	 πράξη	 της	 ανάκλησης	

αναμνήσεων	 και	 είναι	 μία	 φυσιολογική	 συνηθισμένη	

διαδικασία	για	τους	περισσότερους	ανθρώπους	και	σε	

όλες	τις	ηλικίες.	Σε	μεγαλύτερες	ηλικίες	που	συνήθως	

ο	 κοινωνικός	 κύκλος	 στενεύει	 οι	 άνθρωποι	 συχνά	

μένουν	μόνοι	με	τις	μνήμες	τους.	Δεν	είναι	τυχαίο	που	

αυτή	τη	περίοδο	της	κοινωνικής	απομόνωσης	υπήρξε	

μια	 έντονη	 τάση	 “επιστροφής	 στα	 παλιά”	 τόσο	 από	

νεότερους	 όσο	 και	 από	 μεγαλύτερους	 σε	 ηλικία	

ανθρώπους.	

Η	 αναπόληση	 είναι	 μια	 διαφορετική	 διαδικασία	 από	

αυτή	της	μνήμης,	γιατί	ενώ	η	μνήμη	εξαρτάται	από	τις	

2

συνθήκες	 της	 φυσιολογίας	 του	 εγκεφάλου,	 η	

αναπόληση	μοιάζει	κάπως	με	επιστροφή	στις	“μνήμες	

της	 ψυχής	 μας”	 η	 οποία	 όπως	 θα	 δούμε	 παρακάτω	

μπορεί	να	εξελιχθεί	σε	μια	διαδρομή	θεραπευτική.	

Βασικός	στόχος	 του	άρθρου	 είναι	 να	παρουσιάσει	 τη	

Θεραπεία	 δια	 των	 Αναμνήσεων	 (Reminescence	

Therapy).	 Πρόκειται	 για	 μία	 μέθοδο	 η	 οποία	 έχει	

βασιστεί	 κυρίως	 στη	 θεωρία	 “Life	 Review	 Therapy”	

του	 Ψυχιάτρου	 Robert	 Butler	 (1963),	 ο	 οποίος	

υποστήριζε	 πως	 για	 τους	 ηλικιωμένους	 η	 αναδρομή	

στο	 παρελθόν	 μπορεί	 να	 είναι	 μια	 θεραπευτική	

διαδικασία.	

*	Περισσότερα	για	τη	μέθοδο	της	Θεραπείας	δια	των	Αναμνήσεων	
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Επίσης	 ο	 ψυχολόγος	 Erik	 Erikson	 στα	 τέλη	 της	

δεκαετίας	 του	 ’50	 είχε	 αναφερθεί	 στο	 όγδοο	 και	

τελευταίο	στάδιο	 της	ψυχοκοινωνικής	ανάπτυξης	 του	

ανθρώπου,	ως	εκείνο	κατά	το	οποίο	ο	άνθρωπος	είναι	

σημαντικό	 να	 κάνει	 μια	 ανασκόπηση	 της	 ζωής	 του	

πριν	 πεθάνει.	 Η	 εν	 λόγω	 θεραπεία	 λοιπόν	

απευθύνεται	 κυρίως	 σε	 ανθρώπους	 μεγαλύτερης	

ηλικίας	 και	 μπορεί	 να	 κάνει	 χρήση	 όλων	 των	

αισθήσεων	για	την	ανάδειξη	μνημών.	

Η	 επανασυλλογή	 και	 το	 μοίρασμα	 των	 αναμνήσεων	

μπορεί	 να	 αποδειχτεί	 μια	 ιδιαίτερα	 ανακουφιστική,	

οργανωμένη	 και	 δομημένη	 εμπειρία.	 Μέσα	 από	

οπτικά,	 ακουστικά,	 γευστικά	 ερεθίσματα,	 μέσω	 της	

αφής	 και	 της	 όσφρησης	 μπορούν	 να	 ανασυρθούν	

μνήμες,	 δίνοντας	 αφορμές	 για	 παρηγορητικές,	

θεραπευτικές	 συζητήσεις.	 Η	 πρόσβαση	 σε	

φωτογραφίες,	φωτογραφικά	άλμπουμ	και	προσωπικά	

αντικείμενα	είναι	συνήθως	ευκολότερη	και	είναι	αυτά	

που	 χρησιμοποιούνται	 πιο	 συχνά	 ως	 μέσα	 για	 μια	

αναδρομή	πίσω	στα	σημαντικά	γεγονότα.	

Ακόμη,	 άνθρωποι	 που	 αντιμετωπίζουν	 ήπιες	

διαταραχές	στη	μνήμη	τους,	νόσο	Alzheimer	ή	άλλου	

τύπου	 άνοια	 μπορούν	 να	 επωφεληθούν	 από	 αυτήν	

τη	μέθοδο.	Στους	ανθρώπους	αυτούς	που	βρίσκονται	

σε	 πιο	 ευάλωτη	 θέση	 η	 μνήμη	 των	 πρόσφατων	

γεγονότων	 είναι	 αυτή	 που	 πρώτη	 παρουσιάζει	 τις	

μεγαλύτερες	 δυσκολίες.	 Η	 ενίσχυση	 λοιπόν	 της	

μακροπρόθεσμης	 μνήμης	 είναι	 ένας	 τρόπος	 να	

έρχονται	σ’	επαφή	με	τη	«χαμένη	ταυτότητα	εαυτού»	

και	να	αντλούν	ικανοποίηση	από	τη	διαδικασία.	

2

Επίσης,	 οι	 άνθρωποι	 που	 αντιμετωπίζουν	 άνοια	

βρίσκονται	 κατά	 κύριο	 λόγο	 σε	 μια	 παθητική	 θέση	

όπου	 δέχονται	 οδηγίες	 σχεδόν	 για	 τα	 πάντα.	 Το	 να	

τους	δίνεται	λοιπόν	ο	λόγος	και	να	τοποθετούνται	σε	

μια	 ενεργητική	 θέση	 αφηγούμενοι	 ιστορίες	 από	 τη	

ζωή	τους	μπορεί	να	τους	προσδώσει	κίνητρο	και	αξία.	

Η	 διεθνής	 βιβλιογραφία	 επισημαίνει	 τη	 χρησιμότητα	

της	 θεραπείας	 δι’	 Αναμνήσεων	 σ’	 ένα	 πλαίσιο	 μη	

φαρμακευτικής	 παρέμβασης	 που	 συνοδεύει	 την	

αγωγή	 ενός	 ασθενή	 που	 πάσχει	 από	 κάποιον	 τύπο	

άνοιας.	

Η	 εφαρμογή	 της	 μεθόδου	 μπορεί	 να	 γίνει	 τόσο	 σε	

ατομικό	όσο	και	σε	ομαδικό	πλαίσιο.	Ατομικά	μπορεί	

να	 λειτουργήσει	 ως	 μια	 αναδρομή	 στο	 παρελθόν	 η	

οποία	μπορεί	 να	υπενθυμίσει,	 να	αξιολογήσει	 και	 να	

αναδείξει	 εμπειρίες,	 όπου	 στο	 σήμερα	 μπορούν	 να	

δημιουργήσουν	 ένα	 αίσθημα	 ολότητας,	 πληρότητας	

και	προσωπικής	ταυτότητας.	

- Η νοσταλγική 
διάθεση µπορει να 
προκαλέσει 
συναισθήµατα 
ευφορίας ή µια 
ελαφριά µελαγχολία. 

- Η ενθύµηση 
στιγµών από τη 
ζωή µας ενισχύει 
το αίσθηµα της 
ταυτότητας και 
της γνώσης του 
εαυτού µας. 
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Ένας	 συντονιστής,	 εκτός	 από	 την	 αγάπη	 του	 για	 τη	

συγκεκριμένη	 πληθυσμιακή	 ομάδα,	 χρειάζεται	 να	

είναι	 κατάλληλα	 εκπαιδευμένος,	 να	 έχει	 κάποια	

βασικά	 χαρακτηριστικά	 και	 να	 έχει	 αναπτύξει	 ειδικές	

δεξιότητες	 απαραίτητες	 στην	 εφαρμογή	 της	 μεθόδου	

αυτής.	 Μέσα	 από	 παραδείγματα	 καλών	 πρακτικών	

αναφέρονται	 ως	 πιο	 σημαντικά	 χαρακτηριστικά	 η	

ενεργητική	 ακρόαση,	 η	 εχεμύθεια,	 η	 περιέργεια,	 η	

ευαισθητοποίηση,	 η	 ενσυναίσθηση,	 η	 καλή	 μνήμη,	 η	

αίσθηση	 του	 χιούμορ,	 η	 προσαρμοστικότητα,	 η	

ευελιξία	και	η	φαντασία.	

Ομαδικά	 μέσα	 από	 οργανωμένες	 δραστηριότητες	

άνθρωποι	 κοντινής	 ηλικίας	 έχουν	 την	 ευκαιρία	 να	

μοιραστούν	 μνήμες,	 να	 γνωριστούν	 και	 να	

δημιουργήσουν	 καινούργιες	 φιλίες.	 Σε	 ομαδικού	

τύπου	 παρεμβάσεις,	 κάποιες	 επιπλέον	 προϋποθέσεις	

2

είναι	 σημαντικό	 να	 λαμβάνονται	 υπόψιν	 από	 τον	

συντονιστή,	 όπως	 η	 καλή	 προετοιμασία	 και	 η	

οργανωτικότητα,	 η	 σαφήνεια	 στις	 οδηγίες,	 η	

δημοκρατική	προσέγγιση,	η	δημιουργία	ενός	κλίματος	

εμπιστοσύνης,	 καθώς	 και	 ειδικές	 γνώσεις	 σχετικά	 με	

τη	 δυναμική	 των	 ομάδων	 αλλά	 και	 την	

εξατομικευμένη	φροντίδα.	

Τα	 τελευταία	 χρόνια	 όλο	 και	 περισσότερο	

αξιολογούνται	 ως	 σημαντικά	 τα	 πλεονεκτήματα	 της	

Θεραπείας	 δι’	 Αναμνήσεων	 στην	 υγεία	 και	 στην	

κοινωνική	 ευημερία	 αυτής	 της	 ευάλωτης	 ομάδας	

ανθρώπων.	 Παρακάτω	 παρατίθεται	 μια	

συγκεντρωτική	 λίστα	 που	 αναδεικνύει	 τη	

χρησιμότητα	της	συγκεκριμένης	θεραπείας:	

¤	Διαμόρφωση	αίσθησης	ταυτότητας	–	Η	δυνατότητα	

του	 μοιράσματος	 εμπειριών	 ζωής	 και	 η	

αλληλεπίδραση	 σ’	 ένα	 υποστηρικτικό	 περιβάλλον	

ενισχύει	 το	 αίσθημα	 της	 ταυτότητας	 και	 της	 γνώσης	

του	 εαυτού.	 Επίσης	 βοηθάει	 τους	 ανθρώπους	 να	

ενσωματώσουν	 τα	 διαφορετικά	 κομμάτια	 της	 ζωής	

τους	σε	μία	σημαντική	ολότητα.	

¤	 Αντιμετώπιση	 της	 κοινωνικής	 απομόνωσης	 –	 Η	

απώλεια	συντρόφων	και	στενών	φίλων	μεγαλώνοντας	

μπορεί	 να	οδηγήσει	σε	απόσυρση.	Η	 ένταξη	 κάποιου	

σ΄έναν	 τέτοιο	 τύπο	 θεραπείας	 μπορεί	 να	 προσφέρει	

την	 ευκαιρία	 συμμετοχής	 σε	 μια	 ομάδα	 που	

μοιράζεται	κοινές	εμπειρίες	ζωής.	

¤	Δημιουργία	φίλων	–	Η	ευχάριστη	επαφή	με	άλλους	

ανθρώπους	 της	 ίδιας	 γενιάς	 που	 μοιράζονται	 μνήμες	

από	το	παρελθόν	μπορεί	να	δημιουργήσει	τη	βάση	για	

καινούργιες	φιλίες	στο	παρόν.	

	

«Εάν	δεν	κάνεις	ανόητα	πράγματα		όταν	
είσαι	νέος,	δεν		θα	έχεις		τίποτα	για	το	
οποίο	να	γελάς	όταν	θα	είσαι	μεγάλος!»	



	

	 8	

	 Κλεοπάτρα	Αθανασιάδου	–	Τρεις	Τελείες	
	

¤	 Ενίσχυση	 της	 αυτοεκτίμησης	 –	 Στην	 αναπόληση	 ο	

καθένας	 είναι	 ο	 “ειδικός”	 της	 δικής	 του	 ζωής	 και	

αναγνωρίζεται	η	 ικανότητα	του	να	μεταφέρει	 τη	δική	

του	μοναδική	εμπειρία	ζωής.	

¤	 Ενεργοποίηση	 –	 Η	 συμμετοχή	 σε	 μια	 ομάδα	 που	

μοιράζεται	 αναμνήσεις	 μπορεί	 να	 ξυπνήσει	 πολύ	

παλιές	 και	 “ξεχασμένες”	 εμπειρίες.	 Αυτές	 αποτελούν	

μέρος	 μιας	 προσωπικής	 ιστορίας	 και	 η	 επαναφορά	

τους	 στη	 μνήμη	 μπορεί	 να	 αποδειχτεί	 μια	 ευχάριστη	

διαδικασία.	

¤	 Ψυχική	 ανακούφιση	 –	 Σε	 περίπτωση	 που	 οι	

αποσυρόμενες	 μνήμες	 είναι	 επώδυνες	 μπορεί	 να	

φανεί	 πολύ	 βοηθητικό	 να	 βρεθούν	 άλλοι	 που	

μοιράζονται	παρόμοια	συναισθήματα.	

¤	Ανάπτυξη	 της	 δημιουργικότητας	 –	 Ενθαρρύνοντας	

τους	ανθρώπους	να	διερευνούν	τις	μνήμες	τους	μέσα	

από	 διαφορετικές	 δραστηριότητες	 εξελίσσεται	 μια	

ευχάριστη	παραγωγική	διαδικασία	που	τους	κάνει	να	

νιώθουν	δημιουργικοί.	

¤	 Ψυχική	 ενδυνάμωση	 –	 Όταν	 η	 Θεραπεία	 δι’	

Αναμνήσεων	 απευθύνεται	 στην	 ευάλωτη	 ομάδα	 των	

ασθενών	 με	 άνοια	 μπορεί	 να	 ενισχύσει	 το	 αίσθημα	

της	 αυτοπεποίθησης	 και	 της	 ανεξαρτησίας	

εστιάζοντας	στις	δυνατότητες	τους	και	δημιουργώντας	

ευκαιρίες	για	επιτυχημένες	προσπάθειες.	

¤	 Ένταξη	 στην	 κοινότητα	 –	 Το	 να	 μοιράζεται	 ένας	

άνθρωπος	 αναμνήσεις	 με	 άλλους	 που	 έχουν	 κοινό	

παρελθόν	 ενεργοποιεί	 μια	 έντονη	 αίσθηση	 του	

ανήκειν	 στην	 κοινότητα	 και	 την	 αναγνώριση	 του	 ως	

σημαντικός	μέσα	σ’	αυτήν.	

¤	 Κοινωνική	 ενσωμάτωση	 –	 Η	 αναπόληση	 και	 το	

μοίρασμα	 αναμνήσεων	 είναι	 ένας	 τρόπος	 να	

αγκαλιαστεί	 η	 διαφορετικότητα.	 Φέρνοντας	 κοντά	

ανθρώπους	 διαφορετικής	 φυλής,	 κουλτούρας,	

θρησκείας	 για	 να	 ανταλλάξουν	 εμπειρίες	 ζωής	

καλλιεργείται	συνοχή	στην	κοινότητα.	

¤	 Δημιουργία	 αίσθησης	 ιστορίας	–	Το	 να	μοιράζεται	

κάποιος	ιστορίες	με	άλλους	της	ίδιας	γενιάς	αλλά	και	

με	 νεότερους	 βοηθάει	 στην	 ανάπτυξη	 μιας	 αίσθησης	

εαυτού	 ως	 μέρος	 ενός	 συλλογικού	 κοινωνικού	 και	

ιστορικού	γίγνεσθαι.	

Σ’	ένα	βάθος	πολλών	χρόνων	παρατηρείται	σημαντική	

ανάπτυξη	στην	χρήση	της	Θεραπείας	δι’	Αναμνήσεων	

σε	 ηλικιωμένους	 καθώς	 και	 σε	 ανθρώπους	 που	

αντιμετωπίζουν	 δυσκολίες	 με	 τη	 μνήμη	 τους.	 Η	 αξία	

λοιπόν	 αυτού	 του	 τύπου	 παρέμβασης	 σε	 αυτές	 τις	

πληθυσμιακές	 ομάδες	 αναδεικνύεται	 εκτενώς	

παραπάνω	 αλλά	 και	 μέσα	 από	 τη	 σχετική	 πλούσια	

βιβλιογραφία	(*δείτε	στο	σύνδεσμο	του	άρθρου).	

	
«Το	τέλος	ενός	ταξιδιού	σημαίνει	
το	ξεκίνημα	ενός	καινούργιου.»	

(συνέχεια	με	τις	κάρτες…)	
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