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Αναζητώντας τις ρίζες, η προσέγγιση αυτή είναι υπαρκτή και εφαρμοστέα ακόμα και στο Αρχαίο
ελληνικό δράμα.

Στη σύγχρονη εποχή (Βιέννη, 1921) ο ψυχίατρος Jacob Levy Moreno (1889-1974) ίδρυσε το
“αυτοσχέδιο θέατρο” ως μία μέθοδο διερεύνησης του ψυχισμού των συμμετεχόντων, οι οποίοι
αναπαριστούν θεατρικά τωρινά, παρελθοντικά αλλά και μελλοντικά γεγονότα της ζωής τους αντί να
μιλούν απλώς για αυτά.

Ως θεραπευτικό μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ζωής του ατόμου και κατά
επέκταση στην επίλυση των προβλημάτων του. Σκοπός είναι να μπορέσει το άτομο να συσχετισθεί
και να ανταποκριθεί στις δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και να μην καταλήξουν οι δυσλειτουργικοί τρόποι αντιμετώπισης σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.



Οι συντελεστές του ψυχοδράματος είναι οι εξής:
Πρωταγωνιστής – Δεν είναι ηθοποιός, αλλά ο εαυτός του συμμετέχοντος
Βοηθητικό Εγώ – Τα υπόλοιπο άτομα που συμμετέχουν στη ψυχοθεραπευτική συνάντηση ως βοηθητικοί

ηθοποιοί
Κοινό – θεατές που παρακολουθούν
Σκηνή – Ο χώρος που πραγματοποιείται η συνάντηση



Φάσεις Ψυχοδράματος:
Προετοιμασία της ομάδας –ενεργοποίηση αυθορμητισμού, αύξηση οικειότητας, εμπιστοσύνης, συνοχής
Το κύριο μέρος κατά το οποίο ο πρωταγωνιστής εκφράζει ό,τι αισθάνεται ενώπιον των υπολοίπων
Το ¨μοίρασμα” – οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μοιραστούν με τον πρωταγωνιστή και το κοινό τις

προσωπικές τους εμπειρίες
Το ψυχόδραμα είναι πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο σε όλον τον κόσμο.
FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organization)
IASP (International Association for Group Psychotherapy)
EAP (European Association for Psychotherapy)

Οι ψυχοδραματικές ομάδες συναντιούνται συνήθως σε εβδομάδιαία βάση, ενώ η διάρκεια κάθε
συνάντησης είναι 2-3 ώρες. Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως και χρόνια. Οι
ομάδες αυτές μπορούν να σχηματιστούν από άτομα ίδιας ηλικίας ή από άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο
πρόβλημα.

Συμπερασματικά αυτή η μέθοδος ομαδικής ψυχοθεραπείας αποτελεί μια εναλλακτική αλλά ταυτόχρονα
αποτελεσματική προσέγγιση με ιδιαίτερα θεραπευτικά αποτελέσματα ειδικότερα όταν εφαρμόζεται από
πιστοποιημένους και έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας .


