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Στην "Ενότητα 1. Υποενότητα 1β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ. Εργασία με τους χρήστες σε περίπτωση 
μελλοντικής συμβίωσης και επιλογής κατοικίας" του εκπαιδευτικού υλικού υπάρχει μια Δραστηριότητα με 
τίτλο Αυτονομία και το "δέντρο εξάρτησης". 

Ακολουθεί συνέντευξη με τον Josè Mannu που μιλά για το δέντρο εξαρτήσεων.  

Josè, θα μπορούσε το "δέντρο εξάρτησης" να είναι ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο όταν πρέπει να 
αναπτυχθεί ή να υποστηριχθεί η αυτονομία; Η πανδημία αποτέλεσε πρόκληση για την αυτονομία όλων 
μας ... 

Ναι, σίγουρα. Το "δέντρο εξάρτησης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της αυτονομίας και της 
κατανεμημένης εξάρτησης σε ένα στεγαστικό έργο.  

Πρώτα απ' όλα, πώς γεννήθηκε το "δέντρο των εξαρτήσεων"; 

Το "δέντρο εξάρτησης" είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στην ιδέα ότι μια εκτεταμένη εξάρτηση είναι 
χαρακτηριστική της διαδικασίας προσωπικής αυτονομίας.  

Μας βοηθάει το δέντρο να καταλάβουμε πώς να αναπτύξουμε την αυτονομία;   

Ναι, το κάνει. Το δέντρο είναι η γραφική αναπαράσταση της διαδρομής από μια μη διαφοροποιημένη 
εξάρτηση (που εκφράζει τη μη αυτονομία) σε μια εκτεταμένη εξάρτηση (που σημαίνει αυτονομία) 

Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση αυτής της έννοιας. 

Κάθε μωρό συνήθως διαμορφώνει τις σχέσεις του με το εξωτερικό περιβάλλον διαμέσου των γονέων του 
και της εμπειρίας τους στην ικανοποίηση των επιθυμιών του. Μεγαλώνοντας, άλλοι άνθρωποι μπαίνουν 
στον κόσμο του: δάσκαλοι, φίλοι, αγαπημένα πρόσωπα και αργότερα γείτονες, καταστηματάρχες κ.λπ. 
Αυτή η διαδικασία θα τον οδηγήσει στο να οικοδομήσει μια ευρεία εξάρτηση στην οποία η σχέση με τις 
επιθυμίες του διαμεσολαβείται όλο και λιγότερο από ένα μόνο άτομο και όλο και περισσότερο από 
πολλούς ανθρώπους.   

Είναι η εκτεταμένη εξάρτηση συνώνυμο της οικοδόμησης σχέσεων; 

Όχι, δεν είναι. Είναι σημαντικό να τα θεωρήσετε ως δύο διαφορετικά στοιχεία, αν και στην αρχή 
συμπίπτουν.  Αργότερα, παίρνουν σταδιακά συγκεκριμένους και διαφορετικούς δρόμους.  Η "οικοδόμηση 
σχέσεων" αφορά τις συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις, που αποτελούν το κοινωνικό δίκτυο που 
στηρίζει κάθε άτομο.  Η "ευρεία εξάρτηση" αφορά επίσης τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αλλά η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων υπαγορεύεται από την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης σε ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα (για παράδειγμα, αν σπάσετε ένα παράθυρο, καλείτε έναν υαλοποιό και η σχέση 
περιορίζεται στο αντικείμενο που πρέπει να αντικατασταθεί).  

Για ποιο λόγο υπάρχουν τα κλαδιά στο δέντρο εξαρτήσεων; 

Τα κλαδιά αντιπροσωπεύουν τις πτυχές της ζωής κάθε ατόμου (σπίτι, υγεία, φαγητό, ελεύθερος χρόνος, 
εργασία, αγαπημένα πρόσωπα, αυτοφροντίδα). 

Στο βίντεο για το δέντρο εξάρτησης υπάρχει ένας άνδρας που ποτίζει το δέντρο.  Ο άνθρωπος 
αντιπροσωπεύει αυτόν που φροντίζει το δέντρο όποτε χρειάζεται και για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζεται. 
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Και οι ρίζες; 

Οι ρίζες αντιπροσωπεύουν τη μεταγνώση, την αντίληψη, τη μνήμη, τα συναισθήματα, την αυτοεκτίμηση, 
την ελπίδα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις. Είναι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης που επιτρέπουν 
την κίνηση προς την ευρεία εξάρτηση  

Τι συνέβη στο δέντρο εξάρτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα φαινόμενο που αμφισβήτησε την 
αυτονομία των ανθρώπων; 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρειάστηκε μια νέα ισορροπία στο ατομικό δίπολο "ικανότητα - 
λειτουργικότητα". Το πρώτο σχετίζεται με το τι θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, και το 
δεύτερο με το τι πραγματικά κάνουν. 

Πού είδατε αυτή την αλλαγή; Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; 

Για παράδειγμα, η δυνατότητα επικοινωνίας με φίλους και άλλους ανθρώπους έχει διατηρηθεί, αλλά οι 
κανόνες της σχέσης, η λειτουργία, έχει αλλάξει: απόσταση, μάσκες, εμπόδια, διαδικτυακές συναντήσεις 
κ.λπ.  

Τότε πώς μπορούμε να θεωρήσουμε το "δέντρο εξάρτησης";  

Το "δέντρο της εξάρτησης" αντιπροσωπεύει το άτομο: την πολυπλοκότητα της σκέψης και της εξάρτησής 
του και τη δυνητική μετάβαση από ένα δέντρο χωρίς φύλλα σε ένα ανθισμένο δέντρο. Είναι η μεταφορά 
που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναδείξουμε το έργο από την αναπηρία και τη μη 
αυτονομία στην προσωπική αυτονομία και την ανθρώπινη πολυπλοκότητα. 


