
Σάββατο 30 Νοεµβρίου 2019 - 18:00 µ.µ.
στο Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου

(Γρ. Λαµπράκη 8, τηλ.: 22410 44200, Ρόδος)

Ελισάβετ Μπαρ�παλιού:
«Η επιστροφή του άνδρα: Λύνοντας τη σιωπή αιώνων»

«Το άκρως ενδιαφέρον δοκίµιο της Ελισάβετ Μπαρµπαλιού, ευανάγνωστο κι από τον ελάχιστα µυηµένο στην επιστήµη της ψυχολογίας, έρχεται να καλύψει ένα 
µεγάλο κενό στις µελέτες των gender studies διεθνώς και στον τόπο µας. Με ύφος γλαφυρό, µας ξεναγεί, µε συντοµία αξιοζήλευτη, από το απώτατο παρελθόν 
ως την άυλη ψηφιακή δικτύωση της εποχής µας, στην αντιφατική φύση του «υποταγµένου-εξεγερµένου» (όπως επιγραµµατικά τη συνοψίζει) «έλληνα άνδρα». 
Με αντληµένες από την επαγγελµατική εµπειρία της «ζωντανές» περιπτώσεις ανδρών, που αναζήτησαν λύσεις στα προσωπικά και οικογενειακά τους αδιέξοδα, 
και στηριγµένο σε µια πλούσια διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, η συγγραφέας καταφέρνει εκείνο στο οποίο αποτυγχάνουν οι οµότεχνες του φύλου της: να 
µην γράφει ως φεµινίστρια, αλλά ως ανατόµος µιας εν πολλοίς ακόµα ανεξερεύνητης σχέσης πατέρα-γιου στην εποχή µας.»

Βασίλης Βασιλικός
∆ιακεκριµένος Συγγραφέας

«Το όµορφο και κατανοητό γράψιµο ενός ανθρώπου που έχει µάθει να ακούει τον πόνο και τις δυσκολίες στις σχέσεις των άλλων, αλλά και να τους απευθύνεται 
µε τρόπο που µπορεί να µιλήσει µέσα τους, συνιστά πολύτιµο χάρισµα της συγγραφέως. Αυτό κάνει το βιβλίο ευανάγνωστο ακόµα και σε µη εξοικειωµένους 
µε τις θεραπευτικές έννοιες αναγνώστες. Επιπλέον, η πολυεπίπεδη και πολυεστιακή συνθετική του προσέγγιση µπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, τα στελέχη προαγωγής υγείας και πρόληψης, και τους θεραπευτές, ανεξάρτητα από την προσέγγιση που 
ακολουθούν.»

∆ιονύσης Σακκάς
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος της ΕΛΕΣΥΘ (Ελληνική Εταιρεία Συστηµικής Θεραπείας)

«Πρόκειται για ένα βιβλίο που ανοίγει τη συζήτηση των ανθρώπων µε τον εαυτό τους. Έχει µια εξαιρετικά πρωτότυπη οπτική, είναι εξαιρετικά πρωτότυπη 
επίσης η ιστορική, διαχρονική και επιστηµονική του µατιά, και µέσα από τη λογοτεχνία και µέσα από την εφαρµοσµένη επιστήµη της ψυχικής υγείας».

Παύλος Τσίµας
∆ηµοσιογράφο 

«Πρόκειται για ένα άκρως ενδιαφέρον βιβλίο που απαντά σε πολλά ερωτήµατα γύρω από τον σύγχρονο άνδρα. Από τις υπαρξιακές αγωνίες του µέχρι τους 
στερεότυπους ρόλους του. Στις σελίδες του πολλοί αναγνώστες θα αναγνωρίσουν δικούς τους προβληµατισµούς και δικές τους απορίες». 

Το Βήµα
Βιβλία & Ιδέες

Χορηγός Επικοινωνίας:Υπό την Αιγίδα: Eκδόσεις:

Είπαν για το βιβλίο:

www.pediobooks.gr

Οι Eκδόσεις «Πεδίο» και το βιβλιοπωλείο το «∆έντρο» 
 σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της

Χαιρετισµός της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων 

Βασιλική Μπουκουβάλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Για το βιβλίο θα µιλήσει η ίδια η συγγραφέας και οι:

Γιάννης Ζερβάνος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Χρυσούλα Ζερβού 
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Σπύρος Στογιάννης
Κοινωνικός Λειτουργός - Πρόεδρος Συνδέσµου Κοινωνικών
Λειτουργών ∆ωδεκανήσου - Στέλεχος Πρόληψης «∆ιόδου»

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο:
Παναγιώτης Χριστοφόρου
Υπεύθυνος Προγράµµατος στο ραδιόφωνο «Λυχνάρι»


