
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Οι ωφελοφμενοι και οι γονείσ τουσ 
εξζφραςαν τθν επικυμία όχι μόνο να 
επαναλθφκεί το πρόγραμμα αλλά και να 
αυξθκεί θ διάρκεια και θ ςυχνότθτα τθσ 
δραςτθριότθτασ γιατί διαπίςτωςαν κετικζσ 
επιδράςεισ ςτθν μάκθςθ, τισ δεξιότθτεσ, τθν 
κινθτικότθτα, τθ διάκεςθ, τθν κοινωνικότθτα, 
τθ ςυμπεριφορά και τισ ςχζςεισ τουσ.

υμπεραςματικά, τα άλογα και άλλα ηϊα 
χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία 
δυςκολεμζνων ανκρϊπων με πολφ 
ενκαρρυντικά αποτελζςματα. 

Ο άνκρωποσ αρχικά κυνθγοφςε το άλογο και το 
χρθςιμοποιοφςε ςαν τροφι μζχρι που το 
ίππευςε και άρχιςε να το χρθςιμοποιεί 
κακθμερινά ςτισ μεταφορζσ και ςτθ γεωργία. 

ιμερα τα άλογα χρθςιμοποιοφνται και για τθν 
εκπαίδευςθ και τθ κεραπεία ανκρϊπων με 
κινθτικά, νοθτικά και ψυχιατρικά προβλιματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΑΙΑ 
ΣΗ ΜΚΟ ΠΟΛΙΣΡΟΠΟ

Η εμπιςτοςφνθ νικάει τον φόβο
Δανιιλ Κ. Δανιλόπουλοσ, Παιδοψυχίατροσ 

www.politropo.org/ridding_cure.htm 

Η Μθ Κυβερνθτικι - Mθ Κερδοςκοπικι Οργάνωςθ  
Πολίτροπο με ζδρα το Βόλο, υλοποίθςε ςτο Βόλο και τθ 
Νζα Ιωνία ςτθ Μαγνθςία πιλοτικό πρόγραμμα 
πρόςβαςθσ Ατόμων με Αναπθρία ςτθ Θεραπευτικι 
Ιππαςία. Σο πρόγραμμα ιταν δωρεάν για τουσ 13 
εφιβουσ και ενιλικεσ που ςυμμετείχαν, 
ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
από το Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ 
Προςταςίασ και διιρκεςε 1 χρόνο. Σο πρόγραμμα είχε τθ 
ςτιριξθ του υνδζςμου Θεραπευτικισ Ιππαςίασ 
Ελλάδοσ, του υλλόγου Γονζων, Κθδεμόνων και  Φίλων 
ΑμεΑ Μαγνθςίασ και ςυνεργάςτθκε με τισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ των Διμων Βόλου και Νζασ Ιωνίασ ςτθ 
Μαγνθςία. 

Η ‘Ψυχοκεραπεία με Βοθκό το Άλογο’ είναι 
ζνασ κλάδοσ τθσ Θεραπευτικισ Ιππαςίασ για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων και τθ βελτίωςθ των 
ςχζςεων του ωφελοφμενου.

Από τθ ςχζςθ με το άλογο παίρνουμε μακιματα για 
να καλλιεργοφμε ςχζςεισ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ 
γιατί το άλογο λειτουργεί ωσ κακρζφτθσ των 
εςωτερικϊν καταςτάςεων του ανκρϊπου. Όταν ο 
άνκρωποσ πλθςιάηει ζνα άλογο και φοβάται, το 
άλογο αιςκάνεται τον φόβο του και αντιδρά 
προςκαλϊντασ τον να τον αντιμετωπίςει. 

Σα άλογα, το προςωπικό και οι εκελοντζσ ιταν 
ςυνοδοιπόροι, ςυνεργάτεσ, ςυνκεραπευτζσ, 
ςφμμαχοι και βοθκοί των ωφελοφμενων.
Σο πρόγραμμα αποτζλεςε καινοτόμο 
παράδειγμα εναλλακτικισ ψυχοκεραπείασ για 
άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ, φοβίεσ και 
διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ.

Κάκε ωφελοφμενοσ περιποιοφνταν, οδθγοφςε  
και ίππευε το άλογο. τθ διάρκεια τθσ 
δραςτθριότθτασ γίνονταν ςυηθτιςεισ ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνταν τεχνικζσ αφθγθματικισ και 
ςυςτθμικισ ψυχοκεραπείασ.

Μακαίνοντασ ςτουσ ωφελοφμενουσ να 
ςχετίηονται με το άλογο και να εξθμερϊνουν το 
φόβο τουσ, διευκολφνκθκε θ αναςυγγραφι τθσ 
ιςτορίασ τθσ ηωισ και των ςχζςεϊν τουσ και 
αμφιςβθτικθκαν οι κυρίαρχεσ περιγραφζσ 
‘απομονωμζνοι’,  ‘προβλθματικοί’, 
‘μειονεκτοφντεσ’, ‘ανάπθροι’  και αναδφκθκαν 
νζεσ όπωσ ‘ςυνεργάτεσ’, ‘φίλοι’, ‘βοθκοί’, 
‘αγωνιςτζσ’, ‘ιππείσ’ και ‘αμαηόνεσ’.

Οι μοναδικζσ αυτζσ εμπειρίεσ και εκβάςεισ 
λειτοφργθςαν ωσ παρακατακικθ  αναμνιςεων 
και αφετθρία για τθν αναγνϊριςθ και άλλων 
κακθμερινϊν μοναδικϊν προςπακειϊν και 
ικανοτιτων των ωφελοφμενων για αξιοπρεπι 
και ανεξάρτθτθ διαβίωςθ και κοινωνικι 
ςυμπερίλθψθ.

Οι νζεσ αφθγιςεισ ενιςχφκθκαν με φωτογραφίεσ, 
βίντεο, πιςτοποιθτικά, δθμοςιεφματα και 
εκδθλϊςεισ.

Όλεσ οι πλθροφορίεσ και οι φωτογραφίεσ των ωφελοφμενων του προγράμματοσ δθμοςιεφονται με τθν ενθμερωμζνθ ςυγκατάκεςθ των γονιϊν / κθδεμόνων τουσ. 

Από ηόηε πος άπσιζε ηο ππόγπαμμα θεπαπεςηικήρ ιππαζίαρ,                                                        

παπαηηπήζαηε κάποιερ αλλαγέρ ζηο παιδί ζαρ όζον αθοπά:

Σημανηική 

επιδείνωζη

Δπιδείνωζη Γεν ςπήπξε 

αλλαγή

Βεληίωζη Σημανηική 

βεληίωζη

ηη μάθηζή ηος 0 0 4 2 6

ηιρ δεξιόηηηέρ ηος 0 0 2 3 6

ηην κινηηικόηηηά ηος 0 0 3 2 7

ηη διάθεζή ηος 0 0 0 6 8

ηην κοινωνικόηηηά ηος 0 0 2 1 10

ηη ζςμπεπιθοπά ηος 0 0 2 4 8

ηιρ ζσέζειρ ηος 0 0 2 3 8

Η αξιολόγηζη ηων αποηελεζμάηων ηος ππογπάμμαηορ έγινε από 14 γονείρ ηων 13 ωθελούμενων


