
Οι εκδόσεις IANOS 

παρουσιάζουν το βιβλίο του Δημήτρη Σκαραγκά με τίτλο  

Μίλα!... Γιατί δεν μιλάς; 

  

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 18:00 

Θα μιλήσουν οι: 

·         Θανάσης Γεωργάς ιατρός – ψυχαναλυτής- πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 

Daseinsanalysis 

·         Φώτης Καγκελάρης Δρ. ψυχοπαθολογίας, Univ.de Paris 

 Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr 

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις IANOS, το βιβλίο του Δημήτρη Σκαραγκά με 

τίτλο «Μίλα!... Γιατί δεν μιλάς;». Πρόκειται για ένα βιβλίο μέσα από το οποίο 

παρουσιάζονται ιστορίες ανθρώπων που ο συγγραφέας του, νευρολόγος-ψυχίατρος 

και διδάκτορας του ΑΠΘ Δημήτρης Σκαραγκάς, αντιμετώπισε κατά την πολύχρονη 

ενασχόλησή μου με την Ψυχιατρική, χωρίς να εστιάζει στην καταγραφή 

«συμπτωμάτων» αλλά κυρίως στην αγωνιώδη προσπάθεια των ατόμων για 

αυτοπραγμάτωση. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας δεν είναι πάντα δυνατή. Πολλές οικογένειες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της δυσλειτουργίας στο επίπεδο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

τους. Τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα σε ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη αυτή της οικογένειας. Το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα νεαρά άτομα επηρεάζει και συμβάλλει άμεσα και ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. 

Κύριος στόχος κάθε οικογένειας θα έπρεπε να είναι η ελευθερία έκφρασης κάθε μέλους της, καθώς και η 

κατανόηση και η αποδοχή του άλλου. 

Η οικογένεια δεν πρέπει να είναι ένα «εργαστήρι» παραγωγής αντιτύπων της κυρίαρχης προσωπικότητας 

ενός μέλους της. 

Όταν η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας εξαντλείται στον «αγώνα» των γονιών για την 

επιβολή των απόψεών τους και της εξουσίας τους, τότε είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αυτής της οικογένειας θα 

καταπιεστούν, θα κακοποιηθούν συναισθηματικά και νοητικά, και θα στερηθούν τη δυνατότητα να 

διαμορφωθούν μέσα από τις εμπειρίες τους. 

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες που οι γονείς θεωρούν τους εαυτούς τους αλάθητους, έχουν 

πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν στο μέλλον ψυχολογικά προβλήματα. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Δημήτρης Σκαραγκάς είναι νευρολόγος-ψυχίατρος και διδάκτορας του ΑΠΘ. Ασκεί το επάγγελμα του 

ψυχιάτρου εδώ και 37 χρόνια και είναι συγγραφέας των βιβλίων: Εγκληματίας ψυχασθενής - Ένας 

επικίνδυνος μύθος, Ο ευαίσθητος εγκέφαλος, Το λάθος της Ψυχιατρικής. Για πολλά χρόνια εργάσθηκε 

ως ψυχίατρος σε τμήμα οξέων περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου 

εργάζεται μέχρι σήμερα με το βαθμό του διευθυντή.  

 


