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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 
η πιο υψηλή κατάκτηση του ανθρώπου είναι η ομιλία  

και η πιο χρήσιμη τέχνη του είναι η γραφή 
 

 
 
   Η γραφή αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της ανθρωπότητας και του 

παγκόσμιου πολιτισμού. Γραφή και πολιτισμός είναι δύο έννοιες που 

συνδέονται γραμμικά. Ο βαθμός συνάφειάς τους είναι τέτοιος που, πλέον, το 

πρώτο ορίζει το δεύτερο. Ένας πολιτισμός λαμβάνει υπαρκτές διαστάσεις 

όταν εμφανίσει σημεία γραφής.  

   Σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς υπάρχει ένα κοινό σε σχέση με την 

προέλευση της γραφής: οι Μεσοποτάμιοι, οι Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, οι 

Έλληνες,  οι Μάγιας συνδέουν την γέννηση της γραφής με το θεϊκό στοιχείο. 

Όλοι αυτοί οι ιστορικοί λαοί μέσα από τους μύθους τους δίνουν μια θεϊκή 

διάσταση στο πώς ξεκίνησαν να γράφουν. Αυτό είναι ενδεικτικό της 

σημασίας που έχει η γραφή σε πανανθρώπινο επίπεδο πέρα από τα όρια του 

χώρου και του χρόνου. Είναι μια τέχνη που αποτελεί κομμάτι της ουσίας του 

Ανθρώπου. Κάποιοι πιστεύουν ότι η γραφή είναι η μνήμη των ανθρώπων, 

κάποιοι άλλοι ότι είναι ένα τεράστιο σύμβολο και κάποιοι ότι είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός. Όλες αυτές οι απόψεις προσπαθούν να περιγράψουν τη 

γραφή ειδωμένη χωριστά από την ψυχική υπόσταση του Ανθρώπου.  

   Στην παρούσα εργασία δεν επιθυμώ να αναδείξω τη σημασία της γραφής 

στην πρόοδο της ανθρώπινης σκέψης κατά μήκος του άξονα της διαρκούς 

κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης, αλλά την άρρηκτη και σύμφυτη σύνδεσή της 

με την ανθρώπινη ψυχή από το βάθος των αιώνων μέχρι σήμερα. 

   Η σύνδεση γραφής και ψυχής δεν είναι κάτι καινούριο στην Ιστορία. 

Πρώτος ο Αριστοτέλης είπε πολύ παραστατικά «Λοιπόν, οι ήχοι […] είναι 

σύμβολα των ιδεών που προκαλούνται από την ψυχή και η γραφή είναι τα 

σύμβολα των ήχων». Προς την ίδια κατεύθυνση στρέφονται και κάποιοι 

Κινέζοι φιλόσοφοι και μοναχοί οι οποίοι ασχολήθηκαν σε βάθος με τη γραφή 

γύρω στα 1000 μ.Χ. Ωστόσο, η σύνδεση γραφής και ψυχής φαίνεται να 

λαμβάνει πιο ορατές διαστάσεις από τον 17ο αιώνα και μετά. Η επιστήμη της 

Ψυχολογίας συνέβαλε καθοριστικά στη γέννηση και εξέλιξη της Γραφολογίας 
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από τον 19ο αιώνα και μετά. Σε αυτήν την τελευταία και πιο ώριμη χρονική 

περίοδο ο άνθρωπος ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη της διαδικασίας 

της γραφής ως μία μορφή συναισθηματικής έκφρασης και με το εάν μπορεί 

να βρεθεί συσχέτιση μεταξύ της εικόνας του γραπτού και της 

προσωπικότητας του συγγραφέα.  

   Η εργασία αυτή διατείνεται πως η μελέτη του γραφικού χαρακτήρα 

παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον για όποιον προβληματίζεται γύρω από 

την προσωπικότητα και την ψυχική έκφραση. Η προσπάθεια που γίνεται 

αποσκοπεί στην βαθύτερη εξέταση της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στην 

ψυχή και τη γραφή. Η γραφή ως μία λειτουργία έκφρασης και μία ενέργεια 

αυστηρά χαρακτηριστική του υποκειμένου δύναται να συνυποδηλώσει τη 

ψυχική του φόρμα. Μέσα, λοιπόν, από το πρίσμα της Ψυχολογίας 

προσεγγίζεται η γραφολογία και η γραφοθεραπεία με σκοπό τη διερεύνηση 

του εάν και κατά πόσο αυτές οι δύο θέσεις έχουν εφαρμογή στην σύγχρονη 

μελέτη και θεραπεία της ψυχής. Το όφελος που μπορεί να έχουν τα 

αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις γύρω από αυτό το ζήτημα πιστεύω ότι θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα βοήθεια σε θεωρητικό επίπεδο 

από τη μία και μία συμπληρωματική στρατηγική σε πρακτικό επίπεδο από την 

άλλη στην ατέρμονη αναψηλάφηση της Ανθρώπινης Ψυχής.     
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

   Εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια υπάρχουν πολλά μέσα μετάδοσης 

μηνυμάτων με τη βοήθεια σχεδίων, σημείων, εικόνων. Η ανάγκη της 

ανθρώπινης φύσης για έκφραση και ο πόθος μετάδοσης γνώσεων ή 

συμβάντων, γέννησαν τη γραφή. Η γραφή είναι ο τρόπος παγίωσης του 

έναρθρου λόγου και της ακινητοποίησής του μέσα στο χρόνο, που του 

προσδίδει μνημειακό χαρακτήρα (Δημητρέλης, 1989). Ο πρωτόγονος 

άνθρωπος κατέφυγε σε επινοητικούς συνδυασμούς συμβολικών αντικειμένων, 

με σημάδια, κόμπους, σχέδια και εντομές. Η γραφή δίνει υλική υπόσταση στη 

σκέψη, η οποία μέχρι εκείνο το σημείο παρέμενε απλά μια δυνατότητα Αλλά, 

η γραφή δεν υπάρχει παρά από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργείται ένα 

σώμα οργανωμένο από σημεία ή σύμβολα μέσω των οποίων οι χρήστες τους 

μπορούσαν να εκφράζουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια όλα αυτά που 

γνώριζαν, σκέφτονταν και συναισθάνονταν. 

    Οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί για τη γραφή είναι πολλοί και εκφράζουν 

με διαφορετικές σημασίες την προσπάθεια του ανθρώπου να καταγράψει 

μέσω ενός μηχανισμού τον προφορικό λόγο, την ομιλία (Gelb, 1969). Αυτός, 

όμως είναι ένας πολύ απλουστευτικός ορισμός για τη γραφή που δε λαμβάνει 

υπόψη της μια τεράστιας σημασίας λειτουργική ικανότητα της γραφής.  Ας 

υποθέσουμε, λοιπόν ότι η γραφή αναπαριστά ήχους και φθόγγους και ότι η 

λειτουργία του γραπτού λόγου είναι να αναπαραστήσει τον προφορικό λόγο, 

την ομιλία. Στον προφορικό λόγο, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι 

λέξεις, το ύφος, ο τόνος και η ένταση που χρησιμοποιούμε δεν αποτελούν 

απλά ένα μονοδιάστατο τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι κάτι πολύ 

παραπάνω από αυτό. Όλα αυτά μεταφέρουν ένα φορτίο συναισθηματικό, 

γνωστικό και ψυχικό. Συναισθήματα, σκέψεις και πτυχές της ξεχωριστής 

προσωπικότητας του ομιλούντος υποκειμένου.  

   Από την άλλη, ο άνθρωπος εξέλιξε και βελτιστοποίησε ένα μηχανισμό που 

του επέτρεψε να επικοινωνήσει με μία πιο σταθερή μορφή που να αντέχει στο 

χρόνο και να υπερνικά την αδυναμία της ανθρώπινης μνήμης. Επινόησε ένα 

μηχανισμό που στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, έχει οργάνωση και 

πρέπει να φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά. 
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   Έτσι, η άποψη που μπορεί να συναχθεί για τη γραφή και το γραπτό λόγο 

γενικότερα είναι ότι αποτελούν σύμβολα συμβόλων, σημάδια δευτέρου 

βαθμού. Άρα ό,τι φορτίο μπορεί να μεταφέρει ο προφορικός λόγος μπορεί 

κατ’ επέκταση και ο γραπτός. 

   Το κάθε υποκείμενο που χρησιμοποιεί τη γραφή κινητοποιείται από τη δική 

του ξεχωριστή προσωπικότητα η οποία καθορίζει το αποτέλεσμα αυτής της 

διεργασίας. Το υποκείμενο προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματα, τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες του. Το γεγονός ότι η γραφή αποτελεί εξ ορισμού 

ένα σύστημα συμβόλων συνεπικουρεί στην προσπάθεια του υποκειμένου να 

μην εκφραστεί με έναν γραμμικό τρόπο αλλά με έναν πιο έμμεσο και 

συγκαλυμμένο (Nevo, 1989). O Jacoby (1939), ένας από τους πιο γνωστούς 

μελετητές της γραφολογίας, πίστευε ότι η λειτουργία της γραφής αποτελεί μια 

από τις καλύτερες μεθόδους ψυχικής φράσης και πηγή άφθονων 

πληροφοριών για το ψυχολογικό προφίλ του ανθρώπου. Ακόμα και η πιο 

απλή γραμμή περικλείει μια έννοια (Δημητρέλης, 1989). Σύμφωνα με τον 

Jacoby (1939), οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν αν εφαρμοστεί μια 

καλή μέθοδος αφορούν αποκλειστικά τον συγγραφέα. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

κάτι άλλο που να μεσολαβεί στην όλη διαδικασία της έκφρασης. Το 

υποκείμενο είναι ανεπηρέαστο από τρίτους παράγοντες.  Έτσι, αγνοώντας το 

ακριβές ποσό των πληροφοριών που κρύβονται πίσω από κάθε επαφή του 

μολυβιού του στο χαρτί, το υποκείμενο αφήνει το προσωπικό του στίγμα.       

   Για να φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη 

μακρόχρονη διαδρομή που διέγραψε η γραφή μέσα στους αιώνες από την 

πρώτη της «δειλή» και «λιτή» εμφάνιση στην Ιστορία μέχρι την τυποποίηση 

και κωδικοποίησή της σε ένα λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας.  Το πότε 

και το πώς η γραφή εξελίχθηκε σε αυτό το σύστημα αποτελεί μία σημαντική 

πτυχή του θέματος που εξετάζεται. Η δημιουργία και η εξέλιξη των 

αλφαβήτων όπως την γνωρίζουμε μέσα από την Ιστορία συντέλεσε μοναδικά 

στη θεμελίωση του γραπτού τρόπου επικοινωνίας. Το αλφάβητο αποτέλεσε το 

ιδανικό μέσο που έδωσε την ικανότητα στον άνθρωπο να μεταδώσει, να 

διερμηνεύσει και να κατανοήσει το περιεχόμενο του μηνύματος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γ Ρ Α Φ Η 
 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Η Σ   Γ Ρ Α Φ Η Σ 

 

    Tα πρώτα σχέδια που σκάλισε ο άνθρωπος σε βράχους έγιναν πριν από 35 

χιλιάδες και πλέον χρόνια. Ήταν αναμφίβολα ένα είδος τέχνης. Ταυτόχρονα, 

όμως, έθεσε τις βάσεις για τη γέννηση της γραφής, ενός συστήματος μη 

προφορικής επικοινωνίας για τη μετάδοση πληροφοριών μέσω σημείων ή 

συμβόλων τα οποία δεν έχουν κάποιο προφανές νόημα. Ο άνθρωπος των 

σπηλαίων δεν ήταν σε θέση να παράξει γραπτό λόγο και προφανώς 

χρησιμοποίησε αυτές τις ζωγραφιές ως ένα μέσο που θα μπορούσε να του 

διατηρήσει στη μνήμη κάτι που έκανε ή συνέβη ή ακόμα για να ενημερώσει 

κάποιους άλλους ανθρώπους για κάτι (Gelb, 1969). Αυτό είναι το πρώτο 

στάδιο στην ιστορία της γραφής γνωστό ως πρώιμη σημασιογραφία. 

   Στη συνέχεια, τα συστήματα γραφής ξεκίνησαν από πικτογραφικά 

λογογραφικά για να εξελιχτούν σε ιδεογραφικά λογογραφικά και στη 

συνέχεια σε συλλαβικά και τελικά στην αλφαβητική γραφή. 

    Η γραφή στο δυτικό κόσμο εξελίχτηκε από το σύστημα μέτρησης των 

Σουμέριων στην αρχαία Μεσοποταμία. Οι αρχαιότερες σουμεριακές 

πινακίδες που έχουν ανασκαφεί ως σήμερα ανάγονται στο 3500 π.Χ., που 

γίνεται αποδεκτό σήμερα ως η εποχή εφεύρεσης από τον άνθρωπο της 

γραφής. Στην ανατολή, η γραφή εφευρέθηκε στην Κίνα, πιθανότατα 

ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο δυτικό κόσμο, κατά το 1600 π.Χ.  

   Οι περισσότερες γραφές που χρησιμοποιούνται σήμερα, με εξαίρεση κυρίως 

τα κινέζικα ιδεογράμματα, κατάγονται μέσα από μια μακρά εξελικτική πορεία 

στη σουμεριακή σφηνοειδή γραφή. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, 

η γραφή εμφανίζεται στην αρχαία Αίγυπτο περίπου το 3100 π.Χ., λίγο 

αργότερα από την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση της στη Μεσοποταμία. 

Παρόλο που η ιερογλυφική γραφή δεν αποτελεί απευθείας δάνειο από τη 

σφηνοειδή, είναι πιθανόν το αιγυπτιακό σύστημα γραφής να αναπτύχθηκε 

ύστερα από την επίδραση του σουμεριακού. Καθένας από τους χαρακτήρες 

που συναντάμε στο σουμεριακό σύστημα -λογογράμματα, φωνητικά σύμβολα 
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και προσδιοριστικά- εμφανίζονται επίσης και στην αιγυπτιακή γραφή. Σε 

αυτήν την πορεία, στην Αίγυπτο του 2600 π.Χ. αναπτύχθηκε ένα σύνολο 22 

ιερογλυφικών συμβόλων για να σημειώσουν ξεχωριστά σύμφωνα της 

γλώσσας, αλλά και ένα 23ο για να σημειώνει αρχικά ή τελικά φωνήεντα. Από 

την αιγυπτιακή γραφή αναπτύχθηκε το φοινικικό αλφάβητο, που 

δημιουργήθηκε γύρω στο 1050 π.Χ. και στο οποίο μπορούν να αναχθούν όλα 

σχεδόν τα αλφάβητα που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Από το φοινικικό 

αλφάβητο κατάγεται το ελληνικό αλφάβητο και επίσης από το φοινικικό 

μέσω του αραμαϊκού αλφαβήτου το εβραϊκό, το αραβικό, τα ινδικά αλφάβητα 

καθώς και τα αλφάβητα της νοτιοανατολικής Ασίας κ.ά. Η σημασία του 

φοινικικού αλφαβήτου οφείλεται από την εμπορική κυριαρχία των Φοινίκων 

στη Μεσόγειο την περίοδο 1200 π.Χ.-800 π.Χ. και την υιοθέτηση αραμαϊκού 

αλφάβητου από την Περσική Αυτοκρατορία τον 7ο αιώνα π.Χ. ως επίσης 

γραφής του κράτους. 

   Ανεξάρτητες εξελίξεις αποτελούν γραφές όπως τα κινέζικα ιδεογράμματα, 

τα ιερογλυφικά των Μάγιας, το κελτικό ογκαμικό αλφάβητο κ.ά. 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   Τ Η Σ   Γ Ρ Α Φ Η Σ 

 

   Ο λόγος, είτε είναι προφορικός είτε γραπτός, αποτελεί πρακτική 

επικοινωνίας που υπόκειται σε φυσιολογικές συνθήκες όπως αυτές 

καθορίζονται από το οπτικό και ακουστικό σύστημα. Αυτό θεωρείται 

δεδομένο για τους μελετητές του λόγου. Όσον αφορά το γραπτό λόγο, αυτό 

που αξίζει να ξεχωρίσει κανείς είναι τι το διαφορετικό είναι σε θέση να 

προσδώσει η γραφή σε σχέση με την ομιλία. Με άλλα λόγια, αυτό που πρέπει 

να αναφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο είναι οι μοναδικές λειτουργίες του 

λόγου.  

   Σύμφωνα με τον Coulmas, έναν σημαντικό μελετητή των γραφικών 

συστημάτων, η γραφή εξελίχθηκε ως ένα οπτικό μέσο επικοινωνίας που 

έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεπεράσει ορισμένους περιορισμούς ή 

κάποια ελλείμματα του προφορικού λόγου. Πέντε, λοιπόν, είναι οι λειτουργίες 

του γραπτού λόγου που τον κάνουν ξεχωριστό: η μνημονική λειτουργία, η 

λειτουργία της απόστασης, η λειτουργία κοινωνικού ελέγχου, η λειτουργία 

σύλληψης του αφηρημένου και η λειτουργία της (αισθητικής) έκφρασης 

(Coulmas, 1996).  
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 Μνημονική λειτουργία  

Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στην δυνατότητα που παρέχει ο γραπτός λόγος 

να διατηρεί ζωντανό το περιεχόμενο των εννοιών. Παρόλο που λέγεται ότι τα 

μέλη κοινωνιών που χρησιμοποιούσαν τον προφορικό τρόπο επικοινωνίας 

ξεπερνούν κατά πολύ σε μνημονικότητα εκείνα που χρησιμοποίησαν τη 

γραφή, το ποσό της συσσωρευμένης γνώσης που έχουν στη διάθεσή τους οι 

τελευταίοι είναι απείρως μεγαλύτερο και επακριβέστερο. Η ιστορικότητα 

επιτεύχθηκε χάρη στη γραφή.  
 

    Λειτουργία της απόστασης  

Η προφορική επικοινωνία απαιτεί την ταυτόχρονη συνύπαρξη του πομπού και 

του δέκτη. Η γραφή, από την άλλη, δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν 

δύο άνθρωποι πέρα από κάθε χωροχρονικό περιορισμό. Έτσι, τα τρία 

θεμελιώδη μέρη που απαρτίζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας, ο ομιλητής, 

ο ακροατής και η ομιλία, μπορούν να χωριστούν. Το μήνυμα μπορεί να 

εκληφθεί από πολλούς σε διαφορετικά μέρη και στιγμές.  
 

   Λειτουργία κοινωνικού ελέγχου 

Η επικοινωνία γενικά προκαλεί αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση με την 

έννοια ότι επηρεάζει τα πράγματα με οποιονδήποτε τρόπο. Ο γραπτός λόγος, 

επιπλέον, λόγω της σταθερότητάς του δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να 

ασκήσει έλεγχο βάσει των δειγμάτων γραφής του ατόμου. Επίσης, η γραφή 

προσέδωσε στην κοινωνία ένα καλύτερο και σταθερότερο πλαίσιο για να 

μπορέσει να οργανωθεί. Η εκπαίδευση, η φορολογία, οι εκλογές και άλλες 

πολλές θεμελιώδεις λειτουργίες μιας κοινωνίας ωφελήθηκαν πολύ από τη 

γραφή. Δημιουργήθηκε, δηλαδή, ένα καλύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο το 

άτομο λαμβάνει διαστάσεις και ελέγχεται χάρη στη γραφή.  
 

   Λειτουργία σύλληψης του αφηρημένου 

Αυτή η λειτουργία υποδηλώνει ότι στη γραφή το γλωσσικό μήνυμα 

μετατρέπεται σε ένα ερμηνεύσιμο αντικείμενο που πρέπει να είναι αύταρκες 

αφού ο συγγραφέας δε θα είναι παρών για να το εξηγήσει. Υπό αυτήν την 

έννοια, το μήνυμα θεωρείται μια αυτόνομη ύπαρξη που έχει συγκεκριμένη 

ταυτότητα και διαστάσεις και ελαχιστοποιεί  το ενδεχόμενο του 

διφορούμενου. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εφικτό ο άνθρωπος  να συλλάβει 
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αφηρημένες έννοιες και να τις δώσει υπαρκτές διαστάσεις. Αυτή η λειτουργία 

είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 

εκφράσει αφηρημένες και άυλες έννοιες με έναν σταθερό τρόπο. Έννοιες που 

μπορούν να υπάρξουν έξω από αυτόν και να αντιληφθούν και από τους 

άλλους, όπως με τα συναισθήματα, χωρίς να χρειάζεται να είναι ο ίδιος παρών 

ή να είναι ορατές οι συνθήκες κατά τις οποίες γεννήθηκαν αυτά. Με άλλα 

λόγια, τα γράμματα μπόρεσαν να βάλουν τα σημεία, να αφήσουν τα ίχνη για 

κάτι αφηρημένο που το υποκείμενο αντιλαμβάνεται και έτσι να καταστεί 

δυνατόν να το παρατηρήσει και κάποιος άλλος.  
 

   Λειτουργία (αισθητικής) έκφρασης 

Η συμβολή της γραφής στην αισθητική έκφραση του ανθρώπου είναι 

αναμφισβήτητη. Το μέσο αυτό προσέθεσε στο ρεπερτόριο της 

συναισθηματικής, νοητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης του ανθρώπου νέες 

μεθόδους και πρακτικές. Η ποίηση, η λογοτεχνία, η δοκιμιογραφία, το θέατρο, 

ο κινηματογράφος σχετίζονται παραπάνω από άμεσα με το γραπτό λόγο. Εν 

ολίγοις, η γραφή εξέλιξε μοναδικά  τις τέχνες και τη νόηση, διανθίζοντας την 

ποικιλία της ανθρώπινης έκφρασης και συντελώντας στην εξωτερίκευση του 

εσωτερικού του κόσμου.    

    

 

  
Η   Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α   Τ Η Σ   Γ Ρ Α Φ Η Σ  

 

   Πέρα, όμως, από τη γενικότερη αναφορά στα σταθερά χαρακτηριστικά και 

τις λειτουργίες της γραφής θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ξεχωριστή 

διάσταση που η γραφή μπορεί να πάρει ανάλογα με το υποκείμενο που την 

εξασκεί. Σε αυτό το σημείο τονίζεται η μοναδικότητα της γραφής του κάθε 

ανθρώπου. Η άποψη αυτή έχει διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί τόσο από 

ερευνητές οσο και «δια γυμνού οφθαλμού».  Κάθε άτομο έχει το δικό του 

γραφικό τύπο, που εκδηλώνεται με τη γραφική του κίνηση, και ακριβώς αυτόν 

τον ιδιαίτερο τύπο χαρακτηρίζουμε ως γραφή του. 

   Η ποικιλία των ανθρώπινων γραφών είναι απεριόριστη και καμία γραφή δεν 

είναι απόλυτα όμοια με μια άλλη. Η ποικιλία αυτή εξηγείται από την 
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απεριόριστη ποικιλία των ανθρώπινων χαρακτήρων. Η εξεύρεση και η 

ανάλογη εκτίμηση των ουσιωδών γραφικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν 

στην κάθε συγκεκριμένη γραφή είναι το έργο του ειδικού επιστήμονα της 

γραφολογίας.  

   Το γεγονός ότι κάθε γραφή περιέχει ορισμένες βασικές ιδιορρυθμίες και 

γραφικά χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν να τη διακρίνουμε με βεβαιότητα 

από οποιαδήποτε άλλη, το αποδεικνύουν και οι ακόλουθες, ανάμεσα σε 

πολλές άλλες, παρατηρήσεις :  

1. Οι μαθητές παρά την σταθερή και αδιάκοπη πρόοδό τους, καθώς και μετά 

την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών, αντί, όπως θα περίμενε κανείς, να 

παρουσιάζουν γραφή που να τείνει διαρκώς περισσότερο προς την 

καλλιγραφία, να εμφανίζουν ακριβώς το αντίθετο: με την πάροδο του χρόνου 

η γραφή του καθενός απομακρύνεται διαρκώς περισσότερο από τους 

καλλιτεχνικούς τύπους και αποκτά δική της ατομική διαμόρφωση, ανάλογη με 

τη διαμόρφωση του ατομικού χαρακτήρα. 

2. Η γραφή του κάθε ατόμου, από την ενηλικίωση ως τα γηρατειά, παραμένει 

πάντα η ίδια στα κύρια και βασικά χαρακτηριστικά της. 

3. Η κάθε γραφή είναι κομμάτι της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. Η  

σχέση μεταξύ ατόμου και γραφικού χαρακτήρα αποτελεί τη βάση για την 

εφαρμοσμένη επιστήμη της δικαστικής γραφολογίας η οποία διερευνά και 

διαπιστώνει με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο την ταυτότητα του ατόμου μέσα 

από δείγματα γραφής ή υπογραφής. 

4.   Η γραφή παραμένει η ίδια στα κύρια βασικά της γνωρίσματα, ακόμη και 

όταν το άτομο γράφει με το αριστερό χέρι, με το πόδι , με το στόμα ή με ένα 

ραβδί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γραφή δεν είναι προϊόν του γραφικού 

μέσου, αλλά του εγκεφάλου, ο οποίος κινεί ομοιότυπα οποιοδήποτε 

χρησιμοποιούμενο γραφικό μέσο.   

5. Λειτουργούν και στη γραφή οι νόμοι της κληρονομικότητας, γιατί πολλές 

φορές παρατηρείται ουσιώδης γραφική ομοιότητα ανάμεσα στη γραφή 

αδελφών, πατέρα και γιου, καθώς και διδύμων, οι οποίοι εμφανίζουν και 

ομοιότητα στον χαρακτήρα. 

6. Παντού και πάντα ζωηρά επιδιώκεται η απόκτηση αυτόγραφων ενός 

ορισμένου  σημαντικού προσώπου, με την πεποίθηση ότι και η ιδιόχειρη 

γραφή του αντικατοπτρίζει αυτό το ίδιο το πρόσωπο.  
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   Πιο αναλυτικά, η γραφή του κάθε ατόμου φαίνεται να παρουσιάζει 

μοναδική σύσταση από επιμέρους χαρακτηριστικά που την καθιστούν 

αντιπροσωπευτική αυτού του ατόμου. Και ενώ η εκπαίδευση και η γενικότερη 

καθοδήγηση προσπαθεί να οδηγήσει τα παιδιά σε μια στιλιζαρισμένη και 

τυποποιημένη μορφή των γραμμάτων, το κάθε άτομο φτάνει πρώτα σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων και στη συνέχεια 

δεν επαναπαύεται ποτέ σε αυτό. Εξακολουθεί να εξελίσσει διαρκώς το στιλ 

γραφής του όπως ακριβώς συμβαίνει και με την προσωπικότητά του. Είναι δε 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ η γραφή ενός ατόμου μεταβάλλεται ως 

προς τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά της με το πέρασμα του χρόνου 

εξακολουθεί να είναι δυνατή η διάκριση αυτής ως προς την ταυτότητα του 

γράφοντος. Κάτι ανάλογο ισχύει και με την προσωπικότητα του καθενός η 

οποία διατηρεί ισόβια ορισμένα θεμελιώδη και χαρακτηριστικά για το άτομο 

«χαρακτηριστικά».  

   Η γραφή είναι μια δυναμική πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ως 

τέτοια υφίσταται συνεχή αλλά όχι πάντοτε διακρινόμενη 

εξέλιξη/διαφοροποίηση, υποκείμενη σε αρκετές επιρροές και διαφόρους 

βαθμούς φυσικής μεταβολής. Ένας γραφέας παράγει γραφές οι οποίες 

παρουσιάζουν διαφορές/μεταφορές αναμεταξύ τους όχι σημαντικές και 

τέτοιες που διαμορφώνουν συγκεκριμένο μοτίβο. Αυτό το πλήθος 

παρεμφερών γραφών στο σύνολό τους είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο και 

δεν μπορεί να αναπαραχθεί/αντιγραφεί. Αυτή η άποψη υιοθετείται από την 

εφαρμοσμένη επιστήμη της δικαστικής γραφολογίας που χρησιμοποιείται για 

την ταυτοποίηση και τη γνησιότητα των εγγράφων. Το ατομικό στοιχείο της 

κάθε γραφής αναγνωρίζεται από έναν εκπαιδευμένο επιστήμονα και 

διασταυρώνεται με ένα άλλο δείγμα Η μοναδικότητα της γραφής δεν 

αποδίδεται στην 100% ταύτιση του γραφήματος, αλλά στην ταύτιση των 

γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών αυτής. Η επιστήμη αυτή χαίρει κύρους 

και αναγνώρισης και τα πορίσματα αυτής έχουν αποδεικτική ισχύ για το 

δικαστήριο.  

   Ευρήματα από πολύ μία πολύ πρώιμη έρευνα δείχνουν ότι ο γραφικός 

χαρακτήρας δε στηρίζεται σε μια μαθημένη και «στιλιζαρισμένη» δεξιότητα, 

αλλά ελέγχεται από ένα δυναμικό σύστημα που εξαρτάται από την 

προσωπικότητα του υποκειμένου. Δεν είναι, δηλαδή αποτέλεσμα «στείρας» 
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και μονοδιάστατης μάθησης. Ο Preyer το 1895 στο έργο του On the 

Physiology of Handwriting  (βλ:Landau, 2007) ταύτισε τον όρο του γραφικού 

χαρακτήρα (handwriting)  με  τον όρο “brainwriting”. Και αυτό γιατί ήθελε να 

καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ του μυαλού -και κατ’ επέκταση της ψυχής- με 

τη γραφή και την έκφραση του πρώτου μέσω του δεύτερου. Υπέθεσε ότι εάν 

κάποιος χάσει το χέρι  με το οποίο γράφει και μάθει να γράφει με το άλλο ή 

ακόμα και με το στόμα ή το πόδι τότε θα εμφανίσει τις ίδιες βασικές τάσεις 

στο γραφικό του χαρακτήρα. Ο Preyer προχώρησε στην επαλήθευση αυτής 

της υπόθεσης και έβαλε υποκείμενα να γράφουν με το αντίθετο χέρι με το 

στόμα και το πόδι. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν την υπόθεσή του αφού τα 

υποκείμενα εμφάνισαν σημαντικές ομοιότητες σε σχέση με τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά του τρόπου γραφής τους που είχαν εντοπιστεί από πριν. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η γραφή  είναι μία λειτουργία που 

οργανώνεται κεντρικά. Παρόμοια άποψη συναντάμε πολύ πρώιμα και από τον 

Michon ο οποίος επηρεασμένος από τη σκέψη του Descartes συνηγορεί υπέρ 

μιας ανώτερη οργάνωσης των λειτουργιών και δη της γραφής, σε επίπεδο 

εγκεφάλου (Landau, 2007). Επομένως, κάθε γραφή εφόσον σχετίζεται με τον 

εγκέφαλο και κατ’επέκταση με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου 

λαμβάνει και μοναδικές διαστάσεις. 

   Η υπόθεση ότι οι γραφικοί χαρακτήρες ατόμων που συνδέονται με στενή 

συγγένεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα παρατήρησης. Μέχρι στιγμής, βέβαια, 

δεν έχει συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αποτελεσμάτων από μελέτες 

που να εξετάζουν εάν υπάρχει μια σχετικά υψηλή ομοιότητα μεταξύ ατόμων 

που συνδέονται με στενή συγγενική σχέση. Αυτό, όμως είναι αποτέλεσμα 

περισσότερο του μειωμένου αριθμού ερευνών γύρω από το θέμα. Γενικά, 

πάντως παρατηρείται μια τάση που δείχνει ότι η κληρονομικότητα επηρεάζει 

σε έναν μικρό βαθμό τη μορφή του γραφικού χαρακτήρα. Τα περισσότερα 

ευρήματα σχετικών με το θέμα ερευνών αφορούν την περίπτωση των δίδυμων 

αδελφών. 

    Έρευνα των  Srihari, Huang και Srinivasan (2008) με δείγμα 206 ζευγάρια 

διδύμων μελέτησε το κατά πόσο δείγματα γραφής διδύμων μπορούν να 

ομοιάζουν και εάν είναι δυνατό να διαγνωσθεί η ταυτότητα του συγγραφέα 

μέσω ενός εξελιγμένου υπολογιστικού συστήματος. Η μέθοδος που 

ακολούθησαν είχε ως εξής: έδωσαν στους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 
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μία σελίδα γράφοντας ένα καθορισμένο κείμενο. Στη συνέχεια, χώρισαν τις 

σελίδες στη μέση και τις διασταύρωσαν με αυτές των αδελφών τους. Το 

δείγμα περιελάμβανε ομοζυγωτικούς, διζυγωτικούς διδύμους και κανονικά 

αδέλφια. Τα αποτελέσματα  μετά την επαλήθευση έδειξαν ότι ο γραφικός 

χαρακτήρας των διδύμων είναι περισσότερο δύσκολο να διακριθεί σε σχέση 

με αυτόν των κανονικών αδελφών. Το ποσοστό λάθους ήταν για την πρώτη 

περίπτωση  12.91% ενώ για τη δεύτερη 3.7%. Επίσης, το ποσοστό λάθους για 

τους ομοζυγωτικούς διδύμους ήταν υψηλότερο από αυτό των διζυγωτικών. Εν  

κατακλείδι, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γραφικοί χαρακτήρες των 

διδύμων και δη των ομοζυγωτικών μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους σε 

σύγκριση με αυτούς των υπολοίπων (διζυγωτικούς και απλά αδέλφια) (Srihari, 

Huang, Srinivasan, 2008). 
 

 
 

 
Τα παραπάνω δείγματα αφορούν τη γραφή ενός ζευγαριού διδύμων. Η ομοιότητα στα γενικότερα 
γραφολογικά χαρακτηριστικά είναι εμφανής. Ωστόσο, κάποιες πολύ μικρές διαφορές μπορούν να 
υποδείξουν την διαφορετική ταυτότητα του γράφοντος. Μετά την επεξεργασία από το σύστημα η τιμή για 
τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ αυτού του ζεύγους ήταν 7.15 (από Srihari, Huang, Srinivasan, 2008).   
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Η αντίστοιχη τιμή για το παραπάνω ζεύγος διδύμων ήταν -98,36. Η ομοιότητα είναι σαφώς μικρότερη και 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για διαφορετικό υποκείμενο (από Srihari, Huang, Srinivasan, 
2008).   
 
 
 

   Μια άλλη ομάδα ερευνών έχει ασχοληθεί με το εάν είναι δυνατό να 

καταλάβουμε το φύλο του συγγραφέα από το γραφικό χαρακτήρα και με πόση 

ακρίβεια. Τα δεδομένα γενικότερα καταδεικνύουν ότι η πιθανότητα για σωστή 

πρόγνωση του φύλου με βάση το γραφικό χαρακτήρα υψηλότερη από την 

τυχαία επιλογή (Eames & Loewenthal, 1990; Hamid & Loewenthal, 1996; 

Hartley,1991; Hayes, 1996; Burr, 2002). Η ακρίβεια της πρόγνωσης 

κυμαίνεται μεταξύ  65-75% (Burr, 2002). Μάλιστα, φαίνεται ότι τα 

γραφολογικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν υπέρ της πρόγνωσης για το 

φύλο του συγγραφέα δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. 

Έρευνα που εξέτασε την πιθανότητα πρόγνωσης τόσο σε δείγματα γραφής 

στην αγγλική όσο και στην ινδική γλώσσα (ανήκει σε διαφορετική κατηγορία 

γραφής) βρήκε ότι η γλώσσα δεν επηρεάζει την πρόγνωση (Hamid, 

Loewenthal, 1996). Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν υπέρ της 

γενικότερης άποψης ότι ο γραφικός χαρακτήρας μπορεί να προσδώσει 
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στοιχεία σχετικά με το υποκείμενο του οποίου ανήκει, όπως γίνεται με το 

φύλο. 

   Τέλος, είναι ενδεικτικό της μοναδικής σχέσης μεταξύ υποκειμένου και 

γραφικού χαρακτήρα το γεγονός ότι τα αυτόγραφα και οι χειρόγραφες 

αφιερώσεις τυγχάνουν τέτοιας απήχησης από τους ανθρώπους. Για έναν 

θαυμαστή είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει ένα κομμάτι από τον γραφικό 

χαρακτήρα ενός ατόμου που εκτιμά ή θαυμάζει. Έτσι, έχει και ένα κομμάτι 

που αντιπροσωπεύει το ίδιο το άτομο που το υπογράφει, που αντικατοπτρίζει 

την ίδια την προσωπικότητά του. Το ίδιο φαινόμενο, επίσης παρατηρείται και 

με την ανάγνωσή ενός σημειώματος με ιδιαίτερο συναισθηματικό 

περιεχόμενο γραμμένο από ένα οικείο άτομο. Η θέαση των γραμμάτων του 

ατόμου και το στιλ γραφής του επηρεάζουν τον αναγνώστη πέρα από  το 

περιεχόμενο. Αν αναλογιστεί κανείς πως θα ήταν το ίδιο σημείωμα 

τυπογραφημένο θα καταλάβει καλύτερα την έννοια της μοναδικότητας της 

γραφής.  

   Ωστόσο, η έρευνα στο πεδίο της γραφολογίας δεν είναι σε θέση να 

υποστηρίξει με απόλυτη βεβαιότητα τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η γραφή 

αποτελεί μία λειτουργία που επηρεάζεται από ορισμένους μοναδικούς 

παράγοντες. Από άποψη επιστημονικών δεδομένων, δεν είμαστε ακόμη σε 

θέση να προσδιορίσουμε ούτε το ποιοι μπορεί να είναι οι μοναδικοί ή γενικοί 

παράγοντες με τους οποίους επηρεάζεται το γραφικό στιλ του καθενός ούτε 

και το πώς αυτοί μπορεί να το επηρεάζουν.  

 Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίχθηκε πάνω σε θεωρητικές αρχές και 

αξιώματα που κυριαρχούσαν στη σφαίρα της γραφολογίας και της 

ψυχολογίας. Υπάρχει, όμως και μία άλλη κατεύθυνση της έρευνας που δε 

συμφώνησε με αυτές τις θεωρητικές υποθέσεις και εστίασε σε πιο πρακτικές 

και ελέγξιμες εφαρμογές. Για παράδειγμα, οι Beech και  Mackintosh (2005) 

υπέθεσαν ότι οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της γραφής των δύο 

φύλων μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφορών σε επίπεδο ορμονών. Οι 

ερευνητές προσπάθησαν να διασταυρώσουν ορισμένα γραφολογικά 

χαρακτηριστικά που είναι προσδιοριστικά του φύλου του γράφοντος με το 

προφίλ του ατόμου σε επίπεδο ορμονών. Μετά  την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων πρότειναν ότι προγεννητικές επιδράσεις ορισμένων ορμονών 

μπορεί να ασκούν επιρροή στην μετέπειτα ανάπτυξη ενός «θηλυκού» 
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γραφικού χαρακτήρα στις γυναίκες συνεπικουρούμενες από τις κοινωνικές 

επιρροές, χωρίς να ισχύει κάτι αντίστοιχο ή το ίδιο για τους άνδρες. Από μία 

άλλη σκοπιά, ο Hartley (1991) εξέτασε εάν οι διαφορές που παρατηρούνται 

ανάμεσα στο γραφικό χαρακτήρα των αγοριών και των κοριτσιών είναι 

αποτέλεσμα των στερεοτύπων. Χωρίς να παραγνωρίζει τη συμβολή των 

βιολογικών και αναπτυξιακών παραγόντων κατέληξε στο ότι απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα για να μπορέσει να αποδοθεί στην ανάπτυξη μιας 

χαρακτηριστικής για το φύλο γραφής λόγω κοινωνικών στερεοτύπων.  

   Μερικές φορές η έρευνα γύρω από ένα θέμα μπορεί να έχει περισσότερες 

εφαρμογές και να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει λίγο διαφορετικές 

υποθέσεις από αυτές για τις οποίες γίνεται. Μια τέτοια περίπτωση ισχύει 

παρακάτω. Είναι γεγονός πως αρκετοί επιστήμονες κυρίως της πληροφορικής 

ασχολούνται με την δημιουργία και την εξέλιξη συστημάτων που να μπορούν 

να εκτελέσουν ταυτοποίηση γραπτών. Κάτι τέτοιο είναι γεγονός σήμερα, στην 

εποχή των υπολογιστών. Ένα τέτοιο σύστημα  χρησιμοποιήθηκε και στην 

έρευνα για τους διδύμους (Srihari, Huang, Srinivasan, 2008) και σε αυτήν που 

ακολουθεί. Η έρευνα των He, You, Tang, Fang και Du (2006) ασχολήθηκε με 

την αναγνώριση μέσω της ταυτοποίησης του γραφικού χαρακτήρα. Στη 

μελέτη οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις 

εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες. Από την όλη προσπάθεια υπήρξαν θετικά 

αποτελέσματα αλλά επιπλέον αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 

λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα 

αυτή υποστηρίζει ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι εφικτό να υπάρξει 

αναγνώριση και ταυτοποίηση μέσω του γραφικού χαρακτήρα (He, You, Tang, 

Fang, και Du, 2006). 

   Αυτό, όμως, που συνάγεται από τέτοιες προσπάθειες είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για την απόδειξη της μοναδικότητας της γραφής. Έρευνες σαν τις 

παραπάνω καταδεικνύουν έμμεσα  αλλά χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης το 

γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό στιλ γραφής. Διαφορετικά,   

εάν κάτι τέτοιο δεν υπονοούντο ως δεδομένο οι παραπάνω έρευνες θα ήταν 

αδύνατο να σχεδιαστούν και να σταθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Γ Ρ Α Φ Η Σ 
 

Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 

γραφολογία, η (γαλλ. graphologie)· μία από τις νεώτερες επιστήμες, η οποία 
ερευνά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη γραφή (του χειρόγραφου πάντα και 
όχι με μηχανικό μέσο)και στα ψυχολογικά γνωρίσματα τα οποία συνθέτουν τον 
ατομικό χαρακτήρα του γράφοντος. (Ονομάζεται επίσης και γραφογνωστική, 
γραφονομία ή γραφοτεχνία). 
   Η γραφολογία αναγνωρίστηκε ως επιστήμη γιατί παρέχει τις αναγκαίες 
γνώσεις για την εκτίμηση της προσωπικότητας του γράφοντος. Διδάσκεται σε 
πολλά πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα ιδρύματα ως ιδιαίτερος κλάδος της 
ψυχολογίας (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, εκδ.2001)     
 

 

   Η γραφολογία είναι η επιστήμη εκείνη που μετράει, αξιολογεί και 

ερμηνεύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου που συνθέτουν το 

προσωπικό στιλ γραφής του. Μέσα από την ανάλυση και το συσχετισμό 

αυτών των  χαρακτηριστικών η επιστήμη αυτή προχωρά και σε περιγραφή 

των διαστάσεων της προσωπικότητας του ατόμου. Η επιστήμη αυτή 

στηρίζεται σε ορισμένες αρχές που ορίζουν  μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ 

γραφικού χαρακτήρα και προσωπικότητας. 

   Ο γραφικός χαρακτήρας είναι το σύνολο των γραπτών ιχνών όπως αυτά 

αποτυπώνονται από τον προσωπικό ρυθμό, το στιλ και το συνηθισμένο τρόπο 

κίνησης του χεριού κάθε ατόμου (Poizner, 2004). Οι γραφολόγοι 

χρησιμοποιούν τα απομεινάρια αυτής της οικειοποιημένης κινητικής 

συμπεριφοράς για να ανοίξουν ένα παράθυρο στη δομή της προσωπικότητας. 

Εξετάζοντας όλα τα στοιχεία του γραφικού χαρακτήρα και ερμηνεύοντάς τα 

χωριστά αλλά και μαζί, οι γραφολόγοι σκιαγραφούν το προφίλ του 

χαρακτήρα, τη συναισθηματικότητα και το κοινωνικό επίπεδο (Poizner, 

2004). 

   Η Γραφολογία έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί από Ευρωπαίους 

κλινικούς για δεκαετίες και ακόμη στη Βόρεια Αμερική αποτυγχάνει να 

τραβήξει την προσοχή της “mainstream” κλινικής κοινότητας. Σε ένα βαθμό 
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για αυτό οφείλεται η “εκλαϊκευμένη” εκδοχή της Γραφολογίας κυρίως από 

τον Bunker (Poizner, 2004). Η απλουστευτική λογική της σύνδεσης κάθε 

χαρακτηριστικού της προσωπικότητας με ένα συγκεκριμένο γραφικό ίχνος, 

όπως την προωθούσε ο Bunker θεωρήθηκε επιλήψιμη από τους 

παραδοσιακούς Ευρωπαίους γραφολόγους και ψυχολόγους. Η κατεύθυνση 

από την άλλη που ήταν περισσότερη αυστηρή, προσεκτική και ολιστική  

δηλαδή η προσέγγιση των Ευρωπαίων ερευνητών που δίνουν έμφαση στη 

gestalt διάσταση του γραψίματος χαίρει ευρύτερης αποδοχής ή έστω 

συζητείται  περισσότερο Poizner, 2004). 

   Η ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα δίνει σε αυτόν που την εξασκεί τη 

δυνατότητα μέσω της ανάλυσης των δομικών γραφικών στοιχείων του 

δείγματος γραφής του υποκειμένου να εξάγει πληροφορίες για την 

προσωπικότητα του. Όταν πραγματοποιεί μια ανάλυση, ο γραφολόγος 

εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά των γραμμάτων καθώς και την οργάνωσή 

τους στο χώρο. Με την βοήθεια της γραφολογικής θεωρίας, οι γραφολόγοι 

αναγνωρίζουν την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, τις στάσεις και τα 

συναισθήματα όπως αυτά καταγράφονται ή καλύτερα προβάλλονται πάνω 

στο χαρτί. Επιπλέον, αναζητούν το πώς αυτά τα ξεχωριστά  χαρακτηριστικά, 

και γενικότερα η διαιρεμένη και διαφαινόμενη εικόνα που παίρνουν, 

οργανώνεται, συντίθεται και δομείται στο πλαίσιο μίας δυναμικής οργάνωσης 

της προσωπικότητας του γράφοντος (Poizner, 2004). 

   Μέχρι αυτή τη στιγμή, η γραφολογία αναγνωρίζει τουλάχιστον 300 

χαρακτηριστικά του γραφικού χαρακτήρα, από τον συνδυασμό των οποίων 

μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα για την ψυχοσύνθεση του 

γράφοντα. Αν και απλή στην σύλληψη και σκέψη της, η γραφολογία απαιτεί 

χρόνο, παρατηρητικότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια και -φυσικά- γνώση, 

για να μπορέσει να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τον κάθε 

γραφικό χαρακτήρα. Η διαδικασία της ανάλυσης είναι αρκετά χρονοβόρα και 

απαιτεί λεπτομερή έλεγχο πλήθους παραγόντων. Σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει η ανάλυση που εφαρμόζεται να περιορίζεται σε μία τυπική, γρήγορη 

και κοινότοπη μέθοδο.  

   Τα κύρια χαρακτηριστικά του γραφικού χαρακτήρα που είναι σχετικά με τη 

γραφολογική ανάλυση  και τίθενται προς εξέταση είναι 13 παράγοντες  

σύμφωνα με τον Patterson (1976·  βλ: Klimoski, Rafaeli, 1983):  
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1. μέγεθος 

2. κλίση 

3. εύρος 

4. ζώνες 

5. τάξη 

6. περιθώριο 

7. πίεση 

8. κτύπημα 

9. γραμμές 

10. σύνδεση 

11. τρόπος σύνδεσης 

12. κενό λέξεων και γραμμών 

 

Μια από τις πιο βασικές θέσεις της γραφολογίας είναι η διαίρεση του 

γραφικού χώρου σε τρεις ζώνες: 

• Άνω ζώνη = γραμμές που εκτείνονται πάνω από το κύριο σώμα των 

γραμμάτων 

• Κεντρική ζώνη = το κύριο σώμα των γραμμάτων  

• Κάτω ζώνη = γραμμές που εκτείνονται κάτω από το κύριο σώμα των 

γραμμάτων    

 

  

   Κάθε ζώνη, σύμφωνα με τους γραφολόγους, αναπαριστά και μία ξεχωριστή 

σφαίρα της ανθρώπινης ψυχής. Η Άνω ζώνη αντανακλά τα πνευματικά και 

διανοητικά ενδιαφέροντα του υποκειμένου. Τις ηθικές δυνάμεις, τις 

ιδεαλιστικές τάσεις, τη φαντασία, την πνευματικότητα και το θρησκευτικό 

συναίσθημα, τις φιλοσοφικές και δημιουργικές ανησυχίες. Μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για την αντίληψη του γράφοντα, τις ικανότητές του, τα ταλέντα 

του και γενικότερα τον συνειδητό νου του. Η Κάτω ζώνη είναι η σφαίρα του 



 22

πρωτόγονου ενστίκτου, του ματεριαλισμού και της καταπιεσμένης και 

απωθημένης σεξουαλικής ορμής. Η Κεντρική ζώνη αναπαριστά το 

μεσολαβητή μεταξύ των δύο αυτών σφαιρών, του πολιτισμού και των 

ενστίκτων. Συμβολίζει τη λογική, την κοινωνική συνείδηση και την 

συναισθηματική πλευρά του ανθρώπινου μυαλού (Marne, 1980· βλ: Greasley, 

2000).  Η Κεντρική ζώνη μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις σκέψεις 

καθημερινότητας του γράφοντα και το πως συναναστρέφεται με τους άλλους. 

Σχετίζεται με την λογική και την επικοινωνία.  

Πρόκειται καθαρά για μία συμβολική θεώρηση που ξεκίνησε από τη θεωρία 

του Max Pulver (1931) καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και 

πρωτεργάτη της ελβετικής γραφολογικής σχολής που εξέλιξε τη θεωρία του 

Klages για τις εκφραστικές συμπεριφορές συνδέοντας τη γραφολογία με την 

ψυχολογία του Ασυνειδήτου (Greasley, 2000). 

   Από μία ολοφάνερη οπτική, αυτή η διαίρεση του γραφικού χώρου αποτελεί 

αναλογία της διαίρεσης της ανθρώπινης ψυχής σε τρία μέρη από τον Freud. 

Δίχως άλλο, η επιρροή της θεωρίας του Ασυνειδήτου είναι εμφανής στη 

βασική αυτή αρχή της γραφολογικής ανάλυσης. Υπάρχει απόλυτη 

αντιστοίχιση των τριών ζωνών με το ego, το id και το super-ego.     

Όταν ο ειδικός επιστήμονας ολοκληρώσει την ανάλυσή του έχοντας 

ακολουθήσει την προβλεπόμενη μέθοδο τότε προχωρά στην αξιολόγηση των 

πληροφοριών που έχει στα χέρια του. Το προφίλ της προσωπικότητας το 

οποίο αποφαίνεται από τον γραφικό χαρακτήρα μπορεί να συμπεριλάβει μια 

μεγάλη γκάμα πληροφοριών. Για παράδειγμα, η πιο κάτω κατηγοριοποίηση 

αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν (Curr-

Briggs, Kennett, Patterson, 1971· βλ: Klimoski, Rafaeli, 1983)  

 

1. Χαρακτήρας (ταμπεραμέντο): νευρικότητα, αδιαφορία, φλεγματικότητα, 

κατάθλιψη, αυτοπεποίθηση 

2. Πνευματικά χαρακτηριστικά: ευφυΐα, διαίσθηση, λογική, μνήμη, 

αναλυτική ικανότητα 

3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά: εσωστρέφεια, εξωστρέφεια, ανεξαρτησία, 

εγωισμός, χιούμορ, ξεροκεφαλιά, επιβλητικότητα,  

4. Εργασιακά χαρακτηριστικά: ηγετική τάση, εμπιστευτικότητα, 

αξιοπιστία, ακρίβεια,  
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5. Ηθικά χαρακτηριστικά: εγωισμός, ζήλια, γενναιοδωρία  

   Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιοι από τους παραπάνω κύριους παράγοντες 

που διερευνά η γραφολογία και το πώς αυτοί έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με 

ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

 

Το μέγεθος των γραμμάτων 

Τα μεγάλα και καθαρά γράμματα, υποδηλώνουν άνθρωπο εξωστρεφή, 

κοινωνικό και ίσως με υπερβολική αυτοπεποίθηση. 

Τα μικρά γράμματα, υποδηλώνουν άνθρωπο εσωστρεφή, σκεπτικιστή και 

πιθανότατα λάτρη της γνώσης και των βιβλίων. Εάν είναι και αχνά (δηλαδή 

με λίγη πίεση) υποδηλώνουν άνθρωπο ντροπαλό και μοναχικό. 

 

Η κλίση των γραμμάτων 

Η κλίση δίνει πληροφορίες για το πως επικοινωνεί ο άνθρωπος με τους 

υπόλοιπους. Όταν τα γράμματα τείνουν να γείρουν προς τα πίσω, δηλώνουν 

άνθρωπο ντροπαλό, που διστάζει να εκφραστεί και μάλλον μοναχικό. Δεν 

αρέσκεται στις συναισθηματικές δεσμεύσεις και εκτιμά την ειλικρίνεια. Όταν 

τείνουν να γέρνουν μπροστά, δηλώνουν άνθρωπο ισορροπημένο και σταθερό. 

Όταν είναι σε ευθεία κάθετη θέση, δηλώνουν άνθρωπο κοινωνικό, 

φιλελεύθερο, αλλά με ανάγκη να τον προσέχουν. 

 

Η σύνδεση των γραμμάτων 

Όταν τα γράμματα είναι κολλημένα μεταξύ τους (όπως στην καλλιγραφία), 

δηλώνουν άνθρωπο κοινωνικό και διαχυτικό, που λατρεύει να γνωρίζει κόσμο 

και να συζητά. Όταν είναι σχεδόν κολλημένα μεταξύ τους, δηλώνουν 

άνθρωπο ντροπαλό, ιδεαλιστή και ρομαντικό, που όμως δυσκολεύεται να 

αισθανθεί άνετα με τους ανθρώπους. Όταν τα γράμματα δεν ενώνονται 

καθόλου, δηλώνουν άνθρωπο του πνεύματος και σχολαστικό, που πάντα 

σκέφτεται προτού πράξει. 

 

Τα κενά μεταξύ των λέξεων 

Όταν τα κενά είναι ιδιαίτερα μεγάλα, δηλώνουν άνθρωπο ντροπαλό, 

προσεχτικό και συχνά σκεφτικό. Όταν τα κενά είναι μάλλον στενά, δηλώνουν 

άνθρωπο ενεργητικό, που αρέσκεται να μιλά πολύ. Όταν τα κενά είναι σχεδόν 
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ανύπαρκτα, δηλώνουν άνθρωπο ανυπόμονο, ενεργητικό, με μπόλικη 

αυτοπεποίθηση, κοινωνικό αλλά και με τάση να γαντζώνεται στους άλλους. 

 

Τα κενά μεταξύ των γραμμών 

Μεγάλα κενά μεταξύ των γραμμών, δηλώνουν άνθρωπο μοναχικό, 

ανεξάρτητο και ίσως αντικοινωνικό. Δηλώνουν επίσης άνθρωπο που έχει την 

ικανότητα να βγάζει τον εαυτό του από το όποιο πρόβλημα, ώστε να μπορέσει 

να δει την κατάσταση πιο αντικειμενικά και αμερόληπτα. Όταν το κενό 

μεταξύ των γραμμών είναι τέτοιο, ώστε ίσα-ίσα να μην αγγίζονται τα πάνω 

γράμματα με τα κάτω, δηλώνει άνθρωπο φλύαρο και ίσως σπάταλο. Όταν το 

κενό μεταξύ των γραμμών είναι τέτοιο, ώστε μόλις που αγγίζονται τα πάνω 

χαμηλά γράμματα (όπως το γ και το ρ) με τα κάτω ψηλά γράμματα (β, δ, ζ, λ, 

ξ), δηλώνει άνθρωπο οργανωτικό με τάξη στις σκέψεις του. Όταν το κενό 

είναι υπερβολικά στενό, με αποτέλεσμα σε σημεία-σημεία να μπλέκεται η μια 

γραμμή με την επόμενη, υποδηλώνει άνθρωπο με χαλαρή αυτοπειθαρχία, που 

παθιάζεται εύκολα. 

 

Η κλίση των γραμμών 

Όταν οι γραμμές τείνουν προς τα πάνω, δηλώνουν άνθρωπο αισιόδοξο, 

ενεργητικό και με αυτοπεποίθηση. Όταν τείνουν προς τα κάτω, δηλώνουν 

άνθρωπο σταθερό, προσεχτικό και αποφασιστικό, μα ίσως και επιφυλακτικό. 

Όταν είναι μάλλον ευθείες, δηλώνουν άνθρωπο πεσιμιστή, με έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. 

 

Η «ένταση» των γραμμάτων 

Όταν να γράμματα δεν έχουν πολλή ένταση (δηλαδή δεν πιέζει ο γράφων 

πολύ το στυλό/μολύβι), δηλώνουν άνθρωπο ευαίσθητο, μετριόφρων, 

φιλάνθρωπο, εκλεπτυσμένο και πνευματιστή. Δεν αποκλείεται όμως 

παράλληλα να είναι αυστηρός κριτής, τόσο για τον εαυτό του όσο και για 

τους άλλους. 

Όταν τα γράμματα έχουν μέτρια ένταση, δηλώνουν άνθρωπο δυναμικό, 

σταθερό, αυστηρό και ίσως πεισματάρη. 

Όταν τα γράμματα έχουν πολλή ένταση, δηλώνουν άνθρωπο που ξέρει καλά 

να ελίσσεται και να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση, που έχει έντονο 
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αίσθημα ευθύνης και δεν φοβάται τις δεσμεύσεις. Εάν η ένταση είναι 

υπερβολική, υποδηλώνει άνθρωπο που αντιδρά συνήθως αυθόρμητα και 

έντονα. Δεν δέχεται καλά την κριτική και πιθανότατα είναι αρκετά οξύθυμος 

και κυκλοθυμικός. 

 

Διάταξη στην σελίδα 

Όταν το κενό στην αριστερή μεριά της σελίδας είναι ιδιαίτερα μεγάλο, 

υποδηλώνει άνθρωπο που αρέσκεται να κοιτά προς το μέλλον, όχι το 

παρελθόν. Μεγάλο κενό στην δεξιά μεριά της σελίδας, υποδηλώνει άνθρωπο 

που ίσως φοβάται το μέλλον και γενικότερα το άγνωστο. Στενό κενό στην 

αριστερή μεριά της σελίδας, υποδηλώνει άνθρωπο προσεχτικό, που 

ενοχλείται όταν πιέζεται να ξεκινήσει κάτι χωρίς να είναι έτοιμος. Στενό κενό 

στην δεξιά μεριά της σελίδας, υποδηλώνει άνθρωπο ανυπόμονο και ανήσυχο. 

 

   Βέβαια, όλες οι πληροφορίες που εξάγονται από τη γραφολογική ανάλυση 

είναι προτιμότερο να μη συνοδεύονται από μία απολυτότητα. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά εκμαιεύονται από τη γραφή του υποκειμένου σε συνδυασμό 

με τη γενικότερη εικόνα που θα σχηματίσει ο κλινικός ή οποίος άλλος 

εξασκήσει αυτήν την τεχνική. Ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται γενίκευση. Κάθε 

περίπτωση ανάλυσης είναι μοναδική όπως και η γραφή του.  

 

 

 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Η Σ   Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
 

 
   Η Γραφολογία δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο πότε ακριβώς γεννιέται. Από 

τη μία ο αυτόματος χαρακτήρας της γραφής και από την άλλη η απουσία 

επιστημονικής μεθόδου καθιστούν δύσκολο να γίνει διακριτό το πότε και με 

ποιο τρόπο ο άνθρωπος ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη αυτής ως 

μέσο έκφρασης.  

   Στην αρχή, γεννήθηκε διστακτικά μετά από τις πρώτες παρατηρήσεις 

ορισμένων πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γραμμάτων. Επρόκειτο 

περισσότερο για μια ενασχόληση κάποιων πολυμαθών που ήταν πιστοί στην 
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ιδέα ότι ο γραφικός χαρακτήρας μπορεί ή θα μπορούσε να αποκαλύψει μερικά 

πράγματα (Grandin, 1994). Γενικότερα, πάντως φαίνεται πως ενδιαφέρον 

γύρω από το θέμα υπήρχε για αρκετά χρόνια (Rosenthal & Lines, 1978). 

Χρόνο με το χρόνο, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη και συγκέντρωσε 

βλέμματα και ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, τα τελευταία σαράντα χρόνια 

φέρεται να έχει γίνει συστηματική εμπειρική έρευνα με σκοπό να 

σταθεροποιηθεί αυτή η προβολική τεχνική ως επιστήμη (Lemke & Kirchner, 

1971). Αναπόφευκτα, η συσσώρευση ενδιαφέροντος και η δημοσιότητα 

επέφερε και διαφορετικές απόψεις. Έτσι,  άρχισε να διαχωρίζεται και να 

διαφοροποιείται ως προς τη θεώρηση, τη μέθοδο,  το αντικείμενο και τη 

χρήση της. Η σχέση της με την επιστήμη της Ψυχολογίας φαίνεται πως είναι 

διαρκής σε όλα τα στάδια εξέλιξής της. Στην ουσία, η Ψυχολογία της άσκησε 

εμφανή επιρροή και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι την έχει κατευθύνει ανάλογα 

με τη σύνδεση που η Γραφολογία κάνει με συγκεκριμένες κατευθύνσεις της 

πρώτης. 

   Η αρχή της Γραφολογίας φέρεται να τοποθετείται στον 17ο αιώνα. Τα 

χειρόγραφα του Alderisius Prosper το 1611 στην Μπαλόνια με το όνομα 

Ideographia είναι πιθανόν η πρώτη επίσημη έγγραφη τοποθέτηση που 

περιγράφει το πώς αναλύεται ο γραφικός χαρακτήρας (Roman, 1952). Το 

1622 ο Camilo Baldi ή Baldo(1550-1637) ένας καθηγητής Φιλοσοφίας στο 

πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, συγγράφει ανεπίσημα κάποια σχετικά 

χειρόγραφα. Το 1625  εκδίδεται το πρώτο βιβλίο του Baldi με τίτλο “Trattato 

come una lettera missiva si cognoscano la natura e qualità del scrittore” 

(μετάφραση: Τα μέσα της γνώσης των συνηθειών και της ποιότητας ενός 

γράφοντος από τα γράμματά του) (Rice, 1996). Από τότε δεν υπάρχουν πολλά 

ιστορικά στοιχεία που να αναφέρονται σε σχετικά θέματα.  

   Τον 19ο αιώνα φαίνεται να ξεκινά μία περίοδος που είναι αρκετά πλούσια 

σε υλικό και σηματοδοτεί την περίοδο πρώιμης ακμής της Γραφολογίας 

(Marley, 1972). H πιθανότητα ο γραφικός χαρακτήρας να μπορεί να 

αποκαλύψει την προσωπικότητα ήταν πλέον διαδεδομένη (Landau, 2007). 

Πρώτος ο Johann Caspar Lavater, ένας φυσιογνωμιστής υποστήριξε τον 

παραπάνω ισχυρισμό μέσω του βιβλίου Physiognomic Fragments, θεωρώντας 

τη γραφή σαν μία δήλωση προσωπικής έκφρασης όπως το περπάτημα ή η 

ομιλία, χωρίς, όμως να προτείνει μια μέθοδο ανάλυσής της (Landau, 2007).    
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   Γύρω στο 1830 ο Jean Hyppolyte Michon (1806-1881), ο οποίος θεωρείται 

από πολλούς ο πατέρας της γραφολογίας, ασχολήθηκε με την ανάλυση του 

γραφικού χαρακτήρα. Είναι ο άνθρωπος που απέδωσε πρώτος τον όρο 

«γραφολογία». Ασχολήθηκε επιστάμενα με τη μελέτη του γραφικού 

χαρακτήρα και εξέδωσε τα ευρήματά του στο πρώτο περιοδικό για την 

Γραφολογία, το Journal La Graphologie, που ίδρυσε ο ίδιος. Επίσης, ήταν ο 

ιδρυτής της πρώτης σχολής παγκοσμίως, της Société Graphologique το 1871.  

Το 1872 εκδίδει το βιβλίο The Mysteries of Handwriting και το 1875 ο 

Michon γράφει το βιβλίο Systéme  Graphologie. Στα βιβλία αυτά αποδίδεται 

απολύτως δικαιολογημένα ο όρος «επιστημονικό» αφού η μέθοδος η οποία 

εφαρμόζεται δεν είναι πλέον αυτή της αόριστης και ασαφούς διαίσθησης 

αλλά η συστηματική επαγωγή. Προφανώς, η μοναδική βάση για τους 

ισχυρισμούς του ερευνητή ήταν η στατιστική αξιολόγηση του συνδυασμού 

ορισμένων οπτικοκινητικών σημείων με κάποια ευρέως γνωστά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Michon, 

o Βίκτωρ Ουγκό είναι ένας ποιητής με μεγάλη φαντασία. Άρα στα γράμματά 

του θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια που να μπορούν να συσχετισθούν με 

παρόμοια διαφορετικών ανθρώπων ώστε να γίνει μία χαρακτηρολογική 

προσέγγιση. Ωστόσο είναι αρκετά σαφές ότι αν και με τον επαγωγικό αυτό 

τρόπο σκέψης, η χαρακτηρολογική γραφολογία δε θα μπορούσε να 

προχωρούσε πιο μακριά επειδή δε λάμβανε υπόψη της το γεγονός ότι ο 

άνθρωπος είναι ένα δυναμικό όλο (Eliasberg, 1952).  

   O πιο διαπρεπής μαθητής του Michon ήταν ο Crépieux-Jamin (1859-1940), 

o οποίος πολύ γρήγορα εξέδωσε μια σειρά από βιβλία τα οποία σε μικρό 

χρονικό διάστημα μεταφράστηκαν και σε άλλες γλώσσες. Εκκινώντας από τη 

συνδυαστική προσέγγιση του Michon, κατέληξε στην ολιστική προσέγγιση 

της γραφολογίας (Roman, 1952). O Crépieux-Jamin πέρασε τη ζωή του 

ταξινομώντας και βελτιώνοντας τις παρατηρήσεις του Michon, ενώ ευθύνεται 

για την ίδρυση της Société Francaise de Graphologie. Επίσης, καθόρισε τα 

διάφορα στοιχεία της γραφής που αποτελούν σήμερα τη βάση της γαλλικής 

σχολής της γραφολογίας, και διαίρεσε αυτά τα στοιχεία σε επτά κατηγορίες: 

διάσταση, μορφή, πίεση, ταχύτητα, κατεύθυνση, σχεδιάγραμμα και συνοχή. 

Σε κάθε στοιχείο στη γραφή, απέδωσε μια σειρά  πιθανών εννοιών. Η 

ψυχολογική προσέγγισή του εστιάζει στις αρχές της θεωρίας Gestalt σύμφωνα 
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με την οποία κάθε στοιχείο αξιολογείται και ερμηνεύεται στα πλαίσια του 

συνόλου. Πίστευε  ότι η αξία οποιουδήποτε δεδομένου σημαδιού δεν είναι 

καθορισμένη και ότι η σημασία και η ερμηνεία της μπορούν να ποικίλουν 

ανάλογα με τα άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο γράψιμο. Με άλλα 

λόγια, ούτε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα στη γραφή δεν μπορεί να ληφθεί 

σοβαρά πως αντιπροσωπεύσει τίποτα για το συγγραφέα, εκτός αν 

υποστηρίζεται από άλλους παράγοντες στο γράψιμο. Αυτή η θεωρία 

υποστηρίζεται σήμερα από όλους τους επαγγελματίες γραφολόγους. Ο 

Crépieux-Jamin θεωρείται από τους σημαντικότερους μελετητές του 

γραφικού χαρακτήρα και της σύνδεσής του με την προσωπικότητα και την 

ψυχολογία.   

   Μέχρι τότε την πρωτοκαθεδρία κατείχαν οι Γάλλοι ερευνητές οι οποίοι 

ήταν πρωτοπόροι στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Γραφολογία. Όμως, προς 

το τέλος του 19ου αιώνα οι Γερμανοί ερευνητές πρωταγωνίστησαν με μία 

διαφορετική προσέγγιση, συνδέοντας τη Γραφολογία με τη Φυσιολογία και 

την Ψυχολογία. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, στο πεδίο της Γραφολογίας έγινε 

από φυσιολόγους, νευρολόγους και γενικώς από επιστήμονες της υγείας 

(Brewer,1999), (Eliasberg, 1952). 

   Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα που έγινε το 1895 από τον William T. Preyer, 

καθηγητή φυσιολογίας, ο οποίος παραμέλησε το σχήμα των γραμμάτων 

ξεχωριστά και επικεντρώθηκε στις γενικές ιδιότητες των ανθρώπινων 

κινήσεων όπως τα διαφορετικά ίχνη στις ίσιες γραμμές, τις αμβλείες και 

οξείες γωνίες και τις καμπύλες. Συνολικά επιχείρησε να καταδείξει ότι όλες οι 

διαφοροποιήσεις και οι ανωμαλίες στο γράψιμο οφείλονται στο ρυθμό 

ενεργοποίησης του γράφοντος. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ανωμαλίες στον 

εγκεφαλικό φλοιό μπορεί να συνδέονται με διαταραχές στο γράψιμο και 

επινόησε ένα σύστημα για να καταγράψει αυτές τις διαταραχές. 

   Μετά τον Preyer πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τη μελέτη του 

γραψίματος έχοντας επηρεαστεί από το «ιατρικό» του μοντέλο. Ο Johannes 

Goldscheider (1858-1935), Γερμανός νευρολόγος, ασχολήθηκε με την 

ταχύτητα του γραψίματος και τη σύνδεσή της με την πίεση στο χαρτί. Βρήκε 

θετική συσχέτιση αυτών των δύο μεταβλητών, κάτι που εξηγεί μαζί με την 

περισσότερη ομαλότητα της πίεσης σε υψηλή ταχύτητα γιατί οι σύγχρονοι 
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γραφολόγοι προτιμούν να αναλύουν «γρήγορα γράμματα» και να θεωρούν το 

αργό στιλ γραφής επιρρεπές σε λανθασμένες ερμηνείες. 

    Στη συνέχεια, ένας μεγάλος μελετητής της προσωπικής αξιολόγησης, ο 

Alfred Binet (1857-1911), ασχολήθηκε με την έρευνα γύρω από το θέμα της 

γραφολογίας από το 1893 μέχρι το 1907. Ολοκληρώνοντας τις μελέτες του 

την αποκάλεσε «επιστήμη του μέλλοντος», παρά τις ενστάσεις των 

γραφολόγων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του.  

   Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το ενδιαφέρον για τη γραφολογία 

συνέχισε να εξαπλώνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Στην 

Γερμανία, την δεκαετία του 1920 ο Ludwig Klages (1872-1956), φιλόσοφος 

και ψυχολόγος, ίδρυσε και δημοσίευσε τα ευρήματά του στο Zeitschrift für 

Menschenkunde (Journal for the Study of Mankind). Δημιούργησε μια πλήρη 

θεωρία της γραφολογίας και παρέμεινε συνδεδεμένος για πολύ με τις έννοιες 

του επιπέδου μορφής, του ρυθμού και της διπολικής ερμηνείας. Ο Klages 

πίστευε στη μοναδικότητα του εαυτού και θεωρούσε το γραφικό χαρακτήρα 

σαν ένα φαινόμενο έκφρασης που εμφανίζεται με ένα μοναδικό για κάθε 

άτομο τρόπο όπως το περπάτημα ή οι εκφράσεις του προσώπου. Η μεγάλη 

συνεισφορά του στο πεδίο μπορεί να βρεθεί στο “Handschrift und 

Charakter”.  

   Το 1929 ο Milton Bunker ιδρύει την   International Graphoanalysis Society 

(IGAS) και διδάσκει  Γραφοανάλυση. Ο Bunker ξεκίνησε να ασχολείται με 

την ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα έπειτα από μία προσωπική 

παρατήρηση. Ήταν μαθητής στενογραφίας και καλλιγραφίας. Τρεις δάσκαλοι 

του, λοιπόν, στην καλλιγραφία του είπαν να αφήνει μικρότερα κενά μεταξύ 

των γραμμάτων και να «κόβει» πιο γρήγορα τις λέξεις. Ο Bunker δεν 

μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές και αναρωτήθηκε γιατί. Έτσι, 

αποφάσισε να μελετήσει γραφολογία.  

   Ουσιαστικά, σε αυτό το χρονικό σημείο έχει γίνει πλέον εμφανής η 

διάσπαση της Γραφολογίας σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Αν και είχε αρχίσει 

από καιρό, αυτήν την περίοδο θεμελιώνεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και 

στην Αμερική. Οι Γάλλοι γραφολόγοι εστίαζαν την προσοχή τους στα ειδικά 

σημάδια ως συγκεκριμένες ενδείξεις της προσωπικότητας. Οι Γερμανοί 

γραφολόγοι αντίθετα, επιχειρούσαν να κάνουν υποκειμενικές ερμηνείες 

βασισμένες σε μια συνολική εντύπωση του γραφικού χαρακτήρα του 
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υποκειμένου. Η διαφοροποίηση, λοιπόν,  έγκειται στον τρόπο τον οποίο οι 

υποστηρικτές της μιας ή της άλλης μεθόδου μετέρχονται ώστε η Γραφολογία 

να αποκτήσει μεγαλύτερο επιστημονικό κύρος. Ο ένας τρόπος είναι ο 

καθορισμός του στόχου (δηλαδή του έγκυρου αποτελέσματος)  a priori και 

κατ’επέκταση η αναζήτηση της καταλληλότερης μεθόδου, ενώ από την άλλη 

είναι ένας καθαρά πειραματικός τρόπος που στηρίζεται στις ήδη επινοημένες  

μεθόδους και θεωρίες και που θα οδηγήσει σύμφωνα με αυτές στην έγκυρη 

διάγνωση (Eliasberg, 1952). Το πρώτο σύστημα ανάλυσης του γραφικού 

χαρακτήρα ονομάζεται Συνθετική Γραφολογία (Integrative Graphology) ενώ 

το δεύτερο Ολιστική Γραφολογία (Holistic Graphology). Έπειτα από 

ενδελεχή έρευνα στις έως τότε θεωρίες ο Bunker διέκρινε την ανάγκη για μία 

πιο συμβιβαστική θέση. Κατέληξε, λοιπόν, στη δημιουργία του δικού του 

συστήματος στηριζόμενου στην εκτεταμένη δειγματοληψία και την εμπειρική 

έρευνα. Το σύστημα αυτό το αποκάλεσε Γραφοανάλυση (IGAS). 

   Μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα του χώρου η οποία δημιούργησε το τρίτο 

σημαντικό ρεύμα στη Γραφολογία ήταν ο Max Pulver (1890-1953). Με το 

έργο του Symbolism of Handwritting (1931) προσέφερε μια νέα διάσταση, 

αυτήν του Συμβολισμού. Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την Ψυχανάλυση στη 

Γραφολογία και μίλησε για την συμβολική αξία της γραφής και τη σύνδεσή 

της με το χώρο (space). Επιπλέον, επηρεασμένος από τον Κlages εξήγησε την 

έννοια του “ρυθμού” και ανέπτυξε τη θεώρησή των τριών διαστάσεων του 

γραφικού χώρου, το μήκος, το ύψος και το βάθος εστιάζοντας περισσότερο 

στο τελευταίο. Ο Pulver ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα της “ανειλικρίνειας” 

(insincerity). Θεώρησε το ψέμα ως σύμπτωμα μιας συγκεκριμένης 

ψυχολογικής κατάστασης και δημιούργησε μια λίστα από ορισμένα σημάδια 

που δείχνουν ανειλικρίνεια κάτω από κάποιες συνθήκες (ΒAOG). Την ίδια 

περίοδο ο Robert Saudek (1880-1935) ασχολήθηκε θερμά με τη Γραφολογία 

και έθεσε τις βάσεις της ως επιστημονικό κλάδο στην Αγγλία και μετέπειτα 

στην κεντρική Ευρώπη. Η έρευνα του επικεντρώθηκε στην ταχύτητα της 

γραφής. Αποφάνθηκε ότι κανένα υποκείμενο δεν μπορεί να διατηρήσει ένα 

σταθερό ρυθμό γραφής (Bradley, 2005).   

   Το 1935 ο πατήρ G. Moretti, ένας φρανσισκανός καθολικός ιερέας, θέτει τις 

κύριες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να ποσοτικοποιούνται τα 

γραφολογικά χαρακτηριστικά ενός δείγματος. Ο  Moretti αφιερώνοντας όλη 
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του τη ζωή στη μελέτη της ψυχοδυναμικής των γραφικών κινήσεων, 

συνέβαλλε σημαντικά στη δημιουργία μιας πιο επιστημονικής βάσης της 

γραφολογίας. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Γραφολογίας στην Ιταλία το 1945 το 

οποίο συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο του Urbino (Ιταλία). Στο 

πανεπιστήμιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

στη γραφολογία. 

   Από τα μέσα του 20ου αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 1970 εκδόθηκαν 

πολλά βιβλία σχετικά με την ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα και 

ιδρύθηκαν εξίσου πολλές σχολές, σύλλογοι και ινστιτούτα ανά τον κόσμο 

ασπαζόμενα μία από τις τρεις κύριες κατευθύνσεις τις Γραφολογίας, την 

ολιστική, τη συνθετική ή τη συμβολική.  

   Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα οι εξελίξεις στο χώρο είναι 

σαφώς πιο λίγες. Συνολικά, η επιστήμη της Γραφολογίας ποτέ δεν κατάφερε 

να χαρεί πλήρους αποδοχής από την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. 

Ωστόσο σε κάποια πανεπιστήμια βρήκε βήμα για να δράσει. Από το 1970 

μέχρι το 2000 ένα πανεπιστήμιο στο New Jersey προσέφερε το μοναδικό 

αναγνωρισμένο πτυχίο στις  ΗΠΑ, ενώ σήμερα, παγκοσμίως υπάρχουν τρία 

αναγνωρισμένα πτυχία. Αυτά είναι το Εmerson University College στο 

Buenos Aires και το LUMSA University στη Ρώμη σε προπτυχιακό επίπεδο 

και το University of Urbino στην Ιταλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα  

τελευταία περίπου τριάντα χρόνια συγγραφείς και επιστήμονες (ειδικά στην 

Ιταλία και τη Γαλλία) και στην Αμερική έχουν συνεισφέρει σημαντικά ώστε η 

γραφολογία  να καταρρίψει τις κατηγορίες περί «τσαρλατανισμού» που την 

ακολουθούσαν. Πλέον, αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να συνεχίζει να 

ταυτίζεται με απατεώνες, τσαρλατάνους και ψευδοπροφήτες. Δάσκαλοι, 

ιατροί, επιστήμονες, ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες όλο και περισσότερο 

αρχίζουν αν συνειδητοποιούν την αξία των αποκαλυπτικών και σωστών 

πληροφοριών που μπορούν να εξαχθούν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

του γραφικού χαρακτήρα μέσα από την παρατήρηση τόσο των μεμονωμένων 

όσο και σε συνδυασμό ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν το 

προσωπικό στιλ του γράφοντος.    
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ   Τ Η Σ   Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

 

   Παρά τους ισχυρισμούς ορισμένων ερευνητών η κλινική εφαρμογή της 

γραφολογίας παραμένει περιορισμένη. Η γραφολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ένα ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο με τη στενή σημασία του όρου, αφού δεν έχει 

τα εμπειρικά δεδομένα που να υποστηρίζουν μία τέτοια χρήση. Από την άλλη, 

σήμερα, η σύνδεση των γραφολογικών τεχνικών με τη θεραπεία παραμένει 

και αυτή περιορισμένη. Επομένως γίνεται σαφές ότι η γραφολογία δε μπορεί 

να έχει μία αυτόνομη και ανεξάρτητη θέση στο κλινικό πλαίσιο. Αντίθετα, 

μετά από μελέτη και επεξεργασία βιβλιογραφικών πηγών προτείνεται η 

χρήση και η εφαρμογή αυτού του αντικειμένου ως ένα συμπληρωματικό μέσο 

στην κλινική πράξη.  

   Όσον αφορά τις καθιερωμένες εφαρμογές της γραφολογίας τα δεδομένα 

αναφέρουν μία συγκεκριμένη εικόνα. Η πιο διαδεδομένη χρήση της 

γραφολογίας είναι στον τομέα της Εγκληματολογίας και των Νομικών 

επιστημών. Η Δικαστική γραφολογία (Forensic graphology) αποτελεί έναν 

αυτούσιο επιστημονικό κλάδο. Στο σημείο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται και 

οι υπόλοιπες εφαρμογές. Πρόκειται για την επιλογή προσωπικού (Klimoski, 

Rafaeli, 1983), την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίση εγγράφων χαρακτήρα 

(He, You, Tang, Fang, και Du, 2006) και την επιλογή ενόρκων στο 

βορειοατλαντικό σύστημα δικαιοσύνης. 

   Ο Grandin (1994) κάνει λόγο για περισσότερες από τις παραπάνω χρήσεις 

της γραφολογίας. Παρουσιάζει μια πιο φιλόδοξη γκάμα εφαρμογών. Πιο 

αναλυτικά, περιλαμβάνει σ’αυτές: α) την αξιολόγηση της προσωπικότητας 

κάθε είδους β) τη διευκόλυνση των εγκληματολόγων στην αξιολόγηση και 

διάγνωση της εγκληματικής συμπεριφοράς και την κλίση κάποιου να 

διαπράξει ένα έγκλημα (π.χ. παθολογικά ψεύδη) γ) την καθοδήγηση των 

παιδιών σχετικά με συναισθηματικές διαταραχές και τη συνολικότερη 

παρακολούθηση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, δ) το 

επαγγελματικό προσανατολισμό, την ομαλότερη συνεργασία και 

συμβατότητα μεταξύ συναδέλφων αλλά και ζευγαριού και τέλος ε) τη 

διάγνωση κατάχρησης ουσιών.   
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Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η   Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 

   Το αντικείμενο της Δικαστικής Γραφολογίας είναι η διερεύνηση και 

διαπίστωση της γνησιότητας ή της πλαστότητας γραφής και εγγράφων. 

Συγκεκριμένα η Δικαστική Γραφολογία καλείται να ταυτίσει την υπό έλεγχο 

γραφή με τον γραφέα που την παρήγαγε, μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης, 

σύγκρισης και αξιολόγησης. 

   Ως γραφή εννοείται κάθε ενσυνείδητη μορφή γραπτού κειμένου, είτε πρόκειται 

για υπογραφή, είτε για συνεχόμενη γραφή, είτε για μεμονωμένη αποτύπωση 

γραμμάτων ή γραφημάτων. 

   Η γραφή είναι μια δυναμική πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ως τέτοια 

υφίσταται συνεχή αλλά όχι πάντοτε διακρινόμενη εξέλιξη/διαφοροποίηση, 

υποκείμενη σε αρκετές επιρροές και διαφόρους βαθμούς φυσικής μεταβολής. 

Ένας γραφέας παράγει γραφές οι οποίες παρουσιάζουν διαφορές/μεταφορές 

αναμεταξύ τους όχι σημαντικές και τέτοιες που διαμορφώνουν συγκεκριμένο 

μοτίβο. Αυτό το πλήθος παρεμφερών γραφών στο σύνολό τους είναι μοναδικό για 

κάθε άνθρωπο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί/αντιγραφεί. Για το λόγο αυτό είναι 

καίριας σημασίας για τον δικαστικό γραφολόγο η συλλογή ικανοποιητικού 

δείγματος γραφής σε κάθε περίπτωση γραφέα προκειμένου να σχηματιστεί 

πλήρως και ορθώς η ταυτότητα της γραφής. 

   Σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να παραχθεί γραφή οι 

Brault και Plamondon (1983) αναφέρουν: 

 

«Για κάθε λέξη, κάθε γράμμα σχηματίζεται αφότου περάσει από τρία επίπεδα 

απεικόνισης: 
 
i. Το grapheme (την έννοια του γράμματος χωρίς συγκεκριμένη μορφή) 
 
ii. Το allograph (αναπαράσταση για συγκεκριμένο τύπο γράμματος) 
 
iii.To graph (απεικονίζοντας την ακολουθία των κατάλληλων κινήσεων για το 
σχηματισμό του γράμματος).» 
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Αυτά τα τρία στάδια περιγράφουν την νοητική διαδικασία η οποία 

ακολουθείται από την εκτέλεση των κατάλληλων κινήσεων με ενεργοποίηση 

των κατάλληλων μυών με τη σωστή σειρά που απαιτείται για να σχηματιστεί 

το graph. 

   Συνεπώς, κάθε μορφή γραφής (γραφή/υπογραφή/αποτύπωση γραμμάτων) 

υπόκειται στις αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας και μπορεί να υποβληθεί 

σε ανάλυση, σύγκριση και αξιολόγηση, εφόσον υπάρχει κατάλληλο 

δειγματικό υλικό συναρτήσει της πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας  

της υπό έλεγχο γραφής. 

   Όταν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (π.χ. το δειγματικό υλικό 

είναι ανεπαρκές ή η γραφή που είναι το αντικείμενο έρευνας είναι φτωχό σε 

ιδιαιτερότητα, πολλαπλότητα, πολυπλοκότητα και χαρακτηριστικά), τότε η 

δικαστική γραφολογία δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε ασφαλές 

συμπέρασμα για την ταυτότητα της γραφής. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                      

Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η 
 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

  Η Γραφολογία είναι βασισμένη πάνω σε μία θεωρία σύμφωνα με την οποία 

το σχήμα, ο ρυθμός, το μέγεθος και η θέση των γραμμάτων και των λέξεων 

κάποιου ανθρώπου αντανακλούν το χαρακτήρα του. Όμως, η συσχέτιση 

μεταξύ αυτών που γράφει κάποιος  και του ψυχολογικού του προφίλ είναι 

στην ουσία στηριζόμενη σε αναφορές περιστατικών στα οποία τα 

γραφολογικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου έχουν περιγραφεί έχοντας 

πρώτα πλήρη γνώση των ψυχολογικών γνωρισμάτων του. Παρόλα αυτά, θα 

ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια την 

ψυχολογική κατάσταση ενός υποκειμένου μελετώντας το γραφικό του 

χαρακτήρα. Εάν ο γραφικός του χαρακτήρας μπορούσε να προσδιορίσει μια 

επικίνδυνη κατάσταση όπως για παράδειγμα έναν κίνδυνο αυτοκτονίας, και 

εάν η γραφολογική ανάλυση ήταν σε θέση να προγνώσει αυτόν τον κίνδυνο 

με ένα καλό επίπεδο προβλεπτικής αξίας, τότε θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα πολύ καλό εργαλείο στην διαδικασία λήψης απόφασης (decision-making 

process) (Mouly, et al., 2007).   

   Η γραφολογία παραδοσιακά δεν έχαιρε μεγάλου σεβασμού ανάμεσα στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους και την επαγγελματική ψυχολογική κοινότητα 

(Scanlon,  Mauro, 1992). Η διεθνής βιβλιογραφία εμφανίζεται διχασμένη 

όσον αφορά τη χρήση της γραφολογικής ανάλυσης σαν ένα μέσο 

αξιολόγησης της προσωπικότητας (Greasley, 2000). Πολλές έρευνες 

διαπιστώνουν πως το θέμα δεν έχει ακόμα επιλυθεί (Edwards,  Armitage, 

1992· Klimoski, Rafaeli, 1983). To γενικότερο, πάντως μήνυμα φαίνεται να 

είναι η περαιτέρω έρευνα που θα αποκαλύψει το εάν η γραφολογία μπορέσει 

να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 

   Έρευνες έχουν δείξει ότι ο γραφικός χαρακτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη διάγνωση πολλών ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι σημαντικότερες  

έρευνες κάνουν λόγο για την ανίχνευση επιληψίας (Sabbatini,  Carena-Acino, 
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Faidiga-Sabbatini, Sorbino, 1982), κατάθλιψης (Agardi, Bartko, Vitrai, 1996), 

στρες (Keinan,  Eilat-Greenberg, 1993), άγχους (Bidoli, Bruni, Maninchedda, 

1983), κόπωσης (Voigt,1956), φοβίες (Graber, 1953), εθισμός σε ναρκωτικές 

ουσίες (Leigen, 1984) και σεξουαλικές διαταραχές (King, 1976). 
     

 

   Π Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ε Σ   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ 

 

   Οι προβολικές τεχνικές αποτελούν έναν τρόπο μέτρησης της 

προσωπικότητας ή ορισμένων στοιχείων αυτής. Οι τεχνικές αυτές 

αναφέρονται στις διαδικασίες εκείνες στις οποίες το υποκείμενο προβάλλει 

τον εαυτό του ή ένα κομμάτι αυτού με τη βοήθεια ενός ουδέτερου μέσου.  

   Ο όρος «προβολή» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε σχέση με τις τεχνικές 

αξιολόγησης το 1938 από τον Henry Murray, ο πρώτος όμως που τόνισε τη 

σημασία των προβολικών τεχνικών ήταν ο Lawrence Frank το 1939. Ο Frank 

αντιτάχθηκε στη χρήση των τυποποιημένων δοκιμασιών, επειδή ένιωθε ότι 

κατέτασσαν μεν τους ανθρώπους σε κατηγορίες, αλλά έδιναν ελάχιστες 

πληροφορίες για τους ανθρώπους ως ξεχωριστά άτομα (Pervin, Oliver, 2001). 

O όρος «προβολικές τεχνικές» εισήχθη από τον Frank λόγω της αμφιβολίας 

των ερεθισμών που προκαλούνται από την εικόνα ή το στοιχείο που 

παρουσιάζεται, μέσα στα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να προβάλλουν τα 

ενδόμυχα συναισθήματα τις ανάγκες τους, καθώς και τις καταστάσεις του 

ατομικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος (Χατήρα, 2005). Την αρχή αυτή 

αξιοποιούν τα προβολικά τεστ. Αυτά τα τεστ σχεδιάστηκαν για να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με την εσώτερη πλευρά της προσωπικότητας του 

υποκειμένου (Lindzey, 1961).  

    Πιο συγκεκριμένα, ο Frank απέδειξε ότι όλα τα προβολικά τεστ έχουν 

κοινή την «προβολική υπόθεση». Αυτή η περίφημη υπόθεση πρεσβεύει ότι 

όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν ένα διφορούμενο ή αδόμητο 

ερέθισμα, η ερμηνεία τους για αυτό το ερέθισμα αφενός βασίζεται στις και 

αφετέρου μπορεί να υποδεικνύει τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τις 

ανησυχίες, τις συγκρούσεις,τις εμπειρίες και τον τρόπο σκέψης τους. Τα 

ερεθίσματα από μόνα τους θεωρείται ότι είναι ουδέτερα, όπως το πλαίσιο 

ενός κινηματογράφου, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται 
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και οργανώνει τα ερεθίσματα θεωρείται μια επέκταση, ή προβολή, του 

χαρακτηριστικού τρόπου αντίληψης και οργάνωσης ή των ξεκάθαρων 

συμβάντων της καθημερινής ζωής του (Μέλλον, 1998).  

   Το άτομο παλεύει συνέχεια να δημιουργήσει αρμονία στο βιο-κοινωνικό και 

φυσικό πεδίο μέσα στο οποίο ενεργεί. Η άμυνα μέσα στον ιδιωτικό κόσμο 

που έχει το ίδιο δημιουργήσει και η ιδέα που έχει για τη δική του θέση μέσα 

σ’ αυτόν θα καθορίσουν τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις του (Χατήρα, 

2005). 

   Η ομαλή αντίληψη είναι μια λειτουργία που προϋποθέτει την -πάντα από 

την πλευρά του προσώπου- ελάχιστη δυνατή απειλή εκ μέρους των 

ερεθισμάτων για το πρόσωπο που τα δέχεται.  Ο μη δομημένος και ελεύθερος 

χαρακτήρας της δοκιμασίας οδηγεί το υποκείμενο στη επιλογή να 

ανταποκριθεί με τη σειρά του με έναν πιο ελεύθερο και χαρακτηριστικό για 

την προσωπικότητά του τρόπο. Ουσιαστικά, η μεγάλη αξία όλων αυτών των 

τεχνικών έγκειται στο γεγονός ότι στο εν λόγω πλαίσιο αναφοράς που 

δημιουργείται με κάθε τέτοια τεχνική, το υποκείμενο δεν αισθάνεται την 

ανάγκη να ενεργοποιήσει τις άμυνές του. Δεν αντιλαμβάνεται, λόγω αυτή της 

ουδετερότητας ή αμφιβολίας, ότι μέσω του ερεθίσματος που χρησιμοποιείται 

κάθε φορά η απάντησή του σε αυτό μπορεί να περιέχει αυτούσιο ένα κομμάτι 

της δικής του ιδιότητας. Οι τεχνικές αυτές είναι οι μόνες που εξουδετερώνουν 

τις άμυνες που κάθε υποκείμενο μετέρχεται όταν νιώσει το αίσθημα της 

έκθεσης. 

   Οι προβολικές δοκιμασίες είναι στενά συνδεδεμένες με την ψυχαναλυτική 

θεωρία οι δοκιμασίες αυτές επιτρέπουν στα άτομα να επιβάλλουν τη δική 

τους δομή και οργάνωση στα ερεθίσματα και, συνεπώς, παρέχουν μια 

δυναμική εικόνα της προσωπικότητας. Η ψυχαναλυτική  θεωρία συνδέεται με 

τις προβολικές τεχνικές με τους εξής τρόπους (από Pervin, Oliver, 2001; Σελ 

176):  

1) η ψυχαναλυτική θεωρία δίνει έμφαση στις ατομικές διαφορές και στη 

σύνθετη οργάνωση της λειτουργίας της προσωπικότητας. Βλέπει την 

προσωπικότητα ως διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο οργανώνει και 

διαμορφώνει τα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Οι προβολικές 

τεχνικές αφήνουν απόλυτη ελευθερία στα υποκείμενα τόσο ως προς το 

περιεχόμενο όσο και ως προς την οργάνωση των απαντήσεών τους. 
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2) Η ψυχαναλυτική θεωρία τονίζει τη σημασία του ασυνειδήτου και των 

μηχανισμών άμυνας. Στις προβολικές τεχνικές, οι οδηγίες και τα ερεθίσματα 

ελάχιστα καθοδηγούν τις απαντήσεις, ενώ οι σκοποί της δοκιμασίας και η 

ερμηνεία των απαντήσεων δεν αποκαλύπτονται. 

3) Η ψυχαναλυτική θεωρία δίνει έμφαση σε μια ολιστική κατανόηση της 

προσωπικότητας με βάση τις σχέσεις μεταξύ των μερών και όχι την ερμηνεία 

της συμπεριφοράς ως έκφραση μεμονωμένων μερών ή χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας. Οι προβολικές δοκιμασίες γενικά οδηγούν σε ολιστικές 

ερμηνείες που βασίζονται στον τύπο και την οργάνωση των απαντήσεων στη 

δοκιμασία και όχι στην ερμηνεία μιας μεμονωμένης απάντησης ως 

αντιπροσωπευτικής ενός ορισμένου χαρακτηριστικού.   

       

 

 

Η   Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ο Υ   Γ ΡΑ Φ Ι Κ Ο Υ   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α   Ω Σ 

Π Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Η   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η 

 

   Η γραφολογική ανάλυση είναι μια προβολική τεχνική η οποία επιτρέπει 

στους γραφολόγους να διερευνήσουν την προσωπικότητα του υποκειμένου. 

Όταν ένα παιδί εξασκείται γράφοντας την αλφαβήτα, ο καμπτήρ και ο 

εκτίνων μυς που ελέγχουν την κίνηση του χεριού του προκαλούν την 

διεκπεραίωση της διαδικασίας της γραφής. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται συναισθηματικά και ψυχικά, το αλφάβητο που είχε μάθει στα 

πρώτα στάδια της ζωής από το σχολείο, εξελίσσεται και αυτό παίρνοντας μια 

πιο ελεύθερη μορφή η οποία αντιπροσωπεύει την ψυχική έκφραση του 

υποκειμένου.  

   Αυτή η ψυχική έκφραση πηγάζει από τις γενικότερες ψυχικές διεργασίες 

στο μυαλό του υποκειμένου. Σύμφωνα με την Ψυχαναλυτική θεωρία, το κάθε 

υποκείμενο αποτελεί μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη οντότητα  με τις 

προσωπικές και μοναδικές γι’αυτό εμπειρίες που φέρει την δική του ψυχική 

ενέργεια και τη διαχειρίζεται μέσω αυτών των διεργασιών. Αυτές οι ψυχικές 

διεργασίες είναι η αιτία που σηματοδοτεί την διαφορετική απεικόνιση (ή 

προβολή) του γραφικού χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Επιπλέον, η 

Ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει ότι το υποκείμενο καθημερινά είναι 



 39

αντιμέτωπο με την επίλυση ορισμένων συγκρούσεων. Ο καθένας 

χρησιμοποιεί τους δικούς του μηχανισμούς άμυνας για την επίλυση αυτών. Το 

γεγονός, όμως, που παραμένει, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία, είναι ότι κάτω 

από κάποιες συνθήκες οι συγκρούσεις αυτές μπορούν να γίνουν ορατές μέσα 

από την αντίδραση του υποκειμένου στα ερεθίσματα. Έτσι, λοιπόν, η 

διαδικασία του γραψίματος θεωρείται σύμφωνα με τη γραφολογία ως μία 

τέτοια συνθήκη όπου μέσω αυτής μπορεί να γίνουν ορατά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά,οι συγκρούσεις και ο τρόπος επίλυσης που αντιπροσωπεύει 

το κάθε υποκείμενο.    

   Ο γραφικός χαρακτήρας δε στηρίζεται σε μια μαθημένη και 

«στιλιζαρισμένη» δεξιότητα, αλλά ελέγχεται από ένα δυναμικό σύστημα που 

εξαρτάται από την προσωπικότητα του υποκειμένου. Δεν είναι, δηλαδή 

αποτέλεσμα «στείρας» και μονοδιάστατης μάθησης. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο Preyer (1895) ταύτισε τον όρο του γραφικού 

χαρακτήρα (handwriting)  με  τον όρο “brainwriting”. Με αυτό ήθελε να 

καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ του μυαλού -και κατ’ επέκταση της ψυχής- με 

τη γραφή και την έκφραση του πρώτου μέσω του δεύτερου. Σύμφωνα με τον 

Preyer αλλά και τον Michon (Landau, 2007), η γραφή  είναι μία λειτουργία 

που οργανώνεται κεντρικά σε επίπεδο εγκεφάλου. Δεν πρόκειται, δηλαδή για 

μία λειτουργία που οργανώνεται και ελέγχεται από το χέρι αλλά από το μυαλό 

και επομένως μπορεί να συμπεριληφθεί στις προβολικές τεχνικές.  

   Η γραφολογική ανάλυση, επιπλέον παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό που υποστηρίζει τον προβολικό χαρακτήρα της. Αυτό είναι η 

αδυναμία του υποκειμένου να ελέγξει το output της ανάλυσης. Ο λόγος είναι 

γιατί απλούστατα κανείς δε σκέφτεται πραγματικά το πώς γράφει. Πρόκειται 

για μία αυτοματοποιημένη κίνηση. Από την άλλη όμως όπως αποδείχθηκε πιο 

πάνω είναι και μία κίνηση έκφρασης. Όταν, λοιπόν, γράφουμε κάτι σε ένα 

χαρτί, δε μας ενδιαφέρει τόσο πολύ (-όσο ενδιαφέρει τη γραφολογία 

τουλάχιστον-) το ποιες ιδιαίτερες κινήσεις θα κάνουμε ή τι ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά θα φέρουν τα γράμματά μας. Η φυσική κίνηση του χεριού 

που αφήνει ίχνη στο χαρτί είναι σπάνια, εάν όχι ποτέ, συνειδητή. Αυτό που 

ενδιαφέρει περισσότερο το υποκείμενο είναι το περιεχόμενο όσων γράφει.  

   Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό των προβολικών τεχνικών που υπάρχει 

αυτούσιο στη λειτουργία  της γραφής είναι η ελευθερία. Στη γραφή δεν 
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υπάρχουν αυστηρά πλαίσια και νόρμες στα οποία το υποκείμενο πρέπει να 

προσαρμοστεί. Με άλλα λόγια, υπάρχει η απουσία συγκεκριμένης δομής. Δεν 

αποτελεί μια αυστηρά δομημένη διαδικασία. Σαφώς, πρέπει τα γράμματά του 

να ανταποκρίνονται σε ορισμένους φυσικούς περιορισμούς και να μπορούν 

να ανήκουν σε μία ευρύτερη κατηγοριοποίηση, όμως στο γραφικό χαρακτήρα 

δεν παύει να υπάρχει έκδηλη η ελευθερία της ατομικής έκφρασης.  

   Το γεγονός ότι το υποκείμενο έχει πλήρη άγνοια για τη διαδικασία και το 

σκοπό αυτής είναι ένα ακόμη σημαντικό επιχείρημα που ενισχύει ακόμη 

περισσότερο τη διαδικασία της προβολής. Ακόμα και σε ένα κλασικό 

προβολικό τεστ το υποκείμενο εισάγεται σε μία ιδιαίτερη διαδικασία (άσχετα 

με το ότι είναι απολύτως ελεύθερο να απαντήσει όπως εκείνο θέλει) μετά την 

υπόδειξη του χορηγητή. Σίγουρα, δε θα βιώσει την πίεση και το άγχος 

επίδοσης που θα βίωνε σε ένα άλλο πλην των προβολικών ψυχοδιαγνωστικό 

κριτήριο. Στην περίπτωση, όμως, της γραφολογικής ανάλυσης υπάρχει 

απουσία άγχους αφού δεν υπάρχει η παραμικρή γνώση για τη γενικότερη 

διαδικασία. Εξάλλου, το υποκείμενο δεν γνωρίζει καν ότι αξιολογείται. Το 

μόνο για το οποίο μπορεί να εμφανίσει ένα άγχος είναι συνήθως για το 

περιεχόμενο. Κάτι τέτοιο όμως δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

αφού αυτό που μελετάται είναι η μορφή και όχι το περιεχόμενο.  

 
 
 

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η   Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η 
 

 
   Η Γραφολογία είναι βασισμένη πάνω σε μία θεωρία σύμφωνα με την οποία 

το σχήμα, ο ρυθμός, το μέγεθος και η θέση των γραμμάτων και των λέξεων 

κάποιου ανθρώπου αντανακλούν το χαρακτήρα του. Όμως, η συσχέτιση 

μεταξύ αυτών που γράφει κάποιος  και του ψυχολογικού του προφίλ είναι 

στην ουσία στηριζόμενη σε αναφορές περιστατικών στα οποία τα 

γραφολογικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου έχουν περιγραφεί έχοντας 

πρώτα πλήρη γνώση των ψυχολογικών γνωρισμάτων του. Παρόλα αυτά, θα 

ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια την 

ψυχολογική κατάσταση ενός υποκειμένου μελετώντας το γραφικό του 

χαρακτήρα. Εάν ο γραφικός του χαρακτήρας μπορούσε να προσδιορίσει μια 

επικίνδυνη κατάσταση όπως για παράδειγμα έναν κίνδυνο αυτοκτονίας, και 
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εάν η γραφολογική ανάλυση ήταν σε θέση να προγνώσει αυτόν τον κίνδυνο 

με ένα καλό επίπεδο προβλεπτικής αξίας, τότε θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα πολύ καλό εργαλείο στην διαδικασία λήψης απόφασης (decision-making 

process) (Mouly, et al., 2007).   

   Η γραφολογία παραδοσιακά δεν έχαιρε μεγάλου σεβασμού ανάμεσα στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους και την επαγγελματική ψυχολογική κοινότητα 

(Scanlon,  Mauro, 1992). Η διεθνής βιβλιογραφία εμφανίζεται διχασμένη 

όσον αφορά τη χρήση της γραφολογικής ανάλυσης σαν ένα μέσο 

αξιολόγησης της προσωπικότητας (Greasley, 2000). Πολλές έρευνες 

διαπιστώνουν πως το θέμα δεν έχει ακόμα επιλυθεί (Edwards,  Armitage, 

1992· Klimoski, Rafaeli, 1983). To γενικότερο, πάντως μήνυμα φαίνεται να 

είναι η περαιτέρω έρευνα που θα αποκαλύψει το εάν η γραφολογία μπορέσει 

να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 

   Έρευνες έχουν δείξει ότι ο γραφικός χαρακτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη διάγνωση πολλών ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι σημαντικότερες  

έρευνες κάνουν λόγο για την ανίχνευση επιληψίας (Sabbatini,  Carena-Acino, 

Faidiga-Sabbatini, Sorbino, 1982), κατάθλιψης (Agardi, Bartko, Vitrai, 1996), 

στρες (Keinan,  Eilat-Greenberg, 1993), άγχους (Bidoli, Bruni, Maninchedda, 

1983), κόπωσης (Voigt,1956), φοβίες (Graber, 1953), εθισμός σε ναρκωτικές 

ουσίες (Leigen, 1984) και σεξουαλικές διαταραχές (King, 1976). 

   Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα εξέτασε το εάν οι γραφολόγοι θα 

μπορούσαν να ξεχωρίσουν σημειώματα από άτομα που είχαν διαπράξει 

απόπειρα αυτοκτονίας από εκείνα υγιών ατόμων (Mouly, et al., 2007). Στην 

συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές συγκέντρωσαν 80 δείγματα γραφής 

ουδέτερου περιεχομένου από 40 άτομα που είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας 

και από 40 υγιή υποκείμενα. Στη συνέχεια, ζήτησαν από δύο γραφολόγους 

και δύο γιατρούς (παθολόγους) να ξεχωρίσουν με βάση τα γράμματα εάν ο 

συγγραφέας ανήκει στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Συνολικά, οι γραφολόγοι 

είχαν ποσοστό επιτυχίας 32/40 για τα άτομα που είχαν όντως κάνει απόπειρα 

ενώ οι γιατροί 27/40.  
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(Από Mouly, et al., 2007) 

   Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο γραφικός 

χαρακτήρας αποτελεί έναν τρόπο συγκινησιακής έκφρασης και το γραπτό μία 

μέθοδο προβολή των συναισθημάτων και των σκέψεων του ατόμου. Η εν 

λόγω έρευνα τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με 

τις δυνατότητες πρόγνωσης και διάγνωσης της γραφολογικής ανάλυσης. Τα 

οφέλη από την εφαρμογή αυτής της τεχνικής όπως επισημαίνουν οι Mouly, et 

al. (2007) μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα εάν αποκτήσει περισσότερο 

επιστημονικό κύρος έπειτα από περαιτέρω έρευνα.   
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

     Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α 
 

Γ Ρ Α Φ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α     

 

   Όταν ένα άτομο απευθύνεται σε έναν ειδικό της Ψυχικής Υγείας τότε αυτό 

που βασικά αναζητά είναι μια επιπλέον βοήθεια ώστε να μπορέσει να 

κατανοήσει καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος τον εαυτό του. Η λύση του 

προβλήματός του επέρχεται μόνο όταν το άτομο επιλύσει τις εσωτερικές του 

συγκρούσεις, αυξήσει το επίπεδο της αυτογνωσίας του ή εξηγήσει καλύτερα 

τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις θέσεις των σημαντικότερων σχολών 

ψυχοθεραπείας. Η γραφοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο που μπορεί να 

συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια. 

   Η όλη προσέγγιση της γραφοθεραπείας δεν έρχεται να αντικαταστήσει την 

κλασική εφαρμοσμένη ψυχοθεραπευτική πρακτική –όποια μορφή 

ψυχοθεραπείας κι αν ακολουθείται– αλλά να τη συμπληρώσει. Στην 

εφαρμοσμένη ψυχοθεραπεία το υποκείμενο μέσω της λεκτικής κυρίως 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με το θεραπευτή αναζητούν τη ρίζα του 

προβλήματος. Αυτό μπορεί να γίνει, όπως πρεσβεύει η γραφολογική θεωρία, 

συμπληρωματικά και μέσα από την ανάλυση των ιδιαίτερων γραφικών 

χαρακτηριστικών του υποκειμένου. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι ο 

θεραπευτής που εφαρμόζει παράλληλα τη μέθοδο της γραφολογικής 

ανάλυσης και θεραπείας να είναι άρτια καταρτισμένος σε αυτές τις μεθόδους. 

Ισχύει δηλαδή το ίδιο που ισχύει και στις υπόλοιπες διαγνωστικές και 

θεραπευτικές μεθόδους όπου ο θεραπευτής πρέπει να είναι καλά 

ενημερωμένος και επαρκώς καταρτισμένος σε τέτοιου είδους τεχνικές. Αν, 

μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι η γραφολογική ανάλυση συμπεριλαμβάνεται από 

πολλούς στις προβολικές τεχνικές τότε είναι δεδομένο το επίπεδο εξοικείωσης 

που θα πρέπει να έχει ο θεραπευτής που τη χρησιμοποιεί. 

   Εάν, λοιπόν,  η γραφολογική ανάλυση είναι επιτυχημένη τότε θα προσδώσει 

στο μεν υποκείμενο καλύτερη κατανόηση του εαυτού του, στο δε θεραπευτή 

μια πιο καθαρή απεικόνιση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο 
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επωφελούνται και οι δύο πλευρές της θεραπευτικής συμμαχίας ενώ επιπλέον 

αυξάνεται η ταχύτητα της θεραπείας.  

   Καθώς ο θεραπευτής εφαρμόζει τη γραφολογική προσέγγιση καταφέρνει να 

καταδυθεί ακόμα περισσότερο στο ασυνείδητο τμήμα της ψυχής του 

υποκειμένου και να αντλήσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες γι’αυτό. Στη 

συνέχεια ο θεραπευτής θα μοιραστεί τις πληροφορίες αυτές με τον πελάτη και 

θα εστιάσουν μαζί στην αλλαγή ορισμένων σημείων της γραφής του που δε 

θεωρούνται επιθυμητά. Έτσι, ο θεραπευτής συμβουλεύει τον πελάτη τι 

αλλαγές πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, εάν θα πρέπει να χαλαρώσει ή να 

αυξήσει την ένταση σε ορισμένα σημεία της γραφής του. Η μαθημένη αυτή 

αλλαγή, σύμφωνα με τη γραφολογική θεωρία, θα επιφέρει και την επιθυμητή 

αλλαγή στη συμπεριφορά ή πιο σωστά, θα συνδράμει στην ευκολότερη 

αλλαγή αυτής παράλληλα με την ψυχοθεραπεία.  

   Πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί 

αρκετές επαναλήψεις  προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα 

πρέπει πρώτα σε επίπεδο γραφολογικών αλλαγών να έχει επέλθει μια 

σταθερότητα ως προς τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και δευτερευόντως σε 

επίπεδο αλλαγών στη συμπεριφορά να έχει υπάρξει ορατή πρόοδος. Έτσι, 

λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος. Από την άλλη, 

όμως, φαίνεται πως ο συνδυασμών των δύο μεθόδων έχει θετικό αποτέλεσμα 

όσον αφορά τη μείωση του χρόνου της θεραπείας συνολικά. Ο ακριβέστερος 

και πιο ολοκληρωτικός εντοπισμός του προβλήματος και η συνεπικουρική 

δράση που φέρεται να έχει η γραφοθεραπεία στην αντιμετώπισή του μειώνουν 

το χρόνο της θεραπευτικής διαδικασίας.           

   Σε αυτό το σημείο πρέπει να έχει γίνει σοφές ότι η γραφολογική ανάλυση 

δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα ολοκληρωμένο ψυχοδιαγνωστικό 

εργαλείο αφού στερείται σε επίπεδο εμπειρικής υποστήριξης που να 

πιστοποιεί  μια τέτοια χρήση. Από την άλλη, όμως, η γραφολογία μπορεί να 

επιφέρει ορισμένα βοηθητικά οφέλη στην όλη διαδικασία της διάγνωσης. Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της θεραπείας. Η γραφολογική ανάλυση 

φαίνεται όντως να έχει θετική επίδραση στην εξέλιξη της θεραπευτικής 

διαδικασίας. Η εξήγηση αυτού βρίσκεται, σύμφωνα με τους μελετητές, στη 

βάση που δημιουργεί η ανάλυση για συζήτηση σχετικά με την 

προσωπικότητα του πελάτη. Αφού, λοιπόν, γίνει η ανάλυση από το θεραπευτή 
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και μοιραστούν με τον θεραπευόμενο τα αποτελέσματα αυτής, δημιουργείται 

ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί την αυτοπαρατήρηση και τη στροφή του ατόμου 

προς τις εσωτερικές πτυχές της προσωπικότητάς του πάντα με την 

καθοδήγηση ή τη βοήθεια του θεραπευτή. Το γενικότερο κλίμα που 

αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της γραφοθεραπείας ενισχύει τη θεραπευτική 

συμμαχία και κινητοποιεί ακόμη περισσότερο το θεραπευόμενο να 

συμμετάσχει πιο ενεργά στη διαδικασία. Με το να προσέχει και να εστιάζει 

στις αλλαγές του γραφικού του χαρακτήρα που θα σηματοδοτήσουν και 

αλλαγές στην προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής του, ο θεραπευόμενος 

αυξάνει τις πιθανότητες για μία πιο επιτυχημένη έκβαση της θεραπείας.   

   Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να μπορέσουν να γίνουν 

πραγματικότητα όλα τα παραπάνω είναι η ανάλυση να είναι επιτυχημένη και 

να σκιαγραφεί με σχετική ακρίβεια την προσωπικότητα του θεραπευόμενου. 

Όσο περισσότερο ακριβής είναι η διάγνωση ή έστω η περιγραφή τόσο 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα επιδείξει ο θεραπευόμενος στην θεραπευτική 

συμμαχία και κατ’ επέκταση τόσο πιο γερά θα είναι τα θεμέλια της σχέσης 

αυτής ώστε να οδηγήσουν σε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον 

τρόπο,  ισχυροποιείται το κίνητρο του πελάτη για ενεργή συμμετοχή στη 

θεραπεία. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα της γραφοθεραπείας είναι  η στροφή προς τον εσωτερικό κόσμο 

του ατόμου μέσω της  παρατήρησης των σχέσεων μεταξύ του γραφικού του 

χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του. Άλλωστε σε μερικές περιπτώσεις 

ψυχοθεραπείας η επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι δυνατόν να 

χαρακτηρίσει από μόνη της μία θεραπεία ως επιτυχημένη.     

   Ο καθημερινός χαρακτήρας της γραφής είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό 

που μπορεί να δώσει στο υποκείμενο την δυνατότητα να παρατηρεί τις 

αλλαγές στη γραφή του σε σχέση με τη συμπεριφορά του σε καθημερινό 

επίπεδο. Η επίδραση των καθημερινών λειτουργιών πάνω στην 

προσωπικότητά του αλλά και η αντίδραση της προσωπικότητάς του πάνω σε 

αυτές γίνεται αντικείμενο παρατήρησης μέσω αυτής της τεχνικής.  

   Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η εργασία της γραφής έχει μια σημαντική 

θετική επίδραση σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η κατάθλιψη, το άγχος, η 

γενικότερη χρήση υπηρεσιών υγείας, περιπτώσεις ανεπάρκειας 

ανοσοποιητικού συστήματος, ακαδημαϊκή επίδοση, εργασιακό αδιέξοδο κ.α. 
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φαίνεται να ευνοούνται από τη λειτουργία της γραφής στα πλαίσια μιας 

ειδικής  ψυχοθεραπευτικής αγωγής (Duberstein, Masling, 2007). H γραφή 

θεωρείται ότι επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν θέματα που τους 

αναστατώνουν και μειώνει τους φραγμούς και τις αναστολές που συνδέονται 

με την αποσιώπηση του γεγονότος. Τα άτομα πιθανώς να επιθυμούν να 

αποκαλύψουν τα τραύματά τους αλλά αποφεύγουν να το κάνουν εξαιτίας 

ψυχαναγκαστικών μορφών προσωπικότητας ή περιοριστικού κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Η διαδικασία της γραφής σχετικά με τα τραυματικά γεγονότα 

δύναται να διευκολύνει πολλές διαδικασίες που θεωρούνται πρωταρχικής 

σημασίας στη θεραπεία της τραυματικής μνήμης. Η διαδικασία 

συναισθηματικής γραφής σχετικά με οδυνηρά ή τραυματικά γεγονότα δύναται 

να παράγει θετικά αποτελέσματα επιβάλλοντας αρχικά την κωδικοποίηση της 

τραυματικής εμπειρίας σε αφηγηματική γλώσσα (Duberstein, Masling, 2007). 

Στη συνέχεια, μέσω της αποκωδικοποίησης που λαμβάνει χώρα με την 

γραφολογική ανάλυση το υποκείμενο καταφέρνει να αυξήσει το επίπεδο 

συνειδητότητάς του και να απεγκλωβιστεί από την τραυματική ή στρεσογόνα 

εμπειρία.  

   Μία άλλη μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα που  χρησιμοποιεί την γραφή ως 

μέσο θεραπείας είναι η θεραπεία με κινέζικη καλλιγραφία (Chinese 

calligraphy handwriting, CCH). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην κινέζικη 

καλλιγραφία Shufa και εφαρμόζεται με τη βοήθεια ενός μαλακού πινέλου. Ο 

Kao (2006) μελέτησε τις αλλαγές που προκύπτουν από την Shufa. Τα 

αποτελέσματα του κάνουν λόγο για φυσιολογικές, γνωστικές και 

συμπεριφορικές αλλαγές. Οι φυσιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη 

χρήση αυτής της μεθόδου ήταν η μείωση του ρυθμού αναπνοής,των παλμών , 

της πίεσης του αίματος και του μυϊκού τόνου. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το 

άτομο που την εξασκεί να παρουσιάζει χαλάρωση βελτιωμένη απόδοση και 

συναισθηματική ηρεμία. Τα γνωστικά αποτελέσματα από αυτή τη μέθοδο 

περιλαμβάνουν βελτιωμένη απόδοση στη διάκριση και ταυτοποίηση εικόνων, 

ταχύτερη ανταπόκριση  αντίδρασης, βελτίωση της μνήμης και της προσοχής. 

Τα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο συμπεριφοράς σύμφωνα με τον ερευνητή 

περιλαμβάνουν αλλαγές σε άτομα με αυτισμό, Δ.Ε.Π. και Δ.Ε.Π.-Υ. 

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα κάνουν λόγο για βελτίωση της λογικής της 

κρίσης και γνωσιακή διευκόλυνση. Επίσης ο  Kao προτείνει την εφαρμογή 
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της Shufa σε ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια, κατάθλιψη και 

νεύρωση. Τέλος, υποστηρίζει ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να υιοθετηθεί από 

ανθρώπους ανεξαρτήτως του γραφικού συστήματος στο οποίο έχουν μάθει.  
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  

 

   Η μοναδική ικανότητα του ανθρώπου να μετουσιώνει το περιεχόμενο της 

σκέψης και της ψυχής του σε κοινά σύμβολα για να μπορέσει να 

επικοινωνήσει και εκφραστεί αποτελεί ένα θαυμάσιο πεδίο έρευνας. Η 

παρούσα εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ γραφής και 

ψυχής και να επισημάνει τη διαγνωστική δυνατότητα που μπορεί να κρύβεται 

στο γραφικό χαρακτήρα του υποκειμένου και τη θεραπευτική επίδραση που 

δύναται να έχει η γραφοθεραπεία.  

   Η λειτουργία της γραφής επινοήθηκε, εξελίχθηκε και παγιώθηκε μέσα στο 

πέρασμα του χρόνου. Αποτέλεσε και αποτελεί ένα μοναδικό τρόπο για τον 

κάθε άνθρωπο να δηλώσει ποιος είναι. Φέρει την αποκλειστική σφραγίδα 

αυτού που την ασκεί και αποτελεί ένδειξη και κομμάτι της ταυτότητάς του. Ο 

γραφικός χαρακτήρας του ανθρώπου αποτελεί μία δήλωση της ουσίας του και 

επηρεάζεται ανάλογα με το συγκινησιακό και ψυχικό περιεχόμενό του.   

   Είδαμε, λοιπόν, πως μέσα από την ανάλυση της γραφής ενός ανθρώπου 

είναι δυνατόν να έχουμε μία βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της 

προσωπικότητάς του. Η επιστήμη της γραφολογίας μπορεί να προσφέρει μία 

βάση για την ανάπτυξη ακόμα πιο εξελιγμένων μεθόδων ανάλυσης του 

γραφικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων επίσης μπορεί 

να προσφέρουν μία επιπλέον βοήθεια στην θεραπευτική πράξη.  

   Το σημαντικότερο, όμως, για την κατανόηση και υποστήριξη των 

παραπάνω είναι η πίστη στην άποψη ότι η κίνηση της ενέργειας που ρέει 

μέσα στο ψυχικό πεδίο του ανθρώπου βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την 

πραγματικότητα, επηρεάζεται από αυτή και εκδηλώνεται μέσα σε αυτή. Μία, 

λοιπόν, λειτουργία που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο πλαίσιο αυτού είναι η 

γραφή.
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