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Το δέντρο

«Κανένα δέντρο δεν μπορεί να φτάσει 
στον παράδεισο, αν οι ρίζες του δεν 
φτάσουν μέχρι την κόλαση»
Καρλ Γιουνγκ

Four Trees (1917) - Egon Schiele



Πολιτισμική Σημασία του Δέντρου
Σε πρωτόγονους/αρχέγονους λαούς, πίστευαν ότι ο άνθρωπος κατέχει μια “ψυχή της ερήμου” και 
πως αυτή η ψυχή ενσαρκώνεται σε άγριο ζώο ή δέντρο.

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία τα δέντρα πρωταγωνιστούσαν σε διάφορους μύθους, είχαν 
χαρακτήρα ιερό και εξέφραζαν κυρίως την μεταμόρφωση. 

Στην σκανδιναβική μυθολογία: Το Yggdrasil είναι ένα τεράστιο και κεντρικό ιερό δέντρο γύρω από 
το οποίο υπάρχουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των Εννέα Κόσμων.

Στο χριστιανισμό: το δέντρο συνδέεται με το Χριστό. Σε πολλά έργα τέχνης ο Χριστός εμφανίζεται 
σταυρωμένος πάνω σε ένα δέντρο. Χριστουγεννιάτικό δέντρο: Η γέννηση του Χριστού συνδέεται με 
το μυστικό του αειθαλούς δέντρου.

Στην λαϊκή παράδοση: Το δέντρο της ζωής, κρατάει τη γη. Το δέντρο αυτό πριονίζουν οι 
Καλικάντζαροι μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Σε πολλούς πολιτισμούς υπάρχουν προστατευόμενα ιερά δέντρα 





Το Σύμβολο του Δέντρου στην Αναλυτική Ψυχολογία I
Το δέντρο συμβολίζει την πορεία προς την εξατομίκευση. Επειδή αυτή η ψυχική ανάπτυξη 
δεν μπορεί να επιτευχθεί με συνειδητή προσπάθεια της θέλησης, αλλά συμβαίνει ακούσια και 
φυσικά, στα όνειρα συμβολίζεται συχνά με το δέντρο, του οποίου η αργή, ισχυρή, ακούσια 
ανάπτυξη εκπληρώνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Το δέντρο είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ενός μοτίβου που εμφανίζεται συχνά στα 
όνειρα (και αλλού) και που μπορεί να έχει μια απίστευτη ποικιλία σημασιών. Μπορεί να 
συμβολίζει την εξέλιξη, τη σωματική ανάπτυξη ή την ψυχολογική ωρίμανση, μπορεί να 
συμβολίζει τη θυσία ή το θάνατο (η σταύρωση του Χριστού πάνω στο δέντρο)- μπορεί να 
είναι φαλλικό σύμβολο και πολλά άλλα. Συμβολίζει τον εαυτό μας και την ιστορία μας.

Ένα αρχαίο δέντρο ή φυτό αντιπροσωπεύει συμβολικά την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 
ψυχικής ζωής (σε αντίθεση με την ενστικτώδη ζωή, που συνήθως συμβολίζεται από τα ζώα).

(Jung Carl, 1964)



Το Σύμβολο του Δέντρου στην Αναλυτική Ψυχολογία II

Κάποτε η Μαρί-Λουίζ φον Φραντς συνάντησε μια ηλικιωμένη κυρία που παραπονιόταν 
ότι δεν είχε πετύχει πολλά στη ζωή της. Αλλά στην πραγματικότητα είχε κάνει έναν καλό 
γάμο με έναν δύσκολο σύζυγο, και είχε κατά κάποιο τρόπο εξελιχθεί σε μια ώριμη 
προσωπικότητα. Της αφηγήθηκε λοιπόν την ιστορία του σοφού κινέζου Σουάνγκ-Τσου και 
ένιωσε αμέσως μεγάλη ανακούφιση:

Ένας πλανόδιος ξυλουργός που τον έλεγαν Πέτρο, είδε στα ταξίδια του μια παλιά βελανιδιά 
γίγαντα κοντά σε ένα ακατέργαστο βωμό. Ο ξυλουργός είπε στον μαθητευόμενο του που 
θαύμαζε τη βελανιδιά “Να ένα άχρηστο δέντρο! Αν το έκαναν καράβι, θα σάπιζε αμέσως. Αν 
το έκαναν εργαλεία θα έσπαγαν. Τίποτε χρήσιμο δεν μπορείς να φτιάξεις με αυτό το δέντρο. 
Να γιατί μπόρεσε να γεράσει τόσο!”. Στο χάνι όμως την ίδια νύχτα ο ξυλουργός είδε την 
βελανιδιά στο όνειρο του. Και το δέντρο του είπε:



Το Σύμβολο του Δέντρου στην Αναλυτική Ψυχολογία III

"Γιατί με συγκρίνεις με τα καλλιεργημένα σας δέντρα όπως το ασπράγκαθο, την αχλαδιά, την 
πορτοκαλιά, την μηλιά και όλα τα άλλα καρποφόρα δέντρα. Πριν ακόμα ωριμάσουν οι 
καρποί τους οι άνθρωποι τα αφανίζουν, σπάνε τα κλαριά τους και τα κλωνιά τους. Οι καρποί 
που δίνουν τα βλάπτουν, και δεν χαίρονται τη ζωή μέχρι το φυσικό τους τέλος. Έτσι γίνεται 
παντού και για αυτό προσπάθησα πριν από πολύ καιρό να γίνω ολότελα άχρηστο. Δύστυχε 
θνητέ! Πιστεύεις πως αν ήμουν χρήσιμο θα με άφηναν να κάνω τέτοιο μπόι; Ωστόσο εσύ κι 
εγώ είμαστε οι δύο δημιουργήματα και με ποιο δικαίωμα ένα δημιούργημα δικάζει ένα άλλο; 
Ω άχρηστε θνητέ, τί ξέρεις εσύ για το ανωφέλευτο των δέντρων.”
Ο ξυλουργός ξύπνησε, συλλογίστηκε αυτό το όνειρο και αργότερα όταν ο μαθητευόμενος τον 
ρώτησε γιατί υπήρχε μόναχα αυτό το δέντρο για να προστατεύει το βωμό απάντησε: “Σώπα, 
ας μην μιλάμε πια για αυτό. Αυτό το δέντρο φύτρωσε εκεί επίτιδες, γιατί παντού αλλού οι 
άνθρωποι θα το είχαν βλάψει. Αν δεν ήταν το δέντρο του βωμού θα το είχαν ίσως κόψει.

(Jung Carl, 1964)



Major Oak - Sherwood Forest, Nottinghamshire England



Το Δέντρο ως Φυσικό Σύμβολο Ι

Το Δέντρο ως σύμβολο εμφανίστηκε στην 
Εφηβική μου ηλικία - μια περίοδο που 
χαρακτηρίζονταν από συναισθηματικές και 
σωματικές δυσκολίες

Ο σχεδιασμός του δέντρου, μαζί με τη σπείρα, 
αποτελούσαν την πιο φυσική κίνηση των 
χεριών μου - πιο φυσική από το γράψιμο.

Το σχέδιο ήταν ένα δέντρο με λεπτό κορμό 
αλλά πλούσια κλαδιά, τα οποία σχεδίαζα 
ακούραστα μέχρι να καλύψουν όλο τον κενό 
χώρο σε μια σελίδα.



Το Δέντρο ως Φυσικό Σύμβολο ΙΙ

Το λεπτό δέντρο με τα πλούσια κλαδιά (χωρίς 
φυλλώματα και άνθη) αποτελούσε την 
προσπάθεια συγκρότησης του Εαυτού μου και 
την παρηγοριά μου σε μια εποχή που αναζητούσα 
το ποιά είμαι, τί θέλω να κάνω και αντιμετώπιζα 
ζητήματα όπως ο αποχωρισμός και το πένθος.

Το δέντρο, συμβόλιζε τον νεαρό Εαυτό μου, που 
αναπτύσσοταν συνεχώς και όπως εξαπλώνονταν 
τα κλαδιά στο χαρτί κινούμουν ψυχικά προς την 
ψυχική ωρίμανση και το μέλλον.



Το Δέντρο ως Φυσικό Σύμβολο ΙΙ

Μέχρι και την ηλικία των 19 ετών, σχεδίαζα ακατάπαυστα το 
ίδιο δέντρο. Ωστόσο από την ηλικία των 20 και μετά, το δέντρο 
άρχισε να αλλάζει. Ο κορμός άρχισε να γίνεται πιο στιβαρός, 
ενώ άρχισα να βρίσκω ιδιαίτερη χαρά όχι τόσο στο να σχεδιάζω 
κλαδιά, όσο το να γεμίζω τα κλαδιά με φύλλα και άνθη.

Είχα ξεκινήσει προσωπική θεραπεία, είχα αποφασίσει το 
επάγγελμα που ήθελα να ακολουθήσω, ενώ συσχετιζόμουν με 
τρόπο πιο υγιή και ώριμο με τους άλλους.

Η συναισθηματική και ψυχική ωρίμανση προβάλλονταν πλέον 
με σαφήνεια στο δέντρο-εαυτό μου.



Το Δέντρο ως Φυσικό Σύμβολο IΙΙ

Από την ηλικία των 25 και μετά, από όταν έφυγα από το σπίτι των γονιών και άρχισα να 
έχω μια πιο σαφή εικόνα του εαυτού μου, το δέντρο εμφανίστηκε ως ενδοψυχική 
εικόνα/όραμα.

Μια ελιά με χρυσά φύλλα και χοντρό κορμό στην άκρη ενός λόφου με στάχυα. Εγώ ακουμπώ 
την πλάτη μου πάνω της και ατενίζω μαζί της τον ορίζοντα όπου διαφαίνονται βουνά και μια 
λίμνη.

Την εικόνα αυτή φέρνω στην συνείδηση όποτε επιθυμώ να ηρεμήσω αλλά και να εστιάσω 
στους στόχους μου.





Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή 
σας!

Almond Blossoms, Vincent van Gogh
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