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ΚΛΑΙΡΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ – Βιογραφικά στοιχεία 

 

Η Κλαίρη Συνοδινού γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Βόλο: 

«Γεννήθηκα και µεγάλωσα στο πατρικό µου σπίτι, που βρίσκεται 

ακόµη στην οδό Αλεξάνδρας και Σταθά, το όµορφο σπίτι για µένα 

µε τα αρώµατα και τα λευκά σαν αστέρια άνθη του γιασεµιού» 

(συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Ταχυδρόµος του Βόλου). 

«Φοίτησα στο τρίτο δηµοτικό σχολείο και στη συνέχεια υπήρξα 

µαθήτρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου, µε την οποία διατηρώ 

πάντα στενή σχέση…». 

Διαβάζοντας φωναχτά τις λέξεις της ακούµε ξανά τους ήχους να 

ρέουν από τις πηγές των βιωµάτων της. 

Καθοριστικά για την µετέπειτα πορεία της ήταν τα οικογενειακά της 

βιώµατα, όπως λέει η ίδια, όπου από τριών ετών ακολουθούσε τη 

µητέρα της στα ιδρύµατα στα οποία εργαζόταν αφιλοκερδώς. Τα 

βιώµατα της παιδικής ηλικίας την οδήγησαν καταρχήν να 

ασχοληθεί στο Άσυλο Παιδιού Βόλου, στο Αχιλλοπούλειο 

νοσοκοµείο του Βόλου, ως εθελόντρια νοσοκόµα και αλλού. 

«Αυτές οι εµπειρίες είναι ό,τι πιο σηµαντικό στην ζωή µου, διότι 

καθόρισαν τον τρόπο µε τον οποίο σχετίστηκα και στάθηκα 

απέναντι στον κόσµο και την κοινωνία…Όλα αυτά µε οδήγησαν να 
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επιθυµήσω να ασχοληθώ µε την ψυχική και σωµατική ασθένεια µε 

τρόπο συστηµατικό, επιστηµονικό, θεωρητικά και κλινικά». 

Μετά τις γυµνασιακές της σπουδές, η Κλαίρη Συνοδινού ήρθε στην 

Αθήνα και φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Παρόλο που δεν είχε ακόµη σπουδάσει ψυχολογία,  το 

ενδιαφέρον της για τον ανθρώπινο ψυχισµό και την ψυχική 

ασθένεια την έκανε να παρακολουθήσει σεµινάρια αλλά και να 

εργασθεί εθελοντικά στο Αιγινήτειο από το 1972-75 αλλά και στο 

Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά από το 1974-76.  Στη συνέχεια 

έφυγε για το Παρίσι µε υποτροφία από την Γαλλική κυβέρνηση και 

σπούδασε  ψυχολογία στο πανεπιστήµιο Paris VII, όπου και στη 

συνέχεια δίδαξε από το 1984-93 ως εξωτερική συνεργάτης 

(attachée de cours). 

Το πάθος να µεταδίδει γενναιόδωρα σε νέους την γνώση που 

αποκτούσε συνυφάνθηκε µε την ταυτότητά της πολύ νωρίς στη 

πορεία.  

Στο Παρίσι έζησε 20 χρόνια που πάντα έλεγε ότι υπήρξαν 

καθοριστικά για την ψυχαναλυτική της διαδροµή αλλά και για τη 

ζωή της γενικότερα. Με την αφοσίωση που την χαρακτήριζε, η 

Κλαίρη εργάστηκε εντατικά σε ψυχιατρικές κλινικές κάνοντας 

ψυχοθεραπείες ψυχωτικών αλλά και αυτιστικών παιδιών, που ήταν 
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τα δύο πεδία (η ψύχωση και ο αυτισµός) στα οποία εστίασε, τα 

χρόνια εκείνα, το κλινικό και θεωρητικό της ενδιαφέρον. Πέρασε 

επίσης από την πρότυπη ψυχιατρική κλινική La Borde όπου  ήρθε 

σε επαφή µε το πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή ρεύµα της 

θεσµικής ψυχοθεραπείας που οδήγησε στη µεταρρύθµιση του 

ψυχιατρικού ασύλου και στη δηµιουργία του ψυχιατρικού τοµέα 

στη Γαλλία. Η Κλαίρη συνεργάστηκε στην La Borde µε τον Jean 

Oury και στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο Maison Blanche µε την 

Ηélène Chaigneau, κύριους εκφραστές της θεσµικής 

ψυχοθεραπείας.  Επίσης, το ενδιαφέρον της για την ψυχοσωµατική 

προσέγγιση την οδήγησε από το 1980-89 να εργαστεί ως 

ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια στην  ογκολογική κλινική Paul 

Brousse. Παράλληλα, στη διάρκεια της διαµονής της στο Παρίσι 

έκανε την εκπαίδευσή της στην Ψυχαναλυτική Εταιρεία Παρισίων 

και  έγινε µέλος της εταιρείας το 2000 και αργότερα µέλος του 

Ψυχοσωµατικού Ινστιτούτου Παρισίων.  

Στην Αθήνα επέστρεψε το 1993  όταν διορίστηκε ως καθηγήτρια 

ψυχοπαθολογίας και ψυχανάλυσης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

όπου εκτός από τα µαθήµατα που δίδαξε, επέβλεψε πολλές 

διδακτορικές διατριβές, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και 

στήριξη στους φοιτητές της πολλοί από τους οποίους οµολογούν 
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ότι της οφείλουν πολλά. Το 2000 έγινε µέλος και της Ελληνικής 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στις εργασίες της οποίας συµµετείχε 

ενεργά, ενώ για χρόνια διηύθυνε µαζί µε την Εύη 

Ζαχαρακοπούλου µια οµάδα προετοιµασίας για το ετήσιο 

Γαλλόφωνο συνέδριο της SPP και είχε οργανώσει και µία οµάδα 

εργασίας επάνω στην ψυχοσωµατική προσέγγιση του παιδιού. 

Από το 1996 υπήρξε µέλος των συνεργατών σύνταξης του 

ψυχαναλυτικού περιοδικού Εκ των υστέρων, όπου και 

δηµοσιεύτηκαν πολλά άρθρα της και συµµετείχε ενεργά µε οµιλίες 

και παρεµβάσεις στο δεκαετές ψυχαναλυτικό σεµινάριο που 

οργάνωνε το περιοδικό.  

Υπήρξε επίσης µέλος της επιτροπής σύνταξης του γαλλόφωνου 

περιοδικού της Ελληνογαλλικής Ένωσης Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας 

και Ψυχανάλυσης  Le Sphinx που το 1997 είχε οργανώσει ένα 

πολύ πετυχηµένο συνέδριο στους Δελφούς µε θέµα «Οιδίπους, 

στο κέντρο του αινίγµατος», µε τη συµµετοχή µεταξύ άλλων των 

Patrick Guyomard, Réné Major, Nίκου Νικολαΐδη, Χρήστου Ζερβή. 

Εκτός από την πληθώρα άρθρων που είχε δηµοσίευσε σε 

ψυχαναλυτικά περιοδικά, η Κλαίρη Συνοδινού συνεισέφερε στην 

µετάδοση της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα µέσα από τη συγγραφή 

βιβλίων (το 1999, Ο παιδικός αυτισµός και το 2007 Προς τα 
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ενδότερα της ψυχής: Ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική αντικριστή 

θεραπεία)  αλλά και την επιµέλεια µεταφράσεων βιβλίων που 

αποτελούν ορόσηµο στην γαλλική ψυχαναλυτική σκέψη, όπως η 

Ιδιωτική τρέλα  του André Green και Ο άνθρωπος και η ψύχωσή 

του, της Gisella Pankow. 

Όπως στην κλινική της εργασία µε ασθενείς µε αυτισµό και ψύχωση έτσι 

και στο κοινωνικό της έργο διένυε µεγάλες αποστάσεις αναζητώντας 

δύσβατους γεωγραφικούς τόπους να επισκεφθεί και να εξανθρωπίσει, 

δοκιµάζοντας τις αντοχές της αφοσίωσης και της αγάπης της. Στο 

πλαίσιο του κοινωνικού της έργου επισκέφθηκε µακρινές χώρες.  Στην 

Ινδία συνεργάστηκε  µε µια κοινωνιολόγο Γαλλίδα σε µια έρευνα για τις 

αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των Ινδών.  Στη Σιβηρία µελετούσε την 

λειτουργία των θεραπευτών Σαµάν. Στη Χιλή έβλεπε παιδιά. 

Λίγα µόλις χρόνια πριν αρρωστήσει, το 2013 η Κλαίρη Συνοδινού 

βραβεύτηκε από την Γαλλική κυβέρνηση για την προσφορά της 

στον Γαλλικό πολιτισµό, την επιστήµη και τον άνθρωπο, σε ειδική 

εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τον Μάιου του 2013 στο 

Γαλλικό Ινστιτούτο. Περιγράφοντας τα συναισθήµατά της,  µετά τη 

βράβευσή της, η Κλαίρη λέει: «…δεν µπορώ να κρύψω ότι ένιωσα 

κάποια θλίψη.  Όµως ήµουν περιστοιχισµένη από την αγάπη των 

φίλων µου, που µου δηµιούργησαν µεγάλη συγκίνηση, αυτή είναι η 
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αληθινή βράβευση. Η βράβευση αυτή, την οποία δεν περίµενα, έχει 

νόηµα, διότι συνδέεται στο νου µου µε την έννοια της δικαιοσύνης. 

Δίνει ελπίδα στον άνθρωπο όταν υπάρχει αλήθεια και ανιδιοτέλεια, 

έρχεται κάποια στιγµή στο χρόνο η αναγνώριση που φέρνει την 

ισορροπία».  

Στην µοναχική πορεία της ζωής έχουµε λίγους που µας 

συνοδεύουν δηµιουργικά. Ευχαριστώ την κα Χατζηγιάννη και τους 

φίλους της Κλαίρης που µας έδωσαν ορισµένες στιγµές από την 

ζωή που έζησε. Η κάθε εποχή και η κάθε κοινότητα έχει το δικό της 

τελετουργικό πένθους. Αυτή η κοινότητα των συναδέλφων της 

Κλαίρης, που µαζεύτηκε σήµερα εδώ, έχει τον δικό της τρόπο να 

ξεφυλλίσει τις µνήµες της και να σκεφθεί τις σκέψεις της.  


