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ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
(από την κεντρική ομιλία)

Η δημιουργικότητα και η φαντασία στη γνωσιακή  
συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Περίληψη
Η θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους παρέχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παι-
διού, αλλά και του θεραπευτή. Προκειμένου να εγκατασταθεί η θεραπευτική σχέση και συμμαχία, να κινητοποιηθεί το παιδί 
για ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία, καθώς και να μπορέσει ο θεραπευτής να μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στο 
παιδί και τους γονείς και να εφαρμόσει τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, ο θεραπευτής καλείται να αναπτύξει και να 
αξιοποιήσει –πέραν των γνώσεων που απορρέουν από την επιστημονική του κατάρτιση– τα προσωπικά αποθέματα που δια-
θέτει (στοιχεία της προσωπικότητας, κλίσεις και ενδιαφέροντα, επινοητικότητα, χιούμορ κ.ά.).

Η εμπειρία στην εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων με παιδιά, εφήβους 
και οικογένειες μας έχει τροφοδοτήσει και μας τροφοδοτεί συνεχώς με ποικίλους νέους τρόπους αξιοποίησης της δημιουργικό-
τητας στο πλαίσιο της θεραπείας (επινόηση παιχνιδιών, χρήση σκίτσου, συνθημάτων, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, παντομίμα, 
αξιοποίηση υλικών κ.ά.), στο κτίσιμο της θεραπευτικής σχέσης, στην ψυχοεκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμογή τεχνικών. Στην 
παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί το σκεπτικό χρήσης δημιουργικών τρόπων επικοινωνίας και παρέμβασης στη θεραπευτική 
εργασία και θα δοθεί έμφαση σε παραδείγματα χρήσης από την κλινική πράξη, με σκοπό να αναδειχθεί πώς οι δημιουργικοί τρό-
ποι επικοινωνίας στη θεραπευτική παρέμβαση την κάνουν πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα.

Κατερίνα Αγγελή
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

(Ομιλία από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους που πραγματοποιήθηκε 
στις 30-31 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα)

Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό καλούμαι να αναφερθώ στο θέμα 
της δημιουργικότητας στην ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους, 
παρουσιάζοντας σκέψεις και εφαρμογές της, τόσο μέσα από την 
προσωπική μου ψυχοθεραπευτική εξέλιξη και εμπειρία στη Γνω-
σιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και τη Θεραπεία Σχημάτων 
όσο και μέσα από την πολύ αγαπημένη εποπτειακή συνεργασία 
μου με νέους συναδέρφους με γνώσεις, φαντασία και διάθεση για 
εξέλιξη. Οι νέοι θεραπευτές συχνά μοιράζονται την αγωνία και 
την ανυπομονησία τους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών που 
έχουν διδαχθεί κατά την ψυχοθεραπευτική τους εκπαίδευση. Η 
αγωνία τους αυτή είναι ενδεικτική της διάθεσής τους για υπεύ-
θυνη άσκηση της ψυχοθεραπείας και του ενθουσιασμού τους για 
το αντικείμενό τους. Ωστόσο, η εφαρμογή των τεχνικών εισάγε-
ται σε κατοπινό στάδιο της θεραπείας, καθώς εντάσσεται σε ένα 
ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, στο οποίο οι τεχνικές δεν αποτελούν 
τη βάση, ούτε τον σκελετό, αλλά ένα από τα πρακτικά εργαλεία.

Η ψυχοθεραπευτική πορεία και η θεραπευτική σχέση δομού-
νται εντός ενός πλαισίου, που ορίζεται από τις αρχές, το σκεπτικό 
και τους κανόνες της εκάστοτε ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο θεραπευτής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές του για την κατανόηση της κάθε ατομικής περίπτω-
σης, τη δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης και συμμαχίας και 
τη δόμηση της παρέμβασης. Η θεωρητική κατάρτιση του θερα-
πευτή (οι γνώσεις του σχετικά με την αναπτυξιακή ψυχολογία 

και ψυχοπαθολογία, ο τρόπος κατανόησης της ψυχοπαθολο-
γίας και παρέμβασης βάσει ενός έγκυρου και τεκμηριωμένου 
επιστημονικού πλαισίου κ.λπ.) αποτελεί έναν κεντρικό άξονα 
που επηρεάζει τον τρόπο διεξαγωγής της ψυχοθεραπείας. Ένας 
άλλος σημαντικός άξονας απορρέει από τα προσωπικά χαρα-
κτηριστικά και αποθέματα του θεραπευτή (π.χ. γνώσεις, κλίσεις 
και ενδιαφέροντα, προσωπικότητα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τον θεραπευόμενο και 
εφαρμόζει την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (βλ. Σχήμα 1). 

	

Σχήμα 1. Παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ψυχο-
θεραπευτικής διαδικασίας.
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Η ψυχοθεραπευτική εργασία με παιδιά και εφήβους βρίθει 
προκλήσεων για τον θεραπευτή: να αποκτήσει συναισθημα τική 
πρόσβαση στο παιδί και/ή τους γονείς και να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη τους, να μπορέσει να τους βοηθήσει σε ατομικό και 
σχεσιακό επίπεδο, να υπερκεράσει εμπόδια με συνεργατικό και 
φροντιστικό τρόπο, να αλλάξει δυναμικές στο οικογενειακό 
και σχολικό πλαίσιο, να εξισορροπήσει την κατευθυντικότητα 
με την ελευθερία· την οριοθέτηση με την εγγύτητα, τη χαλαρό-
τητα και το παιχνίδι· την ασφάλεια με την προτροπή για εξέλιξη 
κ.ά. Ο θεραπευτής καλείται να προσπαθήσει να προσαρμόσει 
τις γνώσεις, την εκπαίδευση και την εμπειρία του στο επίπεδο 
κατανόησης, καθώς και στα ενδιαφέροντα του παιδιού, προ-
κειμένου να «συναντηθεί» με τον κόσμο του παιδιού (βλ. Σχήμα 
2). Για να το επιτύχει αυτό, αξιοποιεί –πέρα από τις επιστημο-
νικές του γνώσεις– και προσωπικά του αποθέματα, τα οποία 
απορρέουν από την προσωπικότητά του, τις εμπειρίες του, τα 
ενδιαφέροντά του και την πρόσβαση στα δικά του βιώματα 
και συναισθήματα, καθώς και στη δική του παιδικότητα και 
παιδική ηλικία (βλ. Σχήμα 3). 

	
Σχήμα 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θεραπευτική σχέση και το 
περιεχόμενο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Copyright © 2019 
Κατερίνα Αγγελή.

	

Σχήμα 3. Τα προσωπικά αποθέματα του θεραπευτή στην άσκηση της 
ψυχοθεραπείας. Copyright © 2019 Κατερίνα Αγγελή.

Η δημιουργικότητα του θεραπευτή ως προς τη χρήση εναλλα-
κτικών τρόπων επικοινωνίας και μετάδοσης των ψυχοθερα-
πευτικών εννοιών, καθώς και η αξιοποίηση των αποθεμάτων 
δημιουργικότητας του παιδιού, μπορεί να εμπλουτίσει και να 
ενδυναμώσει τη θεραπευτική σχέση και συνεργασία ποικιλο-
τρόπως. Μεταξύ άλλων:
• Προσθέτει χαρά, παιχνίδι και αμεσότητα, κάνοντας την ψυχο-

θεραπεία και τη θεραπευτική σχέση μία διασκεδαστική εμπει-

ρία. Το παιχνίδι είναι οικείο στο παιδί, αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στον «κόσμο» του και κατ’ επέκταση γίνεται μια καλή 
γέφυρα ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και την ψυχοθεραπεία. 
Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία παύει να παραπέμπει σε «μάθημα» 
(για πολλά παιδιά αυτό είναι αποτρεπτικό!).

• Διευκολύνει τη μετάδοση των ψυχοθεραπευτικών γνώσεων 
(ψυχοεκπαίδευση), καθότι η παρέμβαση γίνεται με βιωμα-
τικό τρόπο, ο οποίος ευοδώνει την κατανόηση και την εμπέ-
δωσή τους.

• Ο θεραπευτής έρχεται σε επαφή με τη δική του παιδικό τητα, 
κάτι το οποίο καθιστά τη σχέση πιο άμεση και τον ίδιο πιο 
προσιτό στο παιδί, επιτρέποντάς του να ταυτιστεί και να συν-
δεθεί περισσότερο μαζί του.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής 
Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων ευνοεί την εκδί-
πλωση της δημιουργικότητας του θεραπευτή και του παιδιού, 
καθώς περιλαμβάνει έννοιες και θεωρητικές κατασκευές που 
παρέχουν πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργική μετάδοση και 
αξιοποίησή τους στο θεραπευτικό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα 
αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισμένα παραδείγματα εναλλακτικών 
τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης στην εφαρμογή της Γνω-
σιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας 
Σχημάτων σε παιδιά και εφήβους. Τονίζεται ότι η εποικοδο-
μητική αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
έρχεται να συμπληρώσει μία ικανή θεωρητική εκπαίδευση και 
κατάρτιση στην ψυχοθεραπεία, ώστε ο θεραπευτής να μπορεί 
να την εντάξει στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής.

1. «Πες το με ένα σκίτσο» 
Πολλά παιδιά ζωγραφίζουν με μεγάλη χαρά. Το παιδικό 
σχέδιο αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης συναισθημάτων, σκέ-
ψεων και σχεσιακών αναπαραστάσεων. Τα παιδικά σχέδια 
που έχω συναντήσει στην ψυχοθεραπευτική μου εργασία με 
ενέπνευσαν να επιχειρήσω να αναπαραστήσω ψυχοθεραπευ-
τικές έννοιες, αρχές και συναισθήματα μέσω σκίτσων. Μέσα 
από την εμπειρία μου διαπίστωσα ότι αυτό διευκόλυνε την 
πορεία της ψυχοθεραπείας με ποικίλους τρόπους: Αρχικά, η 
απεικόνιση επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και αφο μοίωση 
εννοιών, καθώς και τη διατή ρησή τους στη μνήμη και τη σύν-
δεσή τους με την καθημερινό τητα του παιδιού. Επιπλέον, το 
σκίτσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος υπενθύμισης 
του περιεχομένου της συνεδρίας (π.χ. flashcard) και της θερα-
πευτικής σχέσης και συνεργασίας, αλλά και ως αντικείμενο 
συναισθηματικής σύνδεσης με τον θεραπευτή (μεταβατικό 
αντικείμενο). Τα σκίτσα στην ψυχοθεραπεία αποτέλεσαν την 
έμπνευσή μου για τη δημιουργία της σειράς βι βλίων «Πες το 
με ένα σκίτσο» από τις εκδόσεις Πεδίο (2019). Στο Σχήμα 4 
παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα σκίτσων που αναπα-
ριστούν ψυχοθεραπευτικές έννοιες: το διαβολάκι που λέει τις 
αρνητικές σκέψεις, το «τέρας» του φόβου, που προειδοποιεί 
το παιδί για κάθε πιθανό κίνδυνο, η παραίτηση της κατάθλι-
ψης και ο εσωτερικός κριτής (όπως τον προσωποποίησε ένα 
10χρονο κορίτσι, «Η κυρία Ενοχή»).
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	Σχήμα 4. Ψυχοθεραπευτικές έννοιες αποτυπωμένες σε σκίτσα. Copyright 
© 2019 Κατερίνα Αγγελή και Εκδόσεις Πεδίο.

2. «Πες το με έναν ρόλο» 
Τα παιχνίδια ρόλων συχνά αρέσουν πολύ στα παιδιά. Σε αυτά 
τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα, υποδυόμενα 
ρόλους οι οποίοι, χωρίς τα ίδια απαραίτητα να το συνειδητο-
ποιούν, αποτελούν πλευρές του εαυτού τους. Η δημιουργικότητα 
του θεραπευτή και του παιδιού μπορεί να δημιουργήσει ρόλους 
και χαρακτήρες, τους οποίους μετά μπορεί να υποδύο νται, με… 
όσο πιο πειστικό τρόπο μπορούν (π.χ. τόνος και ένταση φωνής, 
χειρονομίες, αξεσουάρ κ.λπ.). 

Στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική προσέγγιση, ρόλοι μπορεί 
να αποδοθούν στα συναισθήματα, στα σχήματα, αλλά και σε 
θεωρητικές κατασκευές που έχουν προκύψει από τη θεραπευτι-
κή συνεργασία (π.χ. το διαβολάκι των αρνητικών σκέψεων, το 
«τέρας» του φόβου, η «κυρία Ντροπή», η «κυρία Υπερηφάνεια» 
κ.λπ.). Η διατύπωση περίπτωσης και οι τρόποι λειτουργίας της 
Θεραπείας Σχημάτων αποτελούν εξαιρετικά γόνιμο έδαφος 
για τη δημιουργία και ενσάρκωση ρόλων· οι παιδικοί τρόποι 
λειτουργίας (ευάλωτο, θυμωμένο, ξέγνοιαστο/χαρούμενο παι-
δί), οι γονεϊκοί τρόποι λειτουργίας (επικριτικός, τιμωρητικός, 
απαιτητικός, ενοχοποιητικός, τρομοκρατικός γονέας) και οι 
τρόποι λειτουργίας που σχετίζονται με στρατηγικές αντιμετώ-
πισης (αποστασιοποιημένος προστάτης, υπεραναπληρωτής, 
παραδιδόμενος) διαχωρίζονται, περιγράφονται, ονομάζονται 
και γίνονται ρόλοι, τους οποίους το παιδί και ο θεραπευτής 
ενσαρκώνουν, με σκοπό τη διερεύνηση και την κατανόησή 
τους, τη δημιουργία διαλόγων μεταξύ τους με στόχο όχι μόνο 
την αλλαγή, αλλά και τη διασκέδαση και τη χαρά κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας και τελικά και την ενδυνάμωση της 
θεραπευτικής σχέσης. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, η Μαρία, 8 ετών, φοβάται 
να μπει στο πλοίο για να πάει στο νησί όπου θα περάσει με την 
οικογένειά της τις καλοκαιρινές διακοπές.

Θεραπεύτρια: Για να δούμε τι συμβαίνει… Από τη μία φοβάσαι 
να ταξιδέψεις με το πλοίο, αλλά από την άλλη ανυπομονείς 

να πας στον παππού και τη γιαγιά και να συναντήσεις τους 
καλοκαιρινούς σου φίλους. Ο φόβος συχνά μεγαλώνει και 
σου λέει τρομερά πράγματα, φτάνοντάς σε στο σημείο να 
αρνείσαι να πας. Προτείνω να φτιάξουμε έναν χαρακτήρα 
που θα είναι αυτός ο φόβος και να παίξουμε τον ρόλο του. 
Φαντάσου λοιπόν πώς είναι ο φόβος που αισθάνεσαι… Θες 
να τον ζωγραφίσεις;

(Η Μαρία συμφωνεί και ζωγραφίζει τον φόβο σαν ένα τέρας 
με πολλά κεφάλια.)
Μαρία: Έχει πολλά κεφάλια γιατί έχει πολλά στόματα και λέει 

πολλά τρομακτικά πράγματα. Επίσης είχαμε πει εδώ ότι μοιά-
ζει με τη Λερναία Ύδρα, που όταν απαντάμε σε αυτό που 
λέει το ένα στόμα, πετάγεται ένα άλλο και λέει κάτι άλλο.

Θεραπεύτρια: Φανταστικό σχέδιο, Μαρία. Μπορείς τώρα να 
το βάλεις μπροστά στο πρόσωπό σου και να μιλήσεις σαν 
να είσαι αυτό; Τι λέει μέσα στο κεφάλι σου;

Μαρία: Ότι θα κουνάει το πλοίο, θα φοβηθώ, μπορεί να βου-
λιάξει, θα έρθουν καρχαρίες.

Θεραπεύτρια: Προσπάθησε τώρα να τα πεις σαν να μιλάει το 
τέρας σ’ εσένα. Φαντάζομαι θα έχει τρομακτική φωνή, ε;

Μαρία: (με τσιριχτή φωνή) Θα βουλιάξει το πλοίο, θα πνιγείτε, 
θα σας φάνε οι καρχαρίες!

Θεραπεύτρια: Πω πω, φόβε, τα λες τόσο πειστικά! Πράγματι η 
Μαρία που σε ακούει πιστεύει ότι έχεις δίκιο και φοβάται. 
Την κατατρομάζεις… Γιατί το κάνεις αυτό;

Μαρία: Μα για να την προετοιμάσω! Αν ξέρει τι κακό θα γίνει, 
δεν θα πάει κι έτσι θα προστατευθεί! Θα είναι ασφαλής! 
Πρέπει να προσέχει! 

Θεραπεύτρια: Μαρία, αν θες τώρα δώσε μου το σχέδιό σου, 
για να παραστήσω εγώ τον φόβο. Θα το βάλω μπροστά στο 
πρόσωπό μου και θα μιλάω στη Μαρία σαν να είμαι ο φόβος. 
(Βάζει το σχέδιο μπροστά στο πρόσωπό της και αλλάζει τη 
φωνή της.) «Είμαι ο φόβος της Μαρίας! Έχω έναν ιερό σκοπό: 
να την προστατεύω! Έχω πολλά κεφάλια για να σκέφτομαι 
όλους τους πιθανούς κινδύνους γύρω της και πολλά μάτια 
για να βλέπω κάθε κίνδυνο που μπορεί να ξεφυτρώσει μπρο-
στά της! Όταν δεν πείθεται, της πετάω και μερικές τρομακτι-
κές εικόνες… αυτό συνήθως πιάνει! Μαρία, μην μπεις στο 
καράβι! Είναι επικίνδυνο! Θα κουνάει, θα έχει κακοκαιρία, 
θα βουλιάξει!». Μαρία, πώς ένιωσες όσο μιλούσα;

Μαρία: Φοβήθηκα. 
Θεραπεύτρια: Ένιωσες ότι έχει δίκιο;
Μαρία: Ναι. Όμως με τσάντισε και λιγάκι. Αν τα φοβάμαι όλα, 

πώς θα περάσω καλά;
Θεραπεύτρια: Πολύ καλά τα λες! Να φτιάξουμε λοιπόν και 

έναν άλλο χαρακτήρα, που λέει ότι θες να περάσεις καλά 
και να ευχαριστηθείς με όσα σου αρέσουν. Να φτιάξουμε 
ένα σχέδιο με τη Χαρά ως χαρακτήρα;

Σε αυτό το σημείο, προστέθηκε στον διάλογο ο χαρακτήρας της 
Χαράς και ακολούθησε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στον Φόβο 
και τη Χαρά, με εναλλαγή της ανάληψης του κάθε ρόλου από 
τη θεραπεύτρια και τη Μαρία. Ο διάλογος κατέληξε ως εξής:

Μαρία (μιλώντας ως Χαρά): Ο μπαμπάς και η μαμά προστα-
τεύουν τη Μαρία όταν κάτι είναι επικίνδυνο και δεν λένε 
υπερβολές σαν εσένα! Φροντίζουν και να χαρεί και να 
περάσει καλά! 

Θεραπεύτρια (μιλώντας ως Φόβος): Δεν ξέρουν αυτοί. Εγώ 
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ξέρω καλύτερα. (Μιλώντας ως Θεραπεύτρια): Μαρία, νομί-
ζω ήρθε η ώρα για πιο δραστικά μέτρα. Το έχει παρακάνει. 
Είπαμε, ο φόβος είναι καλός όταν μας προστατεύει, όχι 
όταν μας τρομοκρατεί.

Η Μαρία και η θεραπεύτρια κατέληξαν να ζωγραφίσουν ένα 
δίχτυ, για να το πετάξουν στον φόβο και να τον παγιδεύσουν. 
Μετά, έβαλαν τα δύο χαρτιά (φόβος και δίχτυ) σε έναν φάκελο 
και τον σφράγισαν.

Θεραπεύτρια: Μείνε εκεί μέσα, και αν ανοίξεις τον φάκελο και 
αρχίσεις πάλι να τρομοκρατείς, θα έχεις να κάνεις με εμάς!

Μαρία (μιλώντας ως Χαρά): Στο νησί θα φάω παγωτά!

3. «Πες το με μία μάσκα»
Στο πλαίσιο των παιχνιδιών ρόλων και χαρακτήρων, αλλά και 
για την καλύτερη κατανόηση της διατύπωσης περίπτωσης και 
την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της αυτοπαρατήρησης, η 
κατασκευή μασκών αποτελεί χρήσιμο, αποδοτικό και διασκε-
δαστικό εργαλείο (βλ. Σχήμα 5). Το παιδί, μαζί με τον θερα-
πευτή, μπορεί να κατασκευάσουν μάσκες για τους τρόπους 
λειτουργίας, τα συναισθήματα κ.ο.κ. Στη συνέχεια, μπορεί να 
αξιοποιήσουν τις μάσκες σε παιχνίδια ρόλων, θεραπευτικούς 
διαλόγους κ.ά. 

	
Σχήμα 5. Παράδειγμα κατασκευής μασκών για την αποτύπωση των 
συναισθημάτων.

4. «Πες το με παντομίμα»
Η χρήση της παντομίμας μπορεί να κάνει τη θεραπευτική διαδι-
κασία ευχάριστη και διασκεδαστική. Παράλληλα, ενεργοποιεί 
το παιδί να εστιάσει σε διάφορα χαρακτηριστικά του εαυτού 
του και των καταστάσεων προκειμένου να τις περιγράψει, αλλά 
και του δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί πιο ελεύθερα. 

Παράδειγμα: Ο Τάσος είναι 12 ετών και παρουσιάζει 
άρνηση μελέτης. Κάθε μέρα αναβάλλει με διάφορες δικαιο-
λογίες τη σχολική μελέτη, τσακώνεται με τη μητέρα του και 
τον πατέρα του και καταλήγει να ξενυχτάει για να ολοκλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του. Όταν κλήθηκε να παραστήσει με 
παντομίμα ένα περιστατικό που τον στενοχώρησε μέσα στην 
εβδομάδα, ήταν πολύ διαφωτιστικός ο τρόπος με τον οποίο 
αναπαρέστησε τους γονείς του· αναπαριστώντας τη μητέρα, 
εξέπεμπε άγχος, αγωνία και φόβο, ενώ αναπαριστώντας τον 
πατέρα απαξίωση και αυστηρότητα. Η θεραπεύτρια, μαντεύ-
οντας τα συναισθήματα που αναπαριστά ο Τάσος, κάνει 
παράλληλα γνωσιακή διερεύνηση και εκπαίδευση στη λεκτική 
έκφραση συναισθημάτων.

Θεραπεύτρια (ενώ ο Τάσος κάνει παντομίμα την έκφραση της 
μητέρας του): Απογοητευμένη;

(Ο Τάσος γνέφει αρνητικά και μετά σαν να λέει «έτσι κι έτσι»)
Θεραπεύτρια: Θυμωμένη;
(Ο Τάσος γνέφει αρνητικά)
Θεραπεύτρια: Νιώθει αγωνία;
(Ο Τάσος γνέφει εμφατικά καταφατικά)
Θεραπεύτρια: Για ποιον λόγο;
(Ο Τάσος δείχνει προς τα κάπου και μετά κάνει μία χειρονο-
μία απαξίωσης)
Θεραπεύτρια: Εσένα δείχνει; Πιστεύει ότι δεν θα τα πας καλά;
(Ο Τάσος γνέφει καταφατικά και μετά κάνει ότι απλώνει το 
χέρι του σαν ζητιάνος)
Θεραπεύτρια: …και ότι θα γίνεις ζητιάνος;
(Ο Τάσος γνέφει καταφατικά και γελάει)

5. «Πες το με έναν στίχο/Πες το με ένα σύνθημα»
Μία φράση που σχηματίζει ομοιοκαταληξία μπορεί να απομνη-
μονευτεί καλύτερα από το παιδί και να εντυπωθεί στη μνήμη 
του. Οι ρίμες γίνονται παιχνίδι που παίζει το παιδί μαζί με τον 
θεραπευτή· μπορεί να πάρουν τη μορφή στίχων ή συνθήματος 
που θα χρησιμοποιηθούν ως φράσεις αυτοεπιβεβαίωσης ή ως 
υπενθύμιση του υλικού της συνεδρίας κ.λπ. 

Παράδειγμα: Ο Πέτρος, 10 ετών, με ιδεοληψίες σχετικά με 
το σεξ και τη θρησκεία, έφτιαξε μαζί με τη θεραπεύτριά του τα 
ακόλουθα στιχάκια, τα οποία φαντάστηκαν το διαβολάκι των 
ιδεοληψιών να του λέει, προκαλώντας του φόβο: 

«Στέλνω σαΐτες φοβερές
με σκέψεις τρομακτικές
στο μυαλό σου τις κολλάω
και με τα βάσανά σου γελάω!

Χα χαχά και χο χοχό
Δεν είναι τρομακτικό;
Για το σεξ συνέχεια σου μιλάω
Και ποτέ δεν σταματάω!»

Τα συνθήματα συχνά σχετίζονται με το συναίσθημα του ενθου-
σιασμού, καθώς και της σύμπνοιας· ένα σύνθημα στο οποίο 
συμφωνούν το παιδί και ο θεραπευτής μπορεί να αποτελεί την 
επισφράγιση μιας συμφωνίας στην οποία έχουν καταλήξει μέσα 
από τη θεραπευτική συνεργασία. Τα συνθήματα μπορεί να γρα-
φτούν σε χαρτί, να συνοδεύονται από σκίτσα, αυτοκόλλητα, 
κατασκευές κ.λπ. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται ένα χαρτάκι με το 
σύνθημα που δόθηκε στον 14χρονο Βαγγέλη, που υπέφερε από 
ενοχές και πάσχιζε να είναι τέλειος για να είναι αποδεκτός. Παρα-
κάτω παρουσιάζονται παραδείγματα συνθημάτων που έχουν 
προκύψει σε θεραπευτικές συνεργασίες με παιδιά και εφήβους:

	

Σχήμα 6. Παράδειγμα συνθήματος σε σκίτσο. Copyright © 2019 Κατε-
ρίνα Αγγελή.
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• Όχι στην ενοχή, ναι στην αποδοχή!
• Οι φίλοι δεν χτυπούν, ούτε σε απειλούν!
• Όχι στις φωνές, ναι στις αγκαλιές!
• Υποστήριξέ με και κατάλαβέ με!

6. «Πες το με ένα σενάριο»
Η χρήση σεναρίων μπορεί να αποτελέσει πολύ αποτελεσματικό 
αλλά και διασκεδαστικό εργαλείο στην ψυχοθεραπεία παιδιών 
και εφήβων. Το σενάριο εκδιπλώνεται σε ένα αυτοσχέδιο βιβλίο, 
στο οποίο γίνεται η αφήγηση μιας ιστορίας που άπτεται ενός 
θέματος της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας. Για παράδειγμα, 
η 9χρονη Ελίζα έγραψε και εικονογράφησε, σε συνεργασία με 
τη θεραπεύτριά της, ένα βιβλίο για τις «Περιπέτειες του Σπίθα», 
στο οποίο σε κάθε συνεδρία προσέθεταν και μία περιπέτεια του 
σκύλου Σπίθα, αντίστοιχη των καθημερινών γεγονότων και 
δυσκολιών της ζωής της Ελίζας: Ο Σπίθας πήρε κακό βαθμό 
σε ένα διαγώνισμα, ο Σπίθας στενοχωρήθηκε γιατί η μαμά και 
ο μπαμπάς τσακώθηκαν κ.λπ. Στο κάθε κεφάλαιο περιγράφο-
νταν με κείμενο και σκίτσα οι σκέψεις και τα συναισθήματά 
του και στη συνέχεια προστίθεντο οι εναλλακτικές σκέψεις και 
αντιδράσεις, καθώς και η λήξη της κάθε ιστορίας.

Το σενάριο/εικόνα μπορεί επίσης να αποτελέσει αντι-
κείμενο αφήγησης. Ο Μιχάλης, 10 ετών, μέσα στο πλαίσιο 
των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ως προς την αυτονομία 
του, απέφευγε να παραμείνει μόνος του στο δωμάτιό του. 
Έχοντας δει μία ταινία τρόμου με έναν κλόουν-εγκληματία, 
του ερχόταν στο μυαλό η εικόνα του κλόουν να ξεπροβάλ-
λει απειλητικά κάτω από το κρεβάτι του. Το σενάριο που 
υπήρχε στο μυαλό του ήταν ότι ο κλόουν βγαίνει κάτω από 
το κρεβάτι του, του επιτίθεται, είναι τεράστιος και απειλητι-
κός, ενώ ο ίδιος είναι μικρός και αδύναμος. Η θεραπεύτρια, 
σε συνεργασία με τον Μιχάλη, έφτιαξαν και αφηγήθηκαν 
το ακόλουθο διαφορετικό σενάριο: «Ο κλόουν πάει να βγει 
από το κρεβάτι και, καθώς βγαίνει, χτυπάει το κεφάλι του 
στο ξύλο του κρεβατιού… Κάνει μία γκριμάτσα πόνου και 
σχηματίζεται ένα κατακόκκινο καρούμπαλο στο μέτωπό 
του. Προσπαθώντας να βγει, χτυπάει και στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού και μία τούφα των φουντωτών μαλλιών του πιά-
νεται σε ένα ξυλάκι που εξέχει από τον ξύλινο σκελετό του 
κρεβατιού· μπλέκεται τόσο πολύ, που στην προσπάθειά του 
να την απομακρύνει από εκεί, ξεριζώνεται! Ο κλόουν φαί-
νεται αληθινά καταπονημένος τώρα… σέρνεται έξω από το 
κρεβάτι, τρίβει το καρούμπαλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού 
του και μία τούφα πολύχρωμα μαλλιά είναι στο πάτωμα… 
Πάει να σηκωθεί, αλλά παραπατάει και σκοντάφτει πάνω 
στην καρέκλα του γραφείου του Μιχάλη, η οποία έχει ροδά-
κια και τον πηγαίνει με φόρα κατευθείαν πάνω στην μπαλκο-
νόπορτα! Ο κλόουν είναι κατατρομαγμένος, σκέφτεται ότι 
σίγουρα αυτή δεν είναι καλή ημέρα για επίθεση. Πιάνεται 
από το πόμολο της μπαλκονόπορτας για να στηριχτεί στα 
πόδια του και –άπαπα!!– εκεί βρίσκεται ένα σκουρια σμένο 
καρφί και του τραυματίζει το δάχτυλο… Έντρομος, με το 
δάχτυλο ψηλά, τρέχει για αντιτετανικό!». 

Αλλάζοντας το σενάριο, επιχειρήθηκε να αλλάξει η εξαρ-
τημένη αντίδραση του φόβου που βίωνε ο Μιχάλης όταν ήταν 
μόνος του στο δωμάτιό του, καθώς και η συνεξάρτηση του 
δωματίου με τον κλόουν και τα συναισθήματα φόβου, απει-
λής και αβοηθητότητας. Η εικόνα του τρομακτικού κλόουν 
αντικαταστάθηκε από την εικόνα του αδέξιου κλόουν που 

γελοιοποιείται. Ο Μιχάλης συνέβαλε πολύ στο κτίσιμο του 
σεναρίου, ξεκαρδιζόμενος στα γέλια. Αυτή η τεχνική εφαρ-
μόστηκε στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής συνεργασίας, η οποία 
κτιζόταν βάσει της διατύπωσης περίπτωσης και στην οποία 
ο Μιχάλης επεξεργαζόταν με ποικίλους τρόπους το ζήτημα 
της αυτονομίας του.

7. «Πες το με μία κατασκευή»
Διάφορες κατασκευές μπορεί να αποτελέσουν θεραπευ τικά 
εργαλεία. Για παράδειγμα, η Μελίνα (7 ετών, με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και ονυχοφαγία) κατασκεύασε με έναν μαρ-
καδόρο, χαρτί και σελοτέιπ ένα σφυράκι –το οποίο χτυπού-
σε στο τραπέζι απαντώντας στη φωνή του εσωτερικού της 
κριτή– και ένα μαγικό ραβδί, το οποίο συμβουλευόταν κάθε 
φορά που χρειαζόταν εναλλακτικές σκέψεις και επιλογές. 
Ο Πέτρος (10 ετών, με ιδεοληψίες σχετικά με το σεξ και τη 
θρησκεία) κατασκεύασε μαζί με τη θεραπεύτρια μία σαΐτα 
που έγραφε πάνω της τις ιδεοληψίες που εισέβαλλαν στο 
μυαλό του (βλ. Σχήμα 7).

	
Σχήμα 7. Παραδείγματα κατασκευών στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας.

8. «Πες το με/σε έναν καθρέφτη»
Ο καθρέφτης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία (βλ. Σχήμα 8). Οι σκέψεις μας 
είναι ο τρόπος με τον οποίο «μιλάμε» στον εαυτό μας· τα 
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα είναι το πρίσμα μέσα από 
το οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ποικιλοτρόπως τον καθρέφτη ως θεραπευτικό εργαλείο. Στο 
παράδειγμα που ακολουθεί, η θεραπεύτρια χρησιμοποιεί τον 
καθρέφτη με την Κατερίνα, 15 ετών, η οποία αντιμετωπίζει 
προβλήματα στις σχέσεις της με τους συνομηλίκους της.
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	Σχήμα 8. Η δημιουργικότητα, η παιδικότητα και η φαντασία στη Γνω-
σιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και στη Θεραπεία Σχημάτων 
σε παιδιά και εφήβους. Copyright © 2019 Κατερίνα Αγγελή.

Θεραπεύτρια: Κατερίνα, σε ακούω να περιγράφεις τον εαυτό 
σου με πολύ σκληρά λόγια. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς σε 
βλέπεις, τι βλέπεις όταν κοιτάς στον καθρέφτη. Θα ήθελα 
να πάρεις αυτόν τον καθρέφτη στα χέρια και να κοιταχτείς.

Κατερίνα: Ωχ… δεν μου αρέσει να κοιτάζομαι στον καθρέ-
φτη… Φαίνονται τα σπυράκια μου και η μεγάλη μου μύτη. 
(Παίρνει τον καθρέφτη και κοιτάζεται) Η μύτη μου είναι 
χάλια, όλοι αυτό θα προσέχουν κοιτάζοντας το πρόσωπό 
μου… Και έχω βγάλει αυτό το σπυράκι στο μέτωπο που 
είναι κατακόκκινο. Είμαι κακάσχημη.

Θεραπεύτρια: Πράγματι, μιλάς πολύ άσχημα στον εαυτό σου 
όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη! Εστιάζεις μόνο σε αυτά 
τα σημεία που δεν σου αρέσουν και δεν προσέχεις τα υπό-
λοιπα… Θα ήθελα να πάρεις αυτά τα χαρτάκια και να γρά-
ψεις αυτές τις σκέψεις σου πάνω τους, σε δεύτερο πρόσωπο, 
π.χ. «είσαι κακάσχημη». Μετά θα τα κολλήσουμε πάνω στον 
καθρέφτη, από τη μία πλευρά. 

(Η Κατερίνα ετοιμάζει τα χαρτάκια και τα κολλάνε από τη μία 
πλευρά του καθρέφτη)
Θεραπεύτρια: Τώρα θα κοιταχτείς πάλι στον καθρέφτη. Αυτή 

τη φορά θα ψάξεις να βρεις κάτι που σου αρέσει πάνω σου, 
ή που τουλάχιστον δεν σε ενοχλεί. Θα έρθω κι εγώ δίπλα 
σου και θα κοιτάω.

(Μετά από αρκετά λεπτά στα οποία η Κατερίνα διαμαρτύ ρεται 
και αρνείται να εντοπίσει θετικά στοιχεία στο πρόσωπό 
της και η θεραπεύτρια την παροτρύνει μέσα από τεχνικές 
γνωσια κής αναδόμησης και την ενθαρρύνει)

Κατερίνα: Το δέρμα μου, στα σημεία όπου δεν έχω σπυράκια, 
φαίνεται απαλό. Επίσης, σήμερα έχουν πετύχει τα μαλλιά μου.

Θεραπεύτρια: Σωστά! Θα ήθελα να πω κι εγώ τι βλέπω. Βλέ-
πω ένα ντροπαλό χαμόγελο και ένα ευγενικό βλέμμα, ένα 
όμορφο πρόσωπο με συμμετρικά χαρακτηριστικά, ένα 
πολύ όμορφο και συμπαθητικό κορίτσι. Θα ήθελα τώρα να 
γράψουμε σε χαρτάκια τα καινούργια πράγματα που είπες 

και, αν θες, γράψε και κάποια από αυτά που είπα εγώ. Σε 
δεύτερο πρόσωπο κι αυτά! Θα τα κολλήσουμε στην άλλη 
πλευρά του καθρέφτη. 

(Αφού ολοκληρώνουν τη διαδικασία)
Θεραπεύτρια: Δες τώρα τις δύο πλευρές του καθρέφτη. Αν 

κάποιος σου έλεγε αυτά τα λόγια (αρνητικές σκέψεις), θα 
μπορούσες να τον θεωρείς φίλο σου; Μήπως θα θύμωνες 
μαζί του;

9. «Πες το μέσα από τη θεραπευτική σχέση»
Πες το –οπωσδήποτε– ΚΑΙ με τη θεραπευτική σχέση! Πέρα 
από τις τεχνικές, τη διατύπωση περίπτωσης και το πλαίσιο της 
θεραπείας, η θεραπευτική σχέση αποτελεί μία ανθρώπινη στε-
νή σχέση, μέσα από την οποία είναι σημαντικό να περνάμε στο 
παιδί μηνύματα που συνάδουν με τους στόχους της θεραπείας. 
Η αυθεντική και ειλικρινής θεραπευτική στάση επιτρέπει στο 
παιδί να βιώσει μέσα στους κόλπους της θεραπευτικής σχέσης 
διορθωτικές εμπειρίες, οι οποίες θα διευκολύνουν την επί τευξη 
των θεραπευτικών στόχων. Για παράδειγμα, η θεραπευτική 
στάση «Σε σέβομαι, σε ακούω» διευκολύνει την αναδόμηση 
της σκέψης «Δεν είμαι σημαντικός/-ή» και του σχήματος της 
μειονεξίας· η θεραπευτική στάση «Αποδέχομαι τα λάθη σου· 
είναι φυσιολογικά και μας βοηθούν να μάθουμε και να εξελι-
χθούμε» διευκολύνει την αναδόμηση του σχήματος των ανε-
λαστικών κριτηρίων. 

Άλλα παραδείγματα μηνυμάτων που μπορεί να μεταδίδο-
νται μέσα από τη θεραπευτική στάση:

• Όταν μου μιλάς άσχημα, νιώθω δύσκολα απέναντί σου.
• Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος/-α για να μου αρέσεις.
• Το παιχνίδι και η χαρά είναι υπέροχο μέρος της ζωής.
• Οι υποχρεώσεις είναι μέρος της ζωής και είναι σημαντικό να 

μάθουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές.
• Είναι φυσιολογικό να δυσκολευόμαστε και να αγανακτούμε 

όταν οι υποχρεώσεις είναι πολλές και απαιτητικές.
• Είναι φυσιολογικό να θυμώνουμε όταν αδικούμαστε ή πιε-

ζόμαστε.
• Συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
• Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε μειώνει.
• Δεν έχεις δικαίωμα να μειώνεις κανέναν.

10. «Πες το με…»
Αναφέρθηκα σε ορισμένα παραδείγματα αξιοποίησης δημιουργι-
κών τρόπων έκφρασης, μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, 
καθώς και θεραπευτικών μηνυμάτων κατά την ψυχοθεραπευ-
τική εργασία με παιδιά και εφήβους. Τα παραδείγματα αυτά 
αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος των δυνατοτήτων δημιουργι-
κότητας που μας προσφέρει το θεωρητικό ψυχοθεραπευτικό 
υπόβαθρο της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 
και της Θεραπείας Σχημάτων. 

Πες το με ένα σκίτσο, έναν στίχο, ένα σενάριο, έναν καθρέ-
φτη… Πες το και με παιχνίδια, μπαλόνια, τραγούδια, βιντεάκια, 
θεραπευτικές ιστορίες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς! 
Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα τραγούδια, τα βιντεάκια και οι 
θεραπευτικές ιστορίες μπορεί να είναι αυτοσχέδια, απόρροια 
της θεραπευτικής συνεργασίας, ή έτοιμα, τα οποία ο θεραπευ-
τής και το παιδί επιλέγουν βάσει του περιεχομένου τους και 
χρησιμοποιούν σαν εφαλτήρια για διαφορετικές δημιουργι-
κές διαδρομές (π.χ. «τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;», «έλα να 
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παραστήσουμε την Αλίκη που φοβάται», «θες να μου δείξεις με 
παντομίμα αυτή τη σκηνή που περιγράφεται εδώ;», «να αλλά-
ξουμε λίγο αυτόν τον στίχο;»). 

Εν κατακλείδι, με βάση τη θεωρητική σου κατάρτιση και 
το θεραπευτικό πλαίσιο που σου παρέχει, αλλά και με βάση 
την προσωπικότητά σου και τους τρόπους με τους οποίους 
συνδέεσαι και επικοινωνείς, πες το με όποιον τρόπο μπορείς να 
φανταστείς ότι θα ακουστεί και θα γίνει κατανοητό! 
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