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T
 
 
 
 
α παιδιά συνιστούν αναπτυξιακές δυναμικές οντότητες, μεγαλώνουν και αλληλεπιδρούν σε 

πλαίσια σχέσεων και συστήματα ζωής. Δέχονται επιρροές και ασκούν επιρροές, ενώ το νοητικό και 
συναισθηματικό δυναμικό τους είναι σε συνεχή εξέλιξη και απαιτείται από την πλευρά των ενηλίκων- 
φροντιστών να αναπτύξουν τις αντίστοιχες στρατηγικές διαχείρισης και τρόπους «πλαισίωσης- 
εκπαίδευσης», ώστε να ενισχυθούν οι γνωστικές-συναισθηματικές τους δεξιότητες και αυτό που τελικά  
ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα. 

Η ζωή μας ως ενήλικες, κατά βάθος, συνιστά μια αφήγηση, βιώματα σε επανάληψη που απαιτούν 
εσωτερική και εξωτερική διαχείριση να καταφέρνουμε να προσαρμοζόμαστε με τρόπο επαρκή και 
δημιουργικό στη ρευστότητα των καταστάσεων και των κρίσεων και να υποστηρίζουμε και να εκπαι-
δεύουμε τα παιδιά που φαίνονται πιο εκτεθειμένα ψυχικά σε αυτές τις κρίσεις. 

Με αυτό το πόνημα, η ομάδα των έμπειρων κλινικών στρέφεται σε ανάλογες πρακτικές μέσα από την 
τέχνη της «παραμυθίας», ουσιαστικά, για να προτείνει πρακτικές που ταιριάζουν στην παιδική ηλι-
κία, οι οποίες είναι όμως ρεαλιστικές και απόλυτα ταυτισμένες με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν 
χρησιμεύουν γενικά και αόριστα για την καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών, αλλά προάγουν 
ρεαλιστικές και εποικοδομητικές στρατηγικές που ωθούν και τα παιδιά σε έναν υπεύθυνο κοινωνικά 
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τρόπο σκέψης, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της ηλικίας αυτής, 
ώστε να έχουν την ανάλογη θετική επίδραση. 

Πρόκειται για αφηγηματικές δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα ως έναυσμα για ομαδικό και ατομικό αναστοχασμό στην οικογένεια και στο σχολείο. Με 
τις «λύσεις-στρατηγικές» που προτείνονται, συνιστούν και εργαλεία εκπαίδευσης στη συναισθημα-
τική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, με κύριο χαρακτηριστικό την ενσυναισθητική-κοινωνική και 
θετική οπτική που προάγουν τα αφηγήματα-ιστορίες, θίγοντας συγκεκριμένες κάθε φορά κοινωνικές 
και διαπροσωπικές ή ενδοπροσωπικές καταστάσεις. 

Η παιγνιοθεραπεία, καθώς και όλες οι βιωματικές πρακτικές με βάση την τέχνη στις διάφορες μορφές 
και εκδοχές, συνιστούν πλέον τεκμηριωμένα σημαντικά κλινικά/θεραπευτικά εργαλεία, αλλά και με-
θόδους πρόληψης-ανάπτυξης των ψυχοδιανοητικών ικανοτήτων των παιδιών. 

Τα παραμύθια-ιστορίες όταν αναπτύσσονται μέσα από βιωματικές/αλληλεπιδραστικές δρά-
σεις με επαγγελματίες ή ενήλικους φροντιστές μπορούν να έχουν ένα προληπτικό (θεραπευτικό) 
healing effect, ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά που βιώνουν δυσκολίες, άγχος, συγκρουσια-
κές καταστάσεις, αμφιθυμικά συναισθήματα και ανασφάλειες, διαπροσωπικές και αναπτυξια-
κές προκλήσεις. Καταστάσεις κρίσης που συχνά δύσκολα ελέγχονται, απελευθερώνοντας έντονα 
φοβικά συναισθήματα, όπως συνέβη με την τρέχουσα κρίση της πανδημίας. Οι δράσεις αυτές 
μπορούν, επομένως, να γίνουν ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία αιχμής για σχολικούς ψυχολόγους, 
ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν και να 
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καλλιεργήσουν τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και τις «αντοχές» τους σε καταστάσεις 
κρίσης. 

Τα μηνύματα που περνούν οι συγκεκριμένες αφηγήσεις είναι πολλά. Θα εστιάσουμε όμως ενδεικτικά 
σε κάποια από αυτά. 

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που διαφαίνεται στο 1ο επεισόδιο αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου 
είναι η σταθερότητα της πατρικής φιγούρας μέσα στην αστάθεια της κρίσης, όταν όλα αλλάζουν 
απρόοπτα και ανεξέλεγκτα, μια βασική αναφορά στον κόσμο του παιδιού, παραμένει σταθερή: «ο 
πατέρας είναι εκεί», υπογραμμίζοντας και τη διαφυλική διάσταση του γονικού ρόλου που είναι ση-
μαντική και επίκαιρη. 

Εν συνεχεία, αυτό που αναδεικνύεται στα επόμενα επεισόδια είναι οι φόβοι του παιδιού για την ει-
σβολή του άγνωστου ιού μέσα στο σώμα του, στο «σώμα» της οικογένειας. Μια κατάσταση με την 
οποία έχουμε έρθει συχνά αντιμέτωποι ως ψυχολόγοι όλο αυτό το διάστημα και όπου τα παιδιά 
νιώθουν απροστάτευτα, επειδή ουσιαστικά αισθάνονται να διαρρηγνύεται ο προστατευτικός ιστός 
της οικογένειας με αφορμή τα πολλά απειλητικά ερεθίσματα στα οποία είναι εκτεθειμένα και τα οποία 
συχνά είναι ανίκανα να επεξεργαστούν με τρόπο λογικό. 

Μέσα από τη 2η ιστορία η εκλογίκευση και η συναισθηματική απόκριση, όπως και η προστατευτική 
αγκαλιά της μητρικής φιγούρας, λειτουργεί σε δύο επίπεδα: διασφαλίζει την εσωτερική ηρεμία με 
συναισθηματικό τρόπο και συγχρόνως αποδυναμώνει τους φόβους του παιδιού με την εισαγωγή της 
λογικής και μιας ρεαλιστικής αποτίμησης της πραγματικότητας: ο ενήλικος με τη γνώση καθησυχάζει 
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το παιδί και δίνει μια άλλη διάσταση σε μια υπαρκτή απειλή η οποία συχνά διογκώνεται από την 
άγνοια και τον καταιγισμό αρνητικών ερεθισμάτων. 

Τα μηνύματα που χαρακτηρίζουν όλη την προσέγγιση και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι ότι 
τα παιδιά «οφείλουν να γνωρίζουν» και οι κατευθύνσεις που δίνει αυτό το όμορφο αφηγηματικό «εγ-
χειρίδιο» είναι η προστασία με ασπίδα και όπλο τη γνώση και την κατανόηση προτού η απειλή πάρει 
διαστάσεις ανεξέλεγκτες. 

Το σχολικό πλαίσιο αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πεδίο συναισθηματικής εμπειρίας και κοινωνικοποίη-
σης και έχει την αρμόζουσα θέση στο εγχείρημα, όπως και στον κόσμο του παιδιού. Στο 2o επεισόδιο, 
η ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού και η σύνδεση της δασκάλας με τα παιδιά και τους γονείς 
γίνεται μέσω μιας πράξης γνωριμίας μέσα από το γράμμα που συνιστά και μια προτροπή στους εκ-
παιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά αυτής της ηλικίας να «εκθέσουν και να εμπλέξουν τον εαυτό 
τους ως πρότυπο και φιγούρα αναφοράς που επιδιώκει τη σύνδεση μεταξύ τους με έναν προσωπο-
ποιημένο τρόπο. Όλοι έχουμε τις ιστορίες και μπορούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας πέρα από 
τα άγχη και τις αναστολές. 

Οι φόβοι για το σχολείο, η διαχείριση προκλήσεων (όπως το να φορά κανείς τη μάσκα), η ώθηση να 
ανακαλύψουν άλλους τρόπους επικοινωνίας (προαγωγή της φαντασίας και της σκέψης στην υπηρεσία 
της σύνδεσης με τον άλλον), απλές προτάσεις, απλές σκέψεις που παραπέμπουν όμως σε «δημιουργι-
κά» και εναλλακτικά μοτίβα επικοινωνίας που όλοι χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε σε μια θετική προο-
πτική, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις, και όχι στον εγκλεισμό σε αρνητικές και δισθυμικές στάσεις. 
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Η διαχείριση, επίσης, του άγχους του θανάτου που συχνά αποφεύγουν να θίξουν οι ενήλικοι, παρότι 
τα παιδιά –ακόμη και μικρής ηλικίας– μπορεί να το νιώθουν έντονα.

Το να μιλούν ανοιχτά για ανάλογα θέματα –κάτι που συνιστά ταμπού στο δικό μας πολιτισμικό 
πλαίσιο, καθώς και κουλτούρα αποφυγής βασικών προκλήσεων και καταστάσεων της ζωής– και να 
πλαισιώνονται τα παιδιά είναι ένα ακόμη μήνυμα αυτού του βιβλίου. 

Το να μην μπορούν οι ενήλικοι να «ακούσουν» τα άγχη των παιδιών και να τα μεταβολίσουν επαρκώς 
αποτελεί έλλειμμα της εκπαίδευσης. 

Αρνητικά και ενοχλητικά γεγονότα (όπως το να φοράς μάσκα) που αντανακλούσαν στοιχεία της 
κρίσης της πανδημίας, στην αφήγηση, με την εμπλοκή των γονέων, μετατρέπονται σε θετικά γεγονό-
τα, αφού νοηματοδοτούνται με θετικό πρόσημο, μέσα από τη λογική του κοινωνικού καλού: φοράμε 
μάσκα για να συνδεθούμε και να προστατεύσουμε τους άλλους επειδή τους αγαπάμε και έχουν αξία 
για τη ζωή μας. Ένα ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προάγουν για 
πολλά άλλα θέματα της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας και της τάξης τους, σε συνδυασμό 
με την αποδραματοποίηση των εντάσεων που προκαλούνται από αγχωτικές καταστάσεις.

Παρόμοιας λογικής είναι και οι άλλες ιστορίες: το «ουδέν κακόν αμιγές καλού» στον καθησυχαστικό 
λόγο του μπαμπά (6ο επεισόδιο) χρησιμεύει στην αποδραματοποίηση των γεγονότων, προάγοντας 
παράλληλα μια υπεύθυνη στάση και κατανόηση της πραγματικότητας – και μέσα από τον εξορθολο-
γισμό των καταστάσεων που κάνουν οι γονείς και πρέπει, ασφαλώς, να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί, 
αποφεύγοντας τις στείρες διδακτικές ή τιμωρητικές στάσεις. 
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Στο 7ο επεισόδιο επίσης θίγονται και πάλι τα θέματα των ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών που 
αναπτύσσονται ως στρατηγικές αυτοπροστασίας όταν τα παιδιά καταλαμβάνονται από κάποιους 
φόβους, αλλά και η αξία της αποδραματοποίησης και της κατανόησης από την πλευρά και της δα-
σκάλας και της Ιολίνας που καταλαγιάζουν με την ενσυναισθητική που δείχνουν στους φόβους της 
Δανάης. Οι κατευναστικές στάσεις και η αξία της ενσυναίσθησης και της μη απόρριψης των φόβων 
που αναπτύσσουν τα παιδιά σε διάφορες καταστάσεις αναδεικνύεται μέσα από αυτή την ιστορία. 

Η αξία της σύνδεσης, σε καταστάσεις δύσκολες ή συνθήκες απομόνωσης, με τον αγαπημένο άλλο, 
τον συγγενή, τον φίλο, προάγεται με την επόμενη ιστορία (8ο επεισόδιο), όπου μάλιστα προτείνο-
νται πολύ όμορφα τρόποι να παραμένει η σύνδεση και το συναίσθημα της σχέσης ζωντανό μέσα 
από δημιουργικές συνδιαλλαγές. Ιδέες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί σε πολλές 
περιπτώσεις παιδιών (άρρωστα παιδιά που απουσιάζουν ή ακόμη και δύσκολα παιδιά, παιδιά με 
διαταρακτικές συμπεριφορές) που ενδέχεται να μεταβολίσουν τα αρνητικά συναισθήματα μέσα από 
ανάλογες ενσυναισθητικές δράσεις, δράσεις σύνδεσης, ξεπερνώντας το άγχος και τις αρνητικές αντι-
δράσεις. 

Η όλη λογική που διαπνέει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ακριβώς αυτό που αντανακλάται και στο 
9ο επεισόδιο, όπου το κλείσιμο του σχολείου λόγω πανδημίας δεν σημαίνει απαραίτητα το κλείσιμο 
στον εαυτό, την καταστροφολογία και την παθητικότητα. Η παθητικότητα μπορεί να μετατραπεί σε 
μια ενεργητική στάση και το άγχος αποκοπής από τον άλλον μπορεί να μεταβολιστεί σε κάτι θετικό, 
αρκεί να υπάρχουν οι μέντορες (γονείς, εκπαιδευτικοί) που δημιουργούν τις προϋποθέσεις και δίνουν 
τις δυνατότητες στο παιδί να αφομοιώσει και να εξελίξει αυτές τις στάσεις και στρατηγικές στην καθη-
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μερινότητα, ενώ ο γονέας και ο εκπαιδευτικός είναι το δρων υποκείμενο για τη διαχείριση αυτών των 
προκλήσεων και του άγχους. 

Ο ενσυναισθητικός λόγος των ενηλίκων μπορεί να γίνει εργαλείο και μηχανισμός αλλαγής, εφόσον 
αφομοιωθεί βιωματικά από τα παιδιά, σε πλαίσια σημαντικών σχέσεων και πρακτικών εκπαίδευσης. 

Τα βιβλία αυτά, με τις όμορφες και πλούσιες σε (ψυχικά, κοινωνικά) νοήματα ιστορίες, χρειάζονται 
τους ενεργούς ζωντανούς ανθρώπους, παιδαγωγούς και ψυχολόγους για να γίνουν τα μηνύματα 
που μεταφέρουν κτήμα από την πλευρά των παιδιών και μοχλός αλλαγής στάσεων και συμπεριφο-
ρών διαχείρισης των κρίσεων. Οι ιστορίες αυτές μπορεί και πρέπει να ζωντανέψουν μέσα από βιωμα-
τικά πλαίσια, όπου και οι μαθητές θα έχουν έναν ενεργό λόγο. 

Η βιβλιοθεραπεία και γενικά οι παρεμβάσεις με βάση άλλες μορφές τέχνης τεκμηριώνονται πλέον και 
ερευνητικά ως πολύ χρήσιμες ή πολλά υποσχόμενες πρακτικές για τη διαχείριση διάφορων, κλινικών 
ή μη, καταστάσεων. 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου πονήματος έχουμε «ιστορίες/εργαλεία» που μπορεί να αποκτή-
σουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο πρόληψης, στο μέτρο που δεν συνιστούν «παραμυθέ-
νιες»/ωραιοποιημένες εκδοχές της πραγματικότητας, αλλά θίγουν και αναδεικνύουν πολλές πλευρές 
των ενδο-/διαπροσωπικών ζητημάτων της παιδικής ηλικίας, στο πλαίσιο της οικογένειας και του 
σχολείου, προτείνοντας μια συγκεκριμένη οπτική: αυτή της επίλυσης των συγκρούσεων και των προ-
βλημάτων, μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
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Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ), 
την οποία συντονίζει η κυρία Καλαντζή-Αζίζι, και συγκεκριμένα στις ψυχολόγους-ψυχοθεραπεύτριες 
Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Μαρία Ελευθεριάδου, Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Γωγώ Κακλαμάνη, 
όπως και στην ειδική παιδαγωγό Κυριακή Πουλάκη-Ευταξιοπούλου και τη νηπιαγωγό Έφη Γιάννου, 
για την τόσο πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη παρεμβατική δουλειά τους.

Ηλίας Ε. Κουρκούτας, 

Κλινικός Ψυχολόγος, Καθηγητής Ψυχολογίας Παιδικών και Εφηβικών Διαταραχών  
στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Συντονιστής Κλάδου Κλινικής της ΕΛΨΕ, 

Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής και του Εργαστηρίου Ψυχολογίας & Ε.Α. 
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