
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
Γράφει ο Τάσος Μώκας, Λογοθεραπευτής S.I. 

Επιστ. Υπεύθυνος Κέντρου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» 
 

–Γ. Σεφέρης, [Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο] 

  
«Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο, το καλοκαίρι 
σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει 
γεμάτο διαγραφές αφηρημένα σχέδια 
στο περιθώριο κι ερωτηματικά, γυρίσαμε 
στην εποχή των ματιών που κοιτάζουν 
στον καθρέφτη μέσα στο ηλεχτρικό φως 
σφιγμένα χείλια κι οι άνθρωποι ξένοι 
στις κάμαρες στους δρόμους κάτω απ’ τις πιπεριές 
καθώς οι φάροι των αυτοκινήτων σκοτώνουν 
χιλιάδες χλωμές προσωπίδες. 
Γυρίσαμε· πάντα κινάμε για να γυρίσουμε 
στη μοναξιά, μια φούχτα χώμα, στις άδειες παλάμες…» 
(Γ. Σεφέρης, Ένας λόγος για το καλοκαίρι) 
  

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 
Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι. 

Ελάτε να τα βοηθήσουμε με την βοήθεια του φεγγαριού. 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει το σκοτάδι. Το Παραμύθι 

θα τα βοηθήσει με έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο να 

ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 
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Καθρέφτης της ψυχής οι 
ζωγραφιές των παιδιών 
 

Ζωγραφιές που λένε πολλά, αρκεί να ξέρει 
κάποιος να τις... ακούσει! 
  
Σύμφωνα με ειδικούς, τα παιδιά με τα σχέδια 
που φτιάχνουν μιλούν για τη συναισθηματική 
τους κατάσταση, αποκαλύπτουν τον ψυχισμό 
τους και «μαρτυρούν» οικογενειακά μυστικά 
Τρεμάμενες γραμμές τραβηγμένες από άπειρα 
παιδικά χέρια, παιδικές ζωγραφιές, άλλες 
διστακτικές και άλλες πιο τολμηρές, που 
απεικονίζουν σπίτια με σκεπή, λουλούδια, 
ανθρωπάκια, την οικογένεια και τον ήλιο, 
ακατέργαστα σχήματα, αδέξιες σχεδιαστικές 
απόπειρες, ακόμη και ακαταλαβίστικες 
μουντζούρες μιλούν για τη συναισθηματική 
κατάσταση των μικρών παιδιών, καθρεφτίζουν 
τον ψυχισμό τους, μαρτυρούν οικογενειακά 
μυστικά. Ολες αυτές οι πολύχρωμες ζωγραφιές των 

παιδιών, που με τόσο καμάρι τοποθετούν σε 
περίοπτη θέση οι γονείς, έχουν... φωνή και 
λένε πολλά, αρκεί να ξέρει κάποιος να τις... 
ακούσει. Το παιδικό σχέδιο είναι η «κρυφή 
γλώσσα» των παιδιών, σύμφωνα με την 
ψυχολόγο-παιδαγωγό Εύη Κρότι και τον 
ψυχοθεραπευτή Αλμπέρτο Μάνι, τους 
συγγραφείς του βιβλίου με τίτλο «Πώς να 
ερμηνεύσουμε τα παιδικά σχέδια». 
  
 «Τα σχέδια των μικρών παιδιών μοιάζουν με 
έκρηξη ή με κραυγή. Οι γραμμές είναι σαν 
λέξεις που πολλαπλασιάζονται και εκφράζουν 
μια ανάγκη του παιδιού να δώσει και να 
ακουστεί» γράφει ο Β. Μαρκ στο βιβλίο του 
«Premiers Dessins d'Enfants». 
 
 
 
 
  

«Η παιδική ζωγραφική έχει όλα τα 
στοιχεία του εικαστικού έργου τέχνης: 
σχέδιο, χρώμα, σύνθεση, μορφή και 
περιεχόμενο. Αποτελεί όμως και έναν 
χώρο άξιο έρευνας, για τον οποίο η 
ψυχολογία, η ψυχανάλυση και η 
παιδαγωγική έχουν ενδιαφερθεί πολύ 
τελευταία. Βλέποντας ένα παιδί να 
ζωγραφίζει και ακούγοντας τα σχόλια 
που κάνει το ίδιο για το έργο του, είναι 
σαν να διαβάζουμε την ψυχή του, 
επειδή μπορούμε να κάνουμε πολλούς 
συνειρμούς και να φτάσουμε σε 
συμπεράσματα πολύ σημαντικά για τη 
ζωή του, κάτι που είναι αδύνατο να 
ανακαλύψουμε με μια απλή συζήτηση.  

Η εξέλιξη του σχεδίου στο παιδί αντανακλά το βάθος της ψυχής του. 

Είναι ένα είδος «γραφικής γλώσσας», ένα σύνολο από έννοιες που 

πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε. Το παιδικό σχέδιο είναι ένας 

χώρος όπου το παιδί απλώνει και καταθέτει τον εσωτερικό του 

κόσμο, μια αναγκαία ενέργεια για την ισορροπία του» τονίζει η κ. 

Λουίζα Κακίση, καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ζωγράφος και θεωρητικός της τέχνης, στο βιβλίο της με 

τίτλο «Και όμως ζωγραφίζουν - η ζωγραφική των παιδιών και ο 

κόσμος τους» των εκδόσεων ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ. 

Η «ανάγνωση» 

Μέσα από το έργο του το παιδί αφηγείται μια ιστορία και για να την 

κατανοήσουμε χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε τις εικόνες-

σύμβολα. Ενα προσωπάκι χωρίς στόμα που ζωγραφίζει ένα 

πεντάχρονο παιδί, η συνύπαρξη ήλιου και βροχής στο ίδιο σχέδιο, 

ένα σπίτι χωρίς πόρτα και παράθυρα, μια μαμά και ένας μπαμπάς 

που ξεπερνούν κατά πολύ σε μέγεθος το σπίτι στην ίδια ζωγραφιά, 

περνούν μάλλον απαρατήρητα από τους περισσότερους γονείς. 

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι τυχαίο στις ζωγραφιές των παιδιών. Για 

να βγάλουμε όμως κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τον εσωτερικό 

κόσμο του παιδιού, όπως εξηγεί η καθηγήτρια Λουίζα Κακίση, θα 

πρέπει να δούμε εάν συστηματικά το παιδί δεν βάζει ένα σύμβολο, 
όπως είναι ο ήλιος. 
«Εχουμε ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις. Για να βγάλουμε πιθανόν 
κάποιο συμπέρασμα, θα πρέπει να έχουμε πολλά σχέδια του παιδιού 
σε διάφορα χρονικά διαστήματα με παρόμοιο θέμα για σύγκριση, να 
γνωρίζουμε το παιδί και την οικογένειά του και φυσικά να έχουμε 
γνώσεις ψυχολογίας» διευκρινίζει η κ. Κακίση. 
Χρώματα που αποκαλύπτουν πένθος. 
Η ζωγραφιά της Μαρίας, που είναι μαθήτρια της Ε' Δημοτικού, 
υποδηλώνει με τα χρώματα και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί βαριά 
ατμόσφαιρα και πένθος. Εχει ζωγραφίσει πράσινα σκούρα 
κυπαρίσσια και όχι μηλιές ή πεύκα, που κάνουν συνήθως τα 
περισσότερα παιδιά, μαύρο καλσόν, μπλε σκούρα ρούχα και 
μπαλόνια, μάτια χωρίς κόρες, ενώ ο ήλιος, σύμβολο του πατέρα, 
είναι «θαμμένος» μέσα στη γη. Ενα σχέδιο που αρχικά ξαφνιάζει, 
αλλά τελικά γίνεται κατανοητό μαθαίνοντας πως το κορίτσι είναι 
ορφανό. 
Η «άσχημη» αδελφή.Η 5χρονη Ιλια έχει ζωγραφίσει τον εαυτό της 
στο κέντρο του χαρτιού, σε στυλ κούκλας Μπάρμπι, με φαντεζί 
βραδινό φόρεμα. Σε αντίθεση, «πεταμένη» στη δεξιά γωνία έχει 
ζωγραφίσει την αδελφή της, μικρότερη σε μέγεθος και άσχημη (με 
πεταχτά δόντια και χοντρή μύτη). Ολα αυτά τα στοιχεία φανερώνουν 
ζήλια απέναντι στην αδελφή της. Ταυτόχρονα, έχει αποκλείσει την 
αδελφή της, τοποθετώντας ανάμεσά τους ένα εμπόδιο (κάγκελα με 
ένα λουλούδι) και αυτό αντανακλά την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ 
τους. 
Πρόσωπο- μουντζούρα.Ο 5χρονος Χρήστος έχει ζωγραφίσει τον 
εαυτό του με μουντζουρωμένο πρόσωπό και αυτό φανερώνει ζήλια 
απέναντι σε κάποιο άτομο, ενδεχομένως απέναντι στο μικρότερο 
αδελφάκι του. Πιθανόν ο Χρήστος να αισθάνεται ότι έχει απορριφθεί 
από την οικογένεια ή το περιβάλλον του. 
Γονείς που αγγίζουν τον ουρανό.Η Κατερίνα, μαθήτρια της Α' 
Δημοτικού, έχει σχεδιάσει τους γονείς της πολύ εντυπωσιακούς, με 
έντονα χρώματα και τόσο ψηλούς, που αγγίζουν τον ουρανό. Τους 
έχει αποδώσει συναισθηματικό και όχι φυσικό μέγεθος και αυτό 
φανερώνει πόσο τους αγαπά και τους θαυμάζει. Η ίδια στέκεται 
δίπλα στον πατέρα της και αυτό δείχνει την προτίμησή της, αλλά 
φοράει ρούχα στα ίδια χρώματα με της μητέρας της και αυτό 
φανερώνει πως την αγαπά. 
Ηλιος με βροχή.Η Εμμανουέλλα (5 1/2 ετών) έχει ζωγραφίσει, με το 
τέχνασμα της διαφάνειας, την τετραμελή οικογένειά της αγαπημένη 
και γελαστή μέσα στο σπίτι. Ομως, η συνύπαρξη ήλιου και βροχής 
και κυρίως ο αποκλεισμένος -με μία γραμμή- ήλιος μαρτυρούν πως, 
παρά την πρώτη θετική εντύπωση, κάποια σύννεφα πρέπει να 
σκιάζουν την οικογενειακή θαλπωρή και το παιδί να μην μπορεί να 
πλησιάσει τη χαρά. 
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ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ.  

 
 

Γράφει η Σπυριδούλα Κώτση, 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων.  
    Πόσο συχνά δεν ακούμε γονείς να 
παραπονιούνται σε φίλους και 
συγγενείς ή ακόμη και σε ειδικούς: «Του 
φώναξα, του έκανα κήρυγμα, το απείλησα, 
το έστειλα στο δωμάτιό του, του πήρα τα 
παιχνίδια, ακύρωσα εξόδους, το 
παρακάλεσα, το δωροδόκησα, ακόμη και 
το χτύπησα –και τίποτε δεν λειτουργεί!». 
Για διαβάστε ξανά προσεκτικά την 
προηγούμενη πρόταση. Καταλαβαίνετε 
ποιο είναι το πρόβλημα με όλες αυτές 
τις προσεγγίσεις; Οποιοδήποτε παιδί 
εκτίθεται σε τόσα πολλά «μαστίγια» θα 
μπερδευόταν. Και το «καρότο» της 
θετικής ανατροφοδότησης, που είναι 
από τις πιο αποτελεσματικές 
στρατηγικές πειθαρχίας, δεν 
αναφέρεται πουθενά.  
 Πολλοί γονείς χρησιμοποιούν τους 
όρους «πειθαρχία» και «τιμωρία» 
για το ίδιο πράγμα. Στην 
πραγματικότητα, είναι δυο τελείως 
διαφορετικά πράγματα. Η 
πειθαρχία διδάσκει κάποιον πώς να 
συμπεριφέρεται. Κομμάτι της 
πειθαρχίας είναι ότι εξηγούμε στο 
παιδί την ακατάλληλη συμπεριφορά 
του και το κατευθύνουμε στην 
αποδεκτή/επιθυμητή συμπεριφορά. 
Μαζί με αυτά, δίνουμε θετική 
ανατροφοδότηση (δηλαδή έπαινο 
ή ανταμοιβή), κάθε φορά που το 
παιδί επιλέγει να συμπεριφερθεί 
σωστά.  

Από την άλλη, η τιμωρία 
χρησιμοποιεί το φόβο, την ισχύ και 
τη ντροπή για να εμποδίσει κάποιον 
να φερθεί ακατάλληλα. Η τιμωρία δε 
διδάσκει ποια είναι η επιθυμητή 
συμπεριφορά, ενώ η συμμόρφωση 
που προέρχεται από αυτήν είναι 
προσωρινή και με χαμηλή ηθική 
αξία: συνήθως παιδιά (και μεγάλοι) 
φέρονται και πάλι ακατάλληλα, όταν 
γνωρίζουν ότι δεν κανείς δεν θα 
τους «πιάσει» και δεν πρόκειται να 
τιμωρηθούν. 

Με την πειθαρχία δε στοχεύουμε στην άμεση συμμόρφωση 
ενός παιδιού, αλλά επενδύουμε στη σταθερή και 
μακροπρόθεσμη αλλαγή. Για να γίνει αυτό, αρκεί τις 
περισσότερες φορές ένα απλό πρόγραμμα συμπεριφοράς: 
αφού κανείς αποφασίσει τους στόχους (που είναι 
κατάλληλοι με βάση την ηλικία και τη νοητική ανάπτυξη 
του παιδιού του*), στη συνέχεια πρέπει συστηματικά να 
ανταμείβει κάθε μικρή επιτυχία του, μέχρι η συμπεριφορά 
να γίνει συνήθεια. Ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά 
των παιδιών (και όχι αποκλειστικά τιμωρώντας τις 
αρνητικές συμπεριφορές τους), τα βοηθάμε να νιώσουν ότι 
μπορούν να τα καταφέρουν και αυξάνουμε το κίνητρό τους 
να κάνουν τις σωστές επιλογές.  
Οι συνέπειες (αντί για τις οποίες οι περισσότεροι γονείς 
χρησιμοποιούν την τιμωρία) έχουν θέση στην πειθαρχία, 
μόνο εφόσον η συστηματική θετική τροφοδότηση της 
σωστής συμπεριφοράς έχει γίνει κτήμα και συνήθεια των 
γονιών και των παιδιών. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι 
συνέπειες πρέπει να χαρακτηρίζονται από: λογική (να μην 
είναι υπερβολικές), σταθερότητα (να μην είναι τυχαίες και 
ασυνεχείς) και μη-τιμωρητικότητα (να μην είναι άσχετες 
με την κακή συμπεριφορά ή εκδικητικές).  
*αν ο γονιός δεν μπορεί να αποφασίσει ποιους στόχους πρέπει 
να επιλέξει (ή αν αυτοί είναι κατάλληλοι για την ηλικία και την 
ωριμότητα του δικού του παιδιού), καλό είναι να συμβουλευτεί 
κάποιον ειδικό.  
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Επιμέλεια: Τάσος Μώκας 
  
Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στην 
ομπρέλα του αυτιστικού φάσματος, 
εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική 
επικοινωνία. Μπορεί να μην μιλούν ή να 
μην καταλαβαίνουν αυτά που τους λες. 
Μπορεί να μην καταλαβαίνουν εκφράσεις 
του προσώπου ή χειρονομίες ή τον τόνο 
της φωνής, τι θέλει εν γένει να πει η 
γλώσσα του σώματος και πολλές φορές 
καταλαβαίνουν την κυριολεξία των λέξεων. 
Παρουσιάζουν δυσκολία στην κατανόηση 
μεταφορικών εννοιών και του χιούμορ, των 
ιδιωματισμών.  Ακόμη, παρουσιάζουν 
δυσκολίες  στην πραγματοποίηση 
φανταστικού παιχνιδιού με άλλα παιδιά , 
ενώ προτιμούν να κρατούν ένα παιχνίδι και 
να παίζουν  με αυτό στερεοτυπικά και 
επαναλαμβανόμενα, χωρίς συμβολικό 
παιχνίδι. Και αυτό συμβαίνει, γιατί τα 
παιδιά που βρίσκονται μέσα στο φάσμα 
του αυτισμού, έχουν δυσκολία στην θεωρία 
του νου. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν 
στην θέση του άλλου. Εκεί ακριβώς που 
βρίσκεται και η πυρηνική τους δυσκολία, 
έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί 
δυσκολία στην χρήση της μεταφοράς και 
της κυριολεξίας. Και τι είναι μεταφορά και 
τι κυριολεξία; 
Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο 
η σημασία της λέξης επεκτείνεται 
αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, 
που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη 
ομοιότητα με αυτήν. Π.χ Ιάσωνας σήμερα 
πετάει. ( εννοώντας ότι ο Ιάσωνας έχει πολύ 
καλή επίδοση σήμερα). 
Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε 
τις λέξεις με την πραγματική τους σημασία. 
Π.χ. ο καφές είναι καυτός. 
Αυτό συμβαίνει στα παιδιά με τον αυτισμό 
γιατί τα δυο κυριότερα κανάλια που 
επηρεάζουν την κοινωνική χρήση του 
λόγου, δηλαδή η σημασιολογία και η 
πραγματολογία είναι διαταραγμένα στα 
παιδιά αυτά. Έτσι επηρεάζονται οι 
κοινωνικές σχέσεις τους, καθώς δεν 
αποκτούν νόημα, δεν κατανοούν την 
γλώσσα του σώματος, τις γκριμάτσες, τους 
υπαινιγμούς. 
  
 

 
Η χρήση της μεταφοράς και της 

κυριολεξίας του λόγου στον Αυτισμό. 
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Τα παιδιά που έχουν 
κακοποιηθεί σεξουαλικά 
διατρέχουν πέντε φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν 
χρήση ενέσιμων ναρκωτικών 
ουσιών στην ενηλικίωση. 
Εκείνα που έχουν υπάρξει 
μάρτυρες βίας, έχουν τρεις 
φορές μεγαλύτερες 
πιθανότητες να κάνουν 
παρόμοια χρήση ουσιών. 

Ωραίο site για παιδιά όλων των 
ηλικιών 
(http://fit.webmd.com/about-fit) 

, με διαδραστικά βίντεο, κουίζ 
και παιχνίδια, για την καλή 
φυσική κατάσταση, τη 
συναισθηματική διάθεση και τον 
ελεύθερο χρόνο. Πολύ καλό 
υλικό, ειδικά στο τμήμα για τους 
εφήβους, με ποικιλία θεμάτων 
που τους αφορούν (ρομαντικές 
σχέσεις, υγεία, φιλίες, κινητά 
τηλέφωνα, διάθεση, στρες 
κοκ).Έχει ενδιαφέρον υλικό για 
να πάρουν ιδέες οι ειδικοί. Με 
την εγγύηση κύρους του 
WebMD. Κάντε κλικ αριστερά 
(Junior, kids, teens) για να 
μεταφερθείτε στις ηλικιακές 
ενότητες. Δυστυχώς, μόνο στα 
αγγλικά. 
 



ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
 

 

 

 
Πάροδος Ολύμπου 9 

Ηγουμενίτσα 

Τ.  26650 21186  

Γεωργίου Παπανδρέου 18 

Ιωάννινα 

Τ. 26513 10319      

Ε. kivotosexelixis@yahoo.gr 

W. http://kivotosexelixis.gr   

F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΜΑΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ;  

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ 

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ 

http://kivotosexelixis.gr  
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