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Αφιερωμένο στον πατέρα μου Γιάννη, που
μου έδωσε φτερά για να πετάω ψηλά και
στην μητέρα μου Φωτεινή, που μου έμαθε
να πατάω γερά στη Γη. Στα αδέλφια -συμπορευτές μου και σε ένα ‘μικρό θαύμα’, που θα
έρθει σύντομα στη ζωή…

Ευχαριστώ την εικονογράφο μου
Βιβή Ζερβού, που έδωσε χρώμα και ζωή στη νεραιδούλα μου.
Ευχαριστώ όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους, που με περιβάλλουν με την αγκαλιά τους
μέσα στα χρόνια και με ωθούν να
ονειρεύομαι και να δημιουργώ.
Τέλος, η Γελαστή δεν θα υπήρχε
χωρίς την μικρή νεράιδα που με
ενέπνευσε και για αυτό ευχαριστώ την ίδια, αλλά και όλα τα
παιδιά και τους γονείς, που με
δίδαξαν και με έκαναν καλύτερη
επαγγελματία αλλά πάνω απο
όλα, λίγο καλύτερο άνθρωπο.

Μ

ια φορά και ένα καιρό, στα βάθη ενός μαγεμένου δάσους υπήρχε μια κρυμμένη νεραϊδοχώρα! Εκεί, ανάμεσα στα τεράστια
δέντρα και όλων των λογιών τα λουλούδια, ζούσαν
νεράιδες και ξωτικά, πολύχρωμοι δράκοι, φτερωτοί
πήγασοι και άλλα πλάσματα που δεν έχει δει ανθρώπου μάτι. Εκεί ζούσε και η νεραϊδούλα της ιστορίας
μας, που την λένε Γελαστή.
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

Όταν η νεραϊδούλα γεννήθηκε, η μαμά της είπε:
«θα σε λέμε Γελαστή
απ’ το Χαμογελαστή,
να έχεις στην καρδιά σου θάρρος
κι έξω ο φόβος να κλειστεί!»

Μ

α η Γελαστή, παρά το όνομά της, δεν ήταν
καθόοολου χαρούμενη! και ξέρετε γιατί;
Εδώ και πολύ καιρό, είχε κάτσει πάνω στο
δεξί αστραφτερό της φτερό, ένα φοβοτερατόνι!
Αχ, ξέχασα να σας πω …στην νεραϊδοχώρα, εκτός
απο νεράιδες και ξωτικά, δράκους και πήγασους
υπάρχουν και διάφορα μικροσκοπικά τερατάκια!
Εκεί ζει το κόκκινο Θυμοτερατόνι, το κίτρινο Ζηλοτερατόνι, το μπλε Θλιψοτερατόνι, μα υπάρχει και
το πιο φοβερό από όλα, το πράσινο Φοβοτερατόνι!
Αυτό λοιπόν, είχε σκαρφαλώσει και είχε εγκατασταθεί στο φτερό της Γελαστούλας μας για τα καλά!
Ποιός είσαι εσύ; του είπε η Γελαστούλα φοβισμένη,
όταν τον πρωτοείδε.
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

«Εγώ είμαι το πράσινο,
το φοβοτερατόνι
και όσο ο φόβος σε νικά,
όσο θα μεγαλώνει,
τόσο εγώ θα γίνομαι
τεράστιος σαν μπαλόνι!»

Σ

την νεραϊδοχώρα όμως, ζούσε και ένας άνθρωπος, ψηλά σε ένα βουνό, κρυμμένο βαθιά
μέσα στην ομίχλη και στην συννεφιά… Όλοι
τον φοβούνταν γιατί φαινόταν άγριος αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν απλά πολύ στεναχωρημένος! Ό
θρύλος έλεγε ότι ήταν παλιά, Βασιλιάς της μακρινής
χώρας των Δουβίκων, από τον καιρό που στην Γη
υπήρχαν βασιλιάδες. Ο κόσμος έλεγε, πως κάποτε
είχε έρθει στην νεραϊδοχώρα, ψάχνοντας να βρει τον
Μονόκερο που είχε χαθεί απο το Μαγεμένο Δάσος
της πατρίδας του. Ο Θλιμμένος Βασιλιάς -όπως τον
φώναζαν στην Νεραϊδοχώρα, τον έψαχνε κάθε μέρα..
χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να γυρίσει στην πατρίδα
του και δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά την γυναίκα του και
τις δύο του κόρες… Βλέπετε ο μονόκερος ήταν το
πιο σπάνιο πλάσμα σε όλο τον κόσμο και ο Βασιλιάς
έπρεπε οπωσδήποτε να τον βρει και να τον αφήσει
ελεύθερο, πίσω στο Μαγεμένο Δάσος της Χώρας
των Δουβίκων.
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

Α

ς μιλήσουμε όμως ξανά για την μικρή μας
ηρωίδα..
Η Γελαστούλα λοιπόν, δεν ήταν σαν τα
άλλα παιδιά που έπαιζαν και μιλούσαν χαρούμενα..Βλέπετε ήταν τόσο ντροπαλή, που δεν ήξερε
πως να πλησιάσει τα άλλα παιδάκια για να κάνει
παρέα! Στην τάξη δεν σήκωνε ποτέ το χέρι της να
απαντήσει και στις νεραϊδογιορτές έτρεμε ολόκληρη όταν έπρεπε να πει το ποίημά της! Όταν μάλιστα έπρεπε να σηκωθεί στον πίνακα… τα φτερά
της τεντώνονταν απο το άγχος! Όταν καμία φορά
η δασκάλα τους, η κυρία Σόφη Σοφή, ρωτούσε
κάτι και η Γελαστή έμενε σιωπηλή, κάποιες άλλες
νεραϊδούλες τραγουδούσαν όλες μαζί:
«Κάνει σα να είδε δράκο
κι είναι άσπρη σαν πανί,
μα εμείς λέμε πως δεν ξέρει
την απάντηση να πει!»
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«Ξ

έρωωωωω!» έλεγε μέσα της στεναχωρημένη η
Γελαστούλα «αλλά φοβάμαι πως αν το πω και
είναι λάθος, θα με κοροϊδεύουν»! και φσσσστ,
φούσκωνε σαν μπαλόνι το πράσινο το φοβοτερατόνι!
Μπορεί τα άλλα παιδιά να την κορόιδευαν αλλά
ευτυχώς για την Γελαστούλα, είχε δυο καλά ξαδερφάκια στην ίδια τάξη, που την προστάτευαν πάντα,
τον ΜπίριΜπίρη Ξερολάκη και τον Γουργουρίζη
Στομαχάκη.
Η κυρία Σόφη Σοφή που ήταν πολύ καλή και αγαπούσε την Γελαστή, προσπαθούσε να την βοηθήσει
κάνοντας εύκολες ερωτήσεις, αλλά η Γελαστούλα
δυσκολευόταν! λες και αυτό το φοβοτερατόνι της
έκλεινε το στόμα!
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

«Ποίο είναι το πιο σπάνιο
πλάσμα σε αυτή τη Γή;
Πήγασος ή Μονόκερος;
Ποιος ξέρει να μου πει;»
και αφού δεν έλεγε η Γελαστούλα, απαντούσε ο ΜπίριΜπίρης Ξερολάκης, που ήταν ξεφτέρι μαθητής:
«Στου Ουράνιου τόξου την αρχή,
μέσα στο φώς λουσμένος,
ο μαγικός μονόκερος
είναι καλά κρυμμένος!»
«Πάλι δεν μίλησα ενώ ήξερα την απάντηση», σκεφτόταν η Γελαστούλα στεναχωρημένη κοιτώντας το
τερατόνι που είχε ξαπλώσει φαρδύ πλατύ στο φτερό
της και κοιμόταν του καλού καιρού!
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Ό

σο περνούσε ο
καιρός, η μαμά
και ο μπαμπάς
της Γελαστούλας ανησυχούσαν που την έβλεπαν
τόσο ντροπαλή… Όταν στον δρόμο συναντούσαν
γνωστούς και φίλους, η Γελαστούλα ντρεπόταν να
χαιρετήσει και κρυβόταν πίσω από το φτερό της
μαμάς της ή πίσω από το μυτερό αυτί του μπαμπά!
τα μαγουλά της βάφονταν κόκκινα, η καρδιά της
πετάριζε και τα ποδαράκια τρέμανε! όσο για την
φωνή; λες και της την είχε κλέψει το πράσινο φοβοτερατόνι, που φούσκωνε γελώντας χαιρέκακα
πάνω στο φτερό της!
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

Βλέποντας την κόρη τους στεναχωρημένη, οι γονείς της νεραιδούλας μας, πήραν απόφαση να επισκεφτούν την Κυρία Καλή Συμβουλίτσα, που ήταν
κάτι σαν γιατρός για την καρδιά των στεναχωρημένων παιδιών. Η Κυρία Καλή Συμβουλίτσα είχε πάει
σε πολλά σχολεία και έμαθε πολύτιμα πράγματα από
όλους τους σοφούς Δρυΐδες του Ονειροδάσους.
Οι γονείς της Γελαστής της εξήγησαν ότι η κυρία Καλή,
δίνει συμβουλές όταν οι δάσκαλοι και οι γονείς δεν ξέρουν πώς αλλιώς να βοηθήσουν τα μικρά παιδάκια.
«Όταν μας πονάει το δόντι, πάμε οδοντογιατρό
στην Κυρία Καλή όμως πάμε όταν έχουμε θυμό!
όταν έχουμε μια θλίψη, έναν φόβο η μια οργή
κι όταν άλλο δεν βαστάμε, πάμε για μια συμβουλή!»
Έτσι η μαμά, ο μπαμπάς και η Γελαστούλα, πήγαν να
δουν την Κυρία Καλή, μπας και τους βοηθήσει!
Χρααατς, έκανε το φοβοτερατόνι και μεγάλωνε,
όσο άκουγε την καρδούλα της Γελαστής να χτυπά
γοργά! ‘Κι αν λέγεται Καλή αλλά είναι Κακιά; και αν
με βάλει να γράψω διαγωνίσματα;’ σκεφτόταν…
Η κυρία Καλή, ζούσε σε ένα όμορφο μανιτάρι, που
ήταν γεμάτο ζωγραφιές και παιχνίδια. ‘Ωραία είναι
εδώ’ σκέφτηκε η μικρή μας νεραιδούλα. Εκείνη την
ώρα άνοιξε η πόρτα και εμφανίστηκε χαμογελώντας
η κυρία Καλή.
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Τέτοιο όμορφο κορίτσι,
λέγεσαι και Γελαστούλα
κρίμα να ‘χεις στενοχώρια!
Πάμε λίγο να τα πούμε
κι όλα θα είναι μια χαρούλα!
Η Κυρία Καλή, μίλησε με την Γελαστή και της έδωσε
ένα σωρό σοφές συμβουλές!

«Αν θέλεις νεραιδούλα μου,
τον φόβο να νικήσεις
θέλει αρκετή προσπάθεια,
πολλές θάρρους ασκήσεις!
θα ξεκινήσουμε σιγά,
με ό,τι μικρό φοβάσαι
και στην πορεία θα το δεις,
πιο θαρραλέα θα ‘σαι!
Να δεις στο τέλος πως αυτό,
το φοβοτερατόνι
απ την πολλή τρομάρα του,
θα έχει γίνει σκόνη!»
«Μα φοβάμαι… η καρδιά
μου χτυπάει γρήγορα…κι
αν πω κάτι λάθος; κι αν γελάσουν μαζί μου;»
Η κυρία καλή, της εξήγησε
πώς όλοι οι άνθρωποι, μεγάλοι και μικροί, κάνουν λάθη.
«Αν ο Γουργουρίζης κάνει
λάθος, θα τον κοροϊδέψεις;»

«Όχι βέβαια, ποτέ δεν κοροϊδεύω τα άλλα παιδιά!»
είπε η Γελαστή.
«Όπως τον ξαδερφούλη σου
δεν θες να κοροϊδέψεις
Και ούτε αυτός εσένανε
πρέπει να το πιστέψεις!
Μα κι αν βρεθούν δυο τρία παιδιά
κι αρχίσουν κοροϊδία
εσύ ύψωσε ανάστημα
και σημασία καμία!
Και για τα λάθη που μου λες
που τόσο τα φοβάσαι,
λάθη όλοι μας κάνουμε
αυτό να το θυμάσαι
Για μία όμορφη ζωή
χρειάζεται το λάθος,
χρειάζεται και το σωστό
και δυο σταγόνες πάθος
Μπορεί να φτάσεις όπου θες
αρκεί να το πιστεψεις,
αν έχεις φλόγα στην καρδιά
βουνά θα κυριέψεις!»
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

«Μα κυρία Καλή, γιατί όλα τα παιδιά μιλάνε και
εγώ ντρέπομαι; γιατί τρέμω και φοβάμαι;» ρώτησε με
απορία η μικρή μας νεραιδούλα.
«Γελαστούλα μου γλυκιά
όλοι οι άνθρωποι φοβούνται
και μεγάλοι και παιδιά!
Άλλος τρέμει το σκοτάδι,
άλλος ζώα, ή αστραπές
κι άλλος αν δει μια ακρίδα
ίσως βάλει τις φωνές!
Όλοι λοιπόν, κάτι φοβούνται
μα αυτό που είναι βασικό
είναι να νικάς τον φόβο
και όλο αυτόν τον πανικό!»
Ύστερα η κυρία Καλή έμαθε στην Γελαστούλα, πώς
να παίρνει ωραίες αναπνοές γεμάτες θάρρος και πώς
να γεμίζει το κεφαλάκι της με όμορφες σκέψεις αντί
για άσχημες και τρομακτικές!
Έτσι λοιπόν, η Κυρία Καλή και η Γελαστή, άρχισαν να
κάνουν διάφορες ασκήσεις θάρρους, που συχνά ήταν
αστείες σαν παιχνίδι! Μια φορά, η κυρά Καλή έκανε στα ψέματα, πως ήταν δασκάλα και η Γελαστούλα
έκανε την μαθήτριά της, που απαντούσε σε ερωτήσεις. Η Γελαστούλα το έβρισκε αστείο και δεν φοβόταν τόσο πολύ!
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Μ

ια άλλη φορά, πήγαν μαζί στο μεγαλύτερο γλυκοπωλείο της χώρας και με την
βοήθεια της Κυρίας
Καλής, η Γελαστούλα ζήτησε
μόνη της από τον ζαχαροπλάστη, ένα παγωτό, με γεύση
μαγικού βατόμουρου, με
κομμάτια αστροσοκολάτας και σιρόπι μπλε
αγριοφράουλας! Τι
χαρά! όχι μόνο είχε
καταφέρει να μιλήσει σε κάποιον ξένο,
αλλά έτρωγε και το
αγαπημένο της παγωτό! πώς ζήλευε
τόσο καιρό
τα άλλα παιδιά που το
αγόραζαν, ενώ
αυτή ντρεπόταν
να το ζητήσει!
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Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

Σιγά-σιγά η Γελαστή άρχισε να νιώθει πιο σίγουρη για
τον εαυτό της! Το φοβοτερατόνι, φύσαγε και ξεφύσαγε και όσο δυνάμωνε η
Γελαστή, τόσο αυτό αδυνάτιζε! «Που
θα πάει» σκεφτόταν η Γελαστούλα, «όπου να ναι θα σε βγάλω
απο πάνω μου εκνευριστικό
πράσινο τερατάκι!»
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Μια ηλιόλουστη μέρα, η κυρία Σόφη Σοφή, είπε στα
παιδιά:
«Εμπρός νεραϊδούλες και ξωτικά μου
για στοιχηθείτε και στην γραμμή!
ο ήλιος λάμπει σε όλη την χώρα
όμορφη μέρα για εκδρομή!»
Το τι χαρά έκαναν όλα τα νεραϊδάκια, δεν λέγεται!
Θα πήγαιναν βόλτα στο Ονειροδάσος που βρισκόταν στην άλλη μεριά της λίμνης!
Μπήκαν λοιπόν όλοι στο σχολικό λεωφορείο, που είχε φτερά πήγασου αντί για
ρόδες και σε λίγη
ώρα, έφτασαν
στον προορισμό τους!
Τι
όμορφα που ήταν
εκεί! Τεράστια λουλούδια και δέντρα ψηλά
ως τον ουρανό! Σκιουράκια έπαιζαν
κρυφτό και πολύχρωμα πουλάκια
τιτίβιζαν χαρούμενα!
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‘Προσοχή παρακαλώ’
είπε ο διευθυντής Κύριος Κανέλλος Γατόνης
‘παίξτε, τρέξτε και χορέψτε
μα όχι μακριά από εδω!’
«Τι λέτε, πάμε να βρούμε μαγικούς βολβούς;’ είπε
ο Γουργουρίζης στην Γελαστή και στον ΜπιριΜπίρη.
«Νιώθω ξαφνικά μια πείνα
και είναι πάνω απο λεπτό
που έφαγα το κολατσιό μου
κι ήπια φυσικό χυμό!»
«Και δεν πάμε;» είπαν οι δύο φίλοι με μια φωνή! Οι
μαγικοί βολβοί για να ξέρετε, είναι για τις νεράιδες και τα ξωτικά, ό,τι είναι τα φρούτα
για τα παιδάκια! Τους δίνουν
δύναμη και ενέργεια και
τους βοηθάνε να μην αρρωσταίνουν! είναι μάλιστα πολύ νόστιμοι και
χορταστικοί!
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Έ

τσι, πήραν το μονοπάτι με τα λευκά βοτσαλάκια και μπήκαν ακόμα πιο μέσα στο δάσος.
Οι τρείς φίλοι, περπάτησαν ώρα πολλή, μέχρι
που έφτασαν στις όχθες μιας όμορφης λιμνούλας!
«Ώρα να ξαποστάσουμε
να φάμε λιγουλάκι,
εγώ άλλο δεν περπατώ
με άδειο στομαχάκι!»
είπε ο Γουργουρίζης και έτσι έκατσαν στο γρασίδι
δίπλα στη λίμνη, να τσιμπήσουν κατιτίς.
“Ααα! κοιτάξτε εκεί παιδιά!» είπε
η Γελαστή! «Ένα ουράνιο τόξο!!
«και πράγματι, όλη η παρεούλα
αντίκρισε το ουράνιο τόξο να
αγκαλιάζει την λιμνούλα από
την μια μεριά ως την άλλη!
«Μα πώς βγήκε ουράνιο τόξο
δίχως να έχει βρέξει στάλα,
αυτό είναι απ’ τα μυστήρια
τα πολύ πολύ μεγάλα!»
είπε ο ΜπιριΜπίρης Ξερολάκης, ενώ
η Γελαστή, ήδη, έτρεχε προς τα εκεί.

24

Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

«Δείτε!! Δείτε, τι είναι αυτό που λαμπυρίζει εκεί
στην άκρη;» φώναξε η Γελαστή με φωνή γεμάτη ενθουσιασμό.
«Είναι σαν ένα άλογο
που πίνει διψασμένο,
της λίμνης το γλυκό νερό
με φώς πλημμυρισμένο!
αναφώνησε με θαυμασμό ο Γουργουρίζης.
«Είναι ο Μονόκερος!!! είπε η Γελαστή!!! Σίγουρα είναι ο χαμένος
μονόκερος του παλατιού!!! Πρέπει να τον πάμε στον Θλιμμένο
Βασιλιά!!!
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«Εγώ φοβάμαι να πλησιάσω
κι από τον φόβο δεν έχω λαλιά,
ο θρύλος λέει για να τον πιάσεις
θάρρος χρειάζεται και όχι θηλιά!
ψέλλισε ο Γουργουρίζης που για πρώτη φορά του
είχε κοπεί η όρεξη απο τον φόβο!
«να πάει ο ΜπίριΜπίρης που όλα τα ξέρει
κι όλο μας κάνει τον δυνατό!
εδω θα δούμε, από όλους ποιος είναι,
το θαρραλέο το ξωτικό!»
«Θα πήγαινα αλλά, λες κι έχουν κολλήσει
από τον φόβο, τα πόδια στο χώμα
έχω διαβάσει το φως του πως καίει
και μια κλωτσιά του σε κάνει λιώμα!»
είπε ο ΜπιριΜπίρης.
«Θα πάω εγώ! « είπε αποφασιστικά η Γελαστή.
Η καρδιά της έτρεμε και το πράσινο φοβοτερατόνι
τραγουδούσε φουσκώνοντας:
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«Δεν θα τα καταφέρεις
τον φόβο να νικήσεις,
τα πόδια σου θα τρέμουν
και πίσω θα γυρίσεις»
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Η νεραιδούλα μας ξεκίνησε παρά το τρέμουλο και
είπε στο τερατόνι:
Ας τρέμουν όσο θέλουνε
και εσύ ας τραγουδάς,
εγώ έχω βάλει ένα σκοπό
και δεν με σταματάς!
Αν τον Θλιμμένο Βασιλιά
τον κάνω να γελάσει,
θα προσπαθήσω να χαρεί
ο κόσμος να χαλάσει!

Κ

οντοστάθηκε, συγκεντρώθηκε και ηρέμησε την καρδιά της που χτυπούσε τικτακ-τικ-τακ, μέχρι να χτυπάει τικ-τακτικ-τακ, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Η αναπνοή
της ησύχασε και το τρέμουλο σταμάτησε, έτσι όπως
της είχε πει η Κυρία Καλή. Ήρεμα, πλησίασε τον μαγικό, αστραφτερό μονόκερο, τον κοίταξε στα μάτια και
ένιωσε σιγά σιγά το φώς του να πλημμυρίζει την καρδιά της με ηρεμία και ζεστασιά. ο Μονόκερος έσκυψε
για να χαϊδέψει η Γελαστή την χαίτη του κι ύστερα
την ακολούθησε, δείχνοντας της εμπιστοσύνη.
«Αχ Βοήθεια, ξεφουσκώνω-τόσο θάρρος δεν σηκώνω»! φώναζε το φοβοτερατόνι μικραίνοντας!
Η Γελαστή είπε χαμογελώντας στους φίλους της
που την κοιτούσαν, έκπληκτοι με το θάρρος της:
«Ώρα να πάμε τον Μονόκερο
στον Βασιλιά και πάλι
να οδηγηθεί στην χώρα του,
να ‘χει χαρά μεγάλη!»
Όταν επέστρεψαν στο σημείο που ήταν μαζεμένα τα
υπόλοιπα παιδιά, όλοι τους κοιτούσαν με μάτια γεμάτα θαυμασμό! Μα η Γελαστούλα δεν φοβόταν πια
που όλοι την κοιτούσαν, ούτε ένιωθε πώς ήθελε να
ανοίξει η Γη να την καταπιεί. Η ζεστή της καρδιά και
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η μεγάλη της χαρά, νικούσαν το φοβοτερατόνι, που
ήδη εκνευρισμένο και μικροσκοπικό, είχε αρχίσει να
πακετάρει τα πράσινα συμπράγκαλά του!
Το νέο απλώθηκε γοργά σε όλη την Νεραιδοχώρα και
όλοι οι κάτοικοι, γεμάτοι θαυμασμό και περιέργεια,
ακολούθησαν την Γελαστή που ανέβαινε το μονοπάτι
προς την παράγκα του Θλιμμένου Βασιλιά…
Χτύπησε δειλά την βαριά ξύλινη πόρτα και μια βροντερή φωνή ακούστηκε απο μέσα! «ποιος με ενοχλεί;’’
φώναξε ο Βασιλιάς και με βαριά βήματα πλησίασε…
«Ας κάτσω λίγο ακόμα εδώ,
γιατί ποτέ δεν ξέρεις,
ίσως απο τον φόβο σου
να μην τα καταφέρεις!»
είπε το αδυνατισμένο τερατόνι που πεινούσε για λίγο
φόβο! Η Γελαστούλα το κοίταξε θυμωμένη και αποφασιστικά, με δυνατή φωνή είπε:
«Γεια σου Κύριε Βασιλιά,
μην είσαι πια Θλιμμένος,
σου έφερα τον μονόκερο
που ήτανε χαμένος!
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Τώρα μπορείς στο σπίτι σου
και πάλι να γυρίσεις,
αυτούς που αγαπάς να δεις
ξανά να ευτυχίσεις!»
Τα μάτια του Βασιλιά γέμισαν με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Γονάτισε και έπιασε τα χεράκια της Γελαστής.
«Πόσο σε ευχαριστώ, μικρή μου θαρραλέα νεραιδούλα! Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω για το καλό που
μου έκανες;»
«Ωωω μα δεν χρειάζομαι τίποτα», είπε η Γελαστή
κοιτώντας γύρω της..στο πλήθος ήταν οι γονείς
της, οι φίλοι της, οι δάσκαλοί της, ακόμα και η Κυρά
Καλή που την κοιτούσε περήφανη! «όλοι όσοι αγαπώ είναι εδώ..τώρα θα μπορείς και εσύ να έχεις κοντά σου όσους αγαπάς!»
«Μα δεν μπορεί..κάτι πρέπει να κάνω..» είπε ο Βασιλιάς.
«χμμ..η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ξεφορτωθώ
κάποιον..να αυτό το τερατάκι που έχει κολλήσει στο
φτερό μου και δεν λέει να βγει..»
«Μην ανησυχείς καθόλου, μικρή μου!» είπε ο Βασιλιάς! Σηκώθηκε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Μαγικού Μονόκερου…

30

Η Νεραιδούλα Γελαστή και το Φοβοτερατόνι | Μαρία Αγάθου

«Ωχ ωχ ωωχ!! τι είναι βρε παιδιά αυτό
-το βλέπω στο όνειρο μου;
ποια δύναμη με ξεκολλά
μακριά απο το φτερό μου;»
κλαψούριζε το φοβοτερατόνι καθώς ο Μαγικός Μονόκερος το έπιασε απο την πράσινη μπλουζίτσα του
και το κρατούσε στον αέρα!
Και τώρα όλοι μαζί ας μετρήσουμε μέχρι το τρία για να
πετάξουμε μακριά το φοβοτερατόνι!! είπε ο Βασιλιάς.

Οι κάτοικοι της νεραιδοχώρας, με ένα στόμα μέτρησαν:
και έεενα...
και δύυυυο...
και τρίιιια...!!
Τότε, με ένα τίναγμα του κεφαλιού, ο μονόκερος
πέταξε το τερατόνι …πολύ μακριά, μέχρι που χάθηκε απο τα μάτια τους…
Ο Βασιλιάς, που δεν ήταν πια Θλιμμένος, ανέβηκε
στο μονόκερο και αφού χαιρέτησε τον λαό της νεραιδοχώρας πήρε τον δρόμο για το παλάτι του, στην
χώρα των Δουβίκων..
όλοι οι κάτοικοι τραγουδούσαν περήφανοι:
Μπράβο στο νεραιδάκι μας
που ήταν ντροπαλό
μα βρήκε θάρρος στην ψυχή
και έκανε ένα καλό!
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άπως έτσι, τελειώνει η ιστορία της Γελαστούλας..ο μύθος λέει ότι απο τότε,
η νεραιδούλα δεν ξαναφοβήθηκε-πέρα
απο τα πράγματα βέβαια, που όλοι οι άνθρωποι
φοβόμαστε. Ήταν πλέον γελαστή, όνομα και
πράγμα. Εκείνη την χρονιά, είπε το ποίημα της
τόσο καθαρά και δυνατά, που όπως λένε οι κάτοικοι της νεραιδοχώρας, κάααπου μακριά, ακούγοντάς την, ένα φοβοτερατόνι που κρεμόταν από
την πράσινή του μπλούζα μπλεγμένο στα κλαδιά
ενός δέντρου, φύσαγε και ξεφύσαγε πεινασμένο!

Το τραγούδι
του Φοβοτερατονίου!
Ζω στην νεραιδοχώρα
κάτω από ένα φτερό
τον φόβο σαν μυρίσω
α-ρχί-ζω τον χο-ρό
(ρεφρεν) Γιατιιιιι...
Εγώ είμαι το πράσινο
το φοβοτερατόνι
κι όσο εσύ καρδιοχτυπάς
κι ο φόβος σε παγώνει
τόσο εγώ θα γίνομαι
τεράστιος σαν μπαλόνι

Επάνω στο φτερό σου
θα έρθω και θα μένω
κι όσο εσύ φοβάσαι
τό-σο ε-γώ θα πα-χαί-νω
(ρεφρεν) Γιατιιιιι...
Εγώ είμαι το πράσινο
το φοβοτερατόνι
κι όσο εσύ καρδιοχτυπάς
κι ο φόβος σε παγώνει
τόσο εγώ θα γίνομαι
τεράστιος σαν μπαλόνι
Αν θες μακριά να φύγω
πρέπει να μην φοβάσαι
τον φόβο να νικήσεις
και θαρραλέος να 'σαι!

Βασικές γνώσεις και συμβουλές
για το παιδί με ντροπαλότητα
ή κοινωνική φοβία.
Μαρία Αγάθου - Ψυχολόγο ς Π α ι δ ι ών κα ι Ε φήβ ων

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ντροπαλού παιδιού;

Τα ντροπαλά παιδιά συχνά κρύβονται πίσω απο την φούστα της μαμάς
τους, αποφεύγουν να χαιρετήσουν κάποιον γνωστό, δύσκολα απομακρύνονται απο τους γονείς για να παίξουν με άλλα παιδιά και γενικά αποφεύγουν με κάθε τρόπο να είναι στο επίκεντρο. Πιθανόν να ξεχνιούνται
σταδιακά και να εμπλέκονται σε παιχνίδι, σε μικρές ομάδες, αλλά και πάλι
προτιμούν τον ρόλο του ακόλουθου, παρά του αρχηγού.

Γιατί το παιδί μου είναι ντροπαλό;

Κάποιες φορές, η συστολή είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και άλλες φορές είναι θέμα περιβάλλοντος. Υπάρχουν παιδάκια που απο την φύση τους είναι
πιο κλειστά και εσωστρεφή αλλά συχνά, πολλά παιδιά αποκτούν αυτή την
συμπεριφορά μέσω αυτού που ονομάζουμε «μίμηση προτύπου». Πολλές
φορές, βλέπουμε ντροπαλά παιδιά, οι γονείς των οποίων είναι εξίσου εσωστρεφείς και κοινωνικά ‘μαζεμένοι’. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι
ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα μικρά μας ‘νεραιδάκια’, βλέπουν τις συνδιαλλαγές μας με τον κόσμο και ασυνείδητα τις οικειοποιούνται και τις προσθέτουν στο δικό τους ρεπερτόριο συμπεριφορών. Αν, ας
πούμε, εμείς μιλάμε χαμηλόφωνα ή νιώθουμε εμφανώς άβολα σε μια απλή
κοινωνική συνθήκη, είναι πολύ πιθανό, τα μικρά μας να μιμηθούν αυτό που
βλέπουν. Η ντροπαλότητα βέβαια, δεν είναι διαταραχή, ούτε κάτι απαραίτητα κακό, αλλά συχνά αποτελεί όπως αναφέραμε, χαρακτηριστικό του
ατόμου. Για αυτό τον λόγο, δεν βοηθάει να μαλώνουμε το ντροπαλό παιδί
ή να το συγκρίνουμε με άλλα παιδάκια. Μπορούμε όμως, ακολουθώντας
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τις συμβουλές που θα βρείτε παρακάτω, να το βοηθήσουμε να ανοίξει λιγάκι τα φτερά του, ώστε να απολαύσει τις χαρές της παιδικής ηλικίας και
να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του!

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιδιού με κοινωνική φοβία;

Το παιδί με κοινωνική φοβία, δεν είναι απλά ντροπαλό, αλλά μπορεί να
βιώνει υπέρμετρο και δυσανάλογο άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις που
περιλαμβάνουν κάποιας μορφής έκθεση. Η ένταση αυτών των συναισθημάτων, είναι τόσο αποδιοργανωτική που επηρεάζει την κοινωνική λειτουργικότητα του παιδιού, ουσιαστικά δηλαδή την καθημερινότητά του. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να αποφεύγει να πηγαίνει σε μέρη με πολύ κόσμο, να συμμετέχει σε γιορτές, να σηκώνει χέρι, να βγαίνει στον πίνακα ή να διαβάζει
μπροστά στην τάξη. Η αποφυγή αυτών των καταστάσεων μειώνει προσωρινά το άγχος, αλλά αυξάνει μακροπρόθεσμα την πεποίθηση ότι το παιδί δεν
μπορεί να νικήσει τον φόβο και έτσι επηρεάζεται σοβαρά η αυτοεκτίμησή
του, σε σημείο που μπορεί να αναπτύξει συμπτώματα κατάθλιψης. Η κοινωνική φοβία, είναι μια απο τις πιο συχνές αγχώδεις διαταραχές και χρήζει
αντιμετώπισης, διότι συχνά, τα φοβικά παιδιά, στα οποία δεν πραγματοποιείται θεραπευτική παρέμβαση, εξελίσσονται σε ενήλικες που παρουσιάζουν
αγχώδεις διαταραχές. Η κοινωνική φοβία επίσης, μπορεί να συνδέεται με
σχολική άρνηση και άγχος αποχωρισμού απο τα οικεία πρόσωπα.

Το παιδί μου είναι ιδιαίτερα ντροπαλό/
έχει κοινωνική φοβία τι μπορώ να κάνω;

Τόσο για τα ντροπαλά, όσο και για τα παιδιά που έχουν συμπτώματα κοινωνικής φοβίας, υπάρχουν κάποιες τακτικές που βοηθούν και κάποιες που
πρέπει να αποφύγουμε.
Καταρχάς είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι το παιδί δεν επιλέγει να
φέρεται έτσι, άρα η πίεση και η κριτική δεν το βοηθούν, αλλά αντιθέτως το
κάνουν να νιώθει ακόμα πιο μεγάλη την αίσθηση της ‘ανεπάρκειάς’ του.
Δώστε την ευκαιρία στο παιδί να έχει μικρές και σχετικά ανώδυνες κοινωνικές επαφές (πχ. να πληρώσει μόνο του στο περίπτερο, να διαλέξει και
να πει, τι θέλει να φάει στο εστιατόριο) και φροντίστε να επιβραβεύετε
αυτές του τις προσπάθειες. Μην ξεχνάτε ότι η αυτοεκτίμηση μας, είναι σαν
ένας τοίχος που χτιζεται απο πολλά ‘μπράβο’ που παίρνουμε για τις μικρές
ή μεγάλες επιτυχίες μας.
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Ψάξτε να βρείτε σε ποιο τομέα τα καταφέρνει καλά το παιδί σας και προωθήστε το, ώστε να μπορεί να παίρνει ευχαρίστηση και την αίσθηση ότι τα
καταφέρνει καλά σε κάτι.
Δημιουργήστε ευκαιρίες για επαφές με άλλα παιδιά. Αν το παιδί ντρέπεται να βρίσκεται σε μεγάλους παιδότοπους με πολλά άτομα, προσπαθήστε
να κανονίζετε συναντήσεις για παιχνίδι, στο σπίτι σας, με έναν ή δυο συμμαθητές του. Η επαφή με τα ξαδέρφια, βοηθάει επίσης αρκετά τα παιδιά να
‘λυθούν’ και να αποκτήσουν μεγαλύτερη άνεση.
Διδάξτε με το παράδειγμά σας. Δείξτε άνεση στις κοινωνικές σας επαφές
έτσι ώστε να καταλάβει το παιδί ότι ο κόσμος δεν είναι κάτι ‘φοβικό’ και
να πάρει σταδιακά το μήνυμα ‘αν η μαμά/μπαμπάς μου δεν φοβάται, δεν
υπάρχει λόγος να φοβάμαι και εγώ’. Εδώ θα σας συνιστούσα όμως λίγη
προσοχή, γιατί καμιά φορά, οι γονείς το παρακάνουν, με αποτέλεσμα τα
μικρά να νιώθουν, ότι αδυνατούν να φτάσουν το πρότυπο της σουπερ μαμάς και του σούπερ μπαμπά.
Μάθετε στο παιδί τον τρόπο, να πλησιάζει τα άλλα παιδιά. Μπείτε στη
διαδικασία να παίξετε μαζί του παιχνίδια ρόλου, όπου θα κάνετε και εσείς
το παιδί. Μάθετε στο παιδί σας, πως να ξεκινάει μια συζήτηση, για ποιά θέματα μπορεί να μιλήσει και πώς να διαχειρίζεται κοινωνικές καταστάσεις.
Διερευνήστε τα αίτια πίσω απο την συστολή του. Τι φοβάται το παιδί πραγματικά; Θεωρεί ότι θα αν μιλήσει θα γίνει ρεζίλι, ότι θα τον κοροϊδέψουν;
Μήπως είχε κάποια τέτοια εμπειρία που το έκανε να μαζευτεί; ‘Προκαλέστε’
αυτές τις λανθασμένες σκέψεις του παιδιού σας, προβάλλοντας το γεγονός
ότι όλοι μας κάνουμε λάθη, όλους μπορεί κάποια φορά να μας κοροϊδέψουν
αλλά αυτό δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Μιλήστε του για την διαφορά
μεταξύ πλάκας και κοροϊδίας, καθώς κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα
και παίρνουν πιο σοβαρά, αυτό που τα άλλα παιδιά θεωρούν αστείο.
Η ενασχόληση με την τέχνη, όπως η ζωγραφική ή μουσική, βοηθά το παιδί
να εκφράσει τα συναισθήματά του και να αποφορτιστεί. Ομοίως, η ενασχόληση με τον αθλητισμό, κάνει καλό, αρκεί να προσέξουμε να μην εκθέσουμε
απότομα το παιδί σε ένα ομαδικό σπορ με μεγάλο βαθμό έκθεσης.
Το να έχετε ένα κατοικίδιο, έχει αποδειχθεί θεραπευτικό σε δεκάδες περιπτώσεις δυσκολιών των παιδιών. Όχι μόνο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια με
το ζωάκι τους, αλλά τους δίνει χαρά και η χαρά τους δίνει αυτοπεποίθηση.
Το παιδί που θα φέρει το σκυλάκι του στην παιδική χαρά, θα τραβήξει αμέσως την προσοχή των άλλων παιδιών και θα δώσει έναυσμα για σύναψη
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επαφών, ενώ παράλληλα το παιδί θα νιώθει πιο προστατευμένο εφόσον το
ζωάκι θα είναι το επίκεντρο.
Η απότομη έκθεση του παιδιού σε μια κοινωνική συνθήκη που περιλαμβάνει μεγάλη έκθεση, όχι μόνο δεν βοηθά αλλά μπορεί να είναι και τραυματική εμπειρία για το παιδί. Ο τρόπος που συνήθως, οι ειδικοί, επιλέγουμε
να καταπολεμήσουμε την ντροπαλότητα και την κοινωνική φοβία, είναι με
το να ανέβουμε βήμα βήμα την σκάλα του φόβου. Για παράδειγμα ξεκινάμε
απο τα πράγματα που μπορεί να κάνει το παιδί και προσθέτουμε σταδιακά
βαθμούς δυσκολίας, έως ότου, να καταφέρει να φτάσει και να νικήσει, αυτό
που φοβάται πιο πολύ. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, αν εσείς φοβάστε τα ύψη, δεν θα πηγαίναμε κατευθείαν σε έναν ουρανοξύστη, αλλά με
εξειδικευμένο και ατομικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα, θα κατακτούσαμε
μικρά βήματα, ώσπου να μπορούμε σταδιακά να αντιμετωπίσουμε τον πιο
μεγάλο φόβο. Αυτή είναι η μέθοδος της Συστηματικής Απευαισθητοποίησης που χρησιμοποιείται στην Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία -μια
απο τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με άγχος και φοβίες.

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό;

Αν δείτε ότι το παιδί σας, δεν ξεπερνά την συστολή του, αν δείτε ότι η εσωστρέφεια του, του προκαλεί θλίψη και επιπλέον ότι αποφεύγει δραστηριότητες και καταστάσεις που σε κανονικές συνθήκες θα απολάμβανε, τότε θα
ήταν καλό να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, ώστε με την συνεργασία σας και
με ένα δομημένο πρόγραμμα να αντιμετωπίσετε την φοβία του παιδιού.

Ποιόν ειδικό να εμπιστευτώ;

Οι ειδικοί για την αντιμετώπιση θεμάτων συστολής, διαταραχών άγχους
και γενικά ψυχικής υγείας παιδιών, είναι οι ψυχολόγοι με ειδίκευση στα
παιδιά και συχνά, εάν χρειαστεί οι παιδοψυχίατροι. Είναι σημαντικό, ο ψυχολόγος που θα επισκεφτείτε να είναι απαραιτήτως, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και να έχει την ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία σε
θέματα παιδικής ψυχολογίας. Μην φοβηθείτε να ρωτήσετε σχετικά με τις
σπουδές και τα τυπικά προσόντα των συναδέλφων, καθώς αφενός, στα
πλαίσια της δεοντολογίας μας, οφείλουμε να ενημερώνουμε τους γονείς,
και αφετέρου, εσείς ως γονείς, οφείλετε να βρείτε τον κατάλληλο ειδικό
για το παιδί σας.
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