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Το στόμα που κολλάει κουβαλά διαφορετικά νοήμα-
τα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για το παιδί που 
τραυλίζει φέρει το νόημα της επικοινωνιακής εμπει-
ρίας με τραυλισμό πολλών χρόνων αλλά και την 
εμπειρία ενός προσώπου διαφορετικού. Για τον γο-
νιό φέρει νόημα ευθύνης για το παρόν και το μέλλον, 
φέρει σχήμα μελλοντικών εικόνων. Για τον συνομι-
λητή, δάσκαλο ή φίλο, σηματοδοτεί ανάγκη διαχείρι-
σης επικοινωνίας, συναισθήματος ή στάσης. Για τον 
κλινικό, αποτελεί πρό(σ)κληση εξομάλυνσης της ομι-
λίας και ευθύνη μείωσης ή εξουδετέρωσης της δια-
ταραχής. Και σε μια κοινωνία στην οποία η αποδοχή 
στη διαφορετικότητα διακυμαίνεται, το νόημα συχνά 
ετεροκαθορίζεται από την στάση των πολλών.

Το στόμα που κολλάει φέρει συμπυκνωμένο το 
νόημα που όλοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον του παι-
διού, ως πρόσωπα ή ομάδες, αποδίδουν στο άκου-
σμα του τραυλισμού. Και το παιδί, με μοναδικό ερ-
γαλείο το στόμα που δυσλειτουργεί, είναι αυτό που 
καλείται να διαχειριστεί το αβάσταχτο βάρος της 
εμπειρίας τραυλισμού όλων των ανθρώπων γύρω του 
αθροιστικά, και των λύσεων που ηχηρά του προτείνο-
νται. «Μίλα πιο αργά», «κάνε τις τεχνικές σου», «πάρε 
μια ανάσα και ξαναπές το».

Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ στοχεύει να δώσει ευ-
καιρίες στο παιδί να ‘ξαναγράψει’ το ίδιο την ιστορία 
του τραυλισμού του. Να αλλάξει τα δεδομένα που κα-
θορίζουν τον ρόλο του στην επικοινωνία. Να αλλά-
ξει την έννοια της επικοινωνιακής επιτυχίας ή απο-
τυχίας και να εστιάσει σε αυτό που είναι ουσιαστικό, 
αποτελεσματικό, λειτουργικό στη μετάδοση του μη-

νύματος. Να αλλάξει τη σχέση του με τον τραυλισμό. 
Να μπορεί να ανταποκρίνεται ενεργά και με πρόθεση 
στις απαιτήσεις της επικοινωνιακής περίστασης, κα-
θορίζοντας από μόνο του το αποτέλεσμα της επικοι-
νωνίας και το επίπεδο της Επικοινωνιακής του Λει-
τουργικότητας.

Στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, η προοπτική της 
αναθεώρησης του αφηγήματος του τραυλισμού δι-
αφαίνεται ήδη από τις διαδικασίες της Διερευνητι-
κής Διαδικασίας, τις κλινικές πρακτικές διερεύνη-
σης, τον ρόλο που αναλαμβάνουν παιδί και γονείς 
και τον τρόπο διατύπωσης, ερμηνείας και αξιοποίη-
σης των δεδομένων της διερεύνησης. Η αποτύπωση 
της εμπειρίας του τραυλισμού στον Χάρτη Διατύπω-
σης αποτελεί σημείο εκκίνησης αυτής της αναθεώρη-
σης. Οι πρωταγωνιστές μόνο έχουν τη δυνατότητα να 
αναθεωρούν τη δική τους ιστορία και πρωταγωνιστές 
στη θεραπεία είναι το παιδί που τραυλίζει και οι γο-
νείς του. Τους αποδίδεται αυτός ο ρόλος με την ανά-
δειξη του παιδιού σε ρόλο ‘ειδήμονα’ της δυσκολί-
ας του και των γονιών σε ρόλο ‘ειδήμονα’ του παιδιού 
τους. Ως ειδήμονες, παιδί και γονείς, αναλαμβάνουν 
τον πρώτο ρόλο στην αναθεώρηση του αφηγήματος 
του τραυλισμού και αξιολογούν οι ίδιοι το αποτέλε-
σμα της αναθεώρησης στο τέλος του προγράμματος.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος θεραπείας 
δίνει ευκαιρίες πειραματισμού με διάφορα (κλινικά) 
Εργαλεία, τα οποία οι Σύμμαχοι (γονείς και παιδί), 
καλούνται να τα αξιολογήσουν ως προς την χρησιμό-
τητά τους στην αναθεώρηση της εμπειρίας του τραυ-
λισμού. Ο πειραματισμός γίνεται από τους ίδιους, 
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νοιες του θέματος του προγράμματος και η Συμμαχία 
μαθαίνει για τον Λεξιπόντιξ και τον τρόπο δράσης του:

 
Εργοστάσιο του Νου (Εικόνα 2-1)
Το μυαλό μου, ο εγκέφαλός μου. Εδώ παράγονται σκέ-
ψεις, συμπεριφορές και λέξεις. Εδώ αναγνωρίζω τα 
συναισθήματά μου και καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει.

Το μυαλό μου εργάζεται συνεχώς, σαν ένα εργο-
στάσιο. Οι Μηχανές του ελέγχουν ό,τι λέω, κάνω, αι-
σθάνομαι και σκέφτομαι και οι αισθητήρες του συ-
γκεντρώνουν πληροφορίες για το τι μου συμβαίνει.

Το Κέντρο Ελέγχου συντονίζει τη λειτουργία του 
Εργοστασίου του Νου και τις συνεργαζόμενες μονά-
δες του, ώστε να μπορώ να λειτουργήσω σε κάθε πε-
ρίσταση με τον τρόπο που επιθυμώ.

 
Μηχανή Λέξεων και 
Συμπεριφορών (Εικόνα 2-2)
Στο Εργοστάσιο του Νου βρίσκεται η Μηχανή που 
παράγει συμπεριφορές. Συμπεριφορές του στόμα-
τος ή του σώματος. Ό,τι κάνω και ό,τι λέω ξεκινά από 
εδώ. Άλλοτε λέω και κάνω πράγματα αυτόματα και 
αντανακλαστικά κι άλλοτε σκέφτομαι περισσότερο τι 
κάνω ή πώς το λέω. Η Μηχανή Λέξεων και Συμπερι-
φορών λειτουργεί καλά όταν με βοηθά να κάνω και 
να λέω αυτό ακριβώς που θέλω !

Μηχανή Σκέψεων (Εικόνα 2-3)
Στο Εργοστάσιο του Νου βρίσκεται και η Μηχανή 

  Εικόνα 2-1: Το Εργοστάσιο του Νου 

Το Εργοστάσιο του Νου

Μηχανή λέξεων & 
συμπεριφορών Μηχανή σκέψεων

Αισθητήρας
σώματος

Εργαστήρι
συναισθημάτων

   Εικόνα 2-2: Η Μηχανή Λέξεων και Συμπεριφορών

   Εικόνα 2-3: Η Μηχανή Σκέψεων
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Συνεδρία 1/13
καλωσόρισμα


Σύντομη συζήτηση για την απόφαση της οικογένειας να ξεκινήσει το πρόγραμμα

 Δραστηριότητα
Επιβεβαίωση προσδοκιών των γονέων και του παιδιού από τη θεραπεία.
☻ Λεκτική Διατύπωση
Χαιρόμαστε για την απόφασή σας να συνεργαστούμε όλοι μαζί για τη ροή της ομιλίας του Πέτρου.
☻ Ερώτηση
Θα ήθελα να σας καλέσω να διατυπώσετε εκ νέου τις προσδοκίες σας από αυτή τη συνεργασία. Στο τέλος του 
προγράμματος ποιες αλλαγές θα επιθυμούσατε να έχουν συμβεί;
Τι άλλο;
Τι άλλο;

ανασκόπηση αποτελεσμάτων Διερευνητικής Διαδικασίας

 Δραστηριότητα
Ανασκόπηση των δεδομένων από τον Χάρτη Διατύπωσης του παιδιού.
☻ Λεκτική διατύπωση
Ας φέρουμε στο μυαλό μας τα τέσσερα πεδία του Χάρτη Διατύπωσης [παρουσιάζεται ο Χάρτης Διατύπωσης]. 
Από όλα όσα συζητήσαμε στη Διερευνητική Διαδικασία θα ήθελα να θυμηθούμε ποιοι παράγοντες βρήκαμε να 
σχετίζονται με τον τραυλισμό του Πέτρου.
☻ Ερωτήσεις
Από όλα όσα συζητήσαμε (στη Διερευνητική Διαδικασία) τι συγκρατήσατε ως πιο σημαντικό;
Εσύ Πέτρο, από όλα αυτά που είπαμε, τι σου έχει μείνει ως πιο σημαντικό;

Συνοπτική παρουσίαση σταδίων θεραπείας

 Δραστηριότητα
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος με τη βοήθεια του διαγράμματος [Λ-07].
☻ Λεκτική Διατύπωση
Σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθουμε να μειώνουμε την πίεση που δέχεται η ροή της ομιλίας του Πέτρου και να 
αντιμετωπίζουμε έξυπνα τον τραυλισμό, χρησιμοποιώντας ως μέσα:
 Θεραπευτικές Συμμαχίες.
 Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης και Ενδυνάμωσης.
 Εργαλεία Ομιλίας.
 Εργαλεία Σκέψεων και Συναισθημάτων.
 Γυμνάσια και Αποστολές.

Σιγά-σιγά όλα αυτά θα γίνονται περισσότερο συγκεκριμένα και κατανοητά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις 
Θεραπευτικές Συμμαχίες.

1. εισαγωγή έννοιας & ρόλων Συμμαχίας  
2. εισαγωγή 1ης Στρατηγικής ενδυνάμωσης Συμμαχίας: επιβράβευση

 Δραστηριότητα
Εισαγωγή στη Θεραπευτική Συμμαχία.
☻ Λεκτική Διατύπωση
Σε αυτό το πρόγραμμα θεραπείας για τον τραυλισμό είμαστε όλοι Σύμμαχοι και ο καθένας συνεισφέρει με τον 
δικό του τρόπο στη θεραπευτική Συμμαχία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει άλλος από εσένα Πέτρο που να γνωρίζει 
καλύτερα και από πρώτο χέρι τον τραυλισμό σου.

3.2. αναλυτική περιγραφή πλάνου θεραπείας
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3.3. Συνοπτικό πλάνο και σημειώσεις θεραπείας

Λεξιπόντιξ - Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας -  Γ. Φούρλας & Δ. Μαρούσος, (2019)

Καλωσόρισμα

Σύντομη συζήτηση για την απόφαση της οικογένειας να ξεκινήσει το πρόγραμμα

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Διερευνητικής Διαδικασίας

Συνοπτική παρουσίαση σταδίων θεραπείας

1. Εισαγωγή έννοιας & ρόλων Συμμαχίας  2.Εισαγωγή 1ης Στρατηγικής Ενδυνάμωσης Συμμαχίας: Επιβράβευση

Εισαγωγή 2ης Στρατηγικής Ενδυνάμωσης Συμμαχίας: Αποκλειστικός Χρόνος (Πεντάλεπτο Παιχνίδι Συμμαχίας)

Πεντάλεπτο Παιχνίδι Συμμαχίας: 
[1. Βίντεο 2. Καταγραφή σκέψης 3. Καταγραφή συναισθήματος]

Κλείσιμο συνεδρίας 
[1. Ανασκόπηση συνεδρίας και ανάληψη εργασιών 2. Ανάδειξη θετικής συμβολής 3. Διατύπωση Σημαντικής Σκέψης]

ονοματεπώνυμο παιδιού: Ηλικία: λ-09

Πατέρας: Μητέρα: Ημερομηνία: 1 /13

[λ-08] [Μ-01]x2 [λ-07] [λ-03]x3

Νέα Δεδομένα - Προγραμματισμός
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2.	 Ο	εμπλουτισμός	του	λεξιλογίου	με	λέξεις	για	τα	
συναισθήματα.

3.	 Η	εννοιολογική	διάκριση	μεταξύ	σκέψεων	και	συ-
ναισθημάτων.

4.	 Η	εννοιολογική	διάκριση	μεταξύ	ευχάριστων	και	
δυσάρεστων	σκέψεων	ή	συναισθημάτων.

5.	 Η	ανοιχτή	στάση	συζήτησης	γύρω	από	κάθε	σκέ-
ψη	ή	συναίσθημα.

6.	 Η	ανάδειξη	της	λειτουργικότητας	και	της	κανονι-
κότητας	/	φυσιολογικότητας	των	δυσάρεστων	(μη	
λειτουργικών,	αρνητικών)	σκέψεων	και	συναι-
σθημάτων.

7.	 Η	ειλικρινής	τοποθέτηση	και	η	αποφυγή	συγκά-
λυψης,	αποφυγής	ή	εξορθολογισμού	δυσάρε-
στων	σκέψεων	και	συναισθημάτων	που	το	πρό-
σωπο	βιώνει.

8.	 Η	ανοιχτή	στάση	-	συζήτηση	γύρω	από	τον	τραυλι-
σμό.

9.	 Η	Απευαισθητοποίηση,	μέσω	της	μίμησης	συμπε-
ριφορών	τραυλισμού.

10.	Η	προετοιμασία	για	την	αναγνώριση	των	Αυτόμα-
των	Αρνητικών	Σκέψεων.

φροντίζω να έχω στη διάθεσή μου:

κωδικός Όνομα αρχείου - 
Περιγραφή

Σελίδα

[Κο-01] [Κο-01]_Βελάκι_Οδηγίες 
Παιχνιδιού

135

[Κο-02] [Κο-02]_Βελάκι_Παιχνίδι 135

λά	και	τις	λειτουργικές	σκέψεις	που	ανακουφίζουν	το	
παιδί	από	τα	δυσφορικά	συναισθήματα.	Με	τον	τρόπο	
αυτό	αρχίζει	να	κατανοεί	ότι	η	θεώρηση	της	πραγμα-
τικότητας	είναι	υποκειμενική,	ενίοτε	εσφαλμένη	και	
εξοικειώνεται	με	την	έννοια	των	Γνωστικών	Παραποι-
ήσεων.	Η	συστηματική	αναγνώριση	και	καταγραφή	
των	Αρνητικών	Σκέψεων	που	συνοδεύουν	τις	στιγμές	
του	τραυλισμού	ή	και	άλλες	στιγμές	στην	καθημερι-
νότητα	του	παιδιού,	καλλιεργούν	ετοιμότητα	για	την	
εισαγωγή	συγκεκριμένων	Γνωσιακών	Συμπεριφορι-
κών	Τεχνικών	(Κόκκινα	Εργαλεία)	για	την	αντιμετώ-
πισή	τους.

Στην	Ελάχιστη	Δομή	του	προγράμματος	συμπερι-
λαμβάνονται	οι	εξής	πρακτικές	Γνωσιακής	Συμπερι-
φορικής	Θεραπείας:
•	Εισαγωγή	εννοιών	Γνωσιακής	Συμπεριφορικής	

Θεραπείας.
•	Ανησυχόμετρο.
•	Αναγνώριση	Αυτόματων	Αρνητικών	Σκέψεων.
•	Αμφισβήτηση	Αυτόματων	Αρνητικών	Σκέψεων	με	

τη	χρήση	του	Απαντητή-Α.
•	Ανίχνευση	Γνωστικών	Παραποιήσεων	–	Αλλόκο-

τα	Γυαλιά.
•	Σωκρατικού	τύπου	ερωτήσεις.

5.1.1.   εισαγωγή εννοιών Γνωσιακής 
Συμπεριφορικής Θεραπείας

Η	αναγνώριση,	αξιολόγηση	και	έλεγχος	των	σκέ-
ψεων,	η	επεξεργασία	πληροφοριών	και	ο	έλεγχος	
της	λογικής	Γνωσιακών	Κύκλων	(Σκέψη	-	Συναίσθη-
μα	-	Σωματική	Αντίδραση	-	Συμπεριφορά)	βρίσκο-
νται	στο	επίκεντρο	πολλών	από	τις	βασικές	τεχνικές	
της	Γνωσιακής	Συμπεριφορικής	Θεραπείας	(Leahy,	
2017).	Η	κλινική	εργασία	με	τις	Σκέψεις,	τα	Συναι-
σθήματα	και	τις	Συμπεριφορές	προϋποθέτει	ικανό-
τητα	αναγνώρισης	και	διάκρισης	μεταξύ	τους.	Η	ικα-
νότητα	αυτή	προϋποθέτει	ανώτερες	γνωστικές	και	
μεταγνωστικές	δεξιότητες	συλλογισμού,	που	δεν	εί-
ναι	δεδομένες	για	τα	παιδιά	σχολικής	ηλικίας	και	
σε	πολλές	περιπτώσεις	ούτε	για	τους	γονείς.	Η	ανα-
γνώριση	συναισθημάτων	και	σκέψεων	ενεργοποιεί-
ται	στη	2η	συνεδρία	(Κεφάλαιο 3)	μέσω	ενός	παι-
χνιδιού	που	ονομάζεται	Βελάκι	Εισαγωγής	Εννοιών	
ΓΣΘ	ή	απλώς	Βελάκι	(Εικόνα	5-1).	Στόχος	του	παι-
χνιδιού	είναι:
1.	 η	εξοικείωση	με	τις	έννοιες:

•	 Σκέψεις	(Σκέφτομαι).
•	 Συναισθήματα	(Αισθάνομαι).
•	 Σωματικές	Αντιδράσεις	(Μου	συμβαίνει).
•	 Συμπεριφορές	(Λέω	/	Κάνω).

   Εικόνα 5-1: Παιχνίδι Βελάκι
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Ο Εθελοντικός Τραυλισμός στην Ευέλικτη Δομή
Σαν επιλεγόμενο Πεδίο Παρέμβασης της Ευέλικτης 
Δομής ο Εθελοντικός Τραυλισμός πήρε το όνομα 
Ομιλία Βα.Β.Ελ. (Εικόνα 6-5) από τα ονόματα των 
συμπεριφορών τραυλισμού στο πρόγραμμα Λεξιπό-
ντιξ (Βατραχάκια - Βεντούζα - Ελατήριο). Επιλέγε-
ται συχνά στην Ευέλικτη Δομή με στόχους και διαδι-
κασία εφαρμογής που περιγράφονται στο αντίστοι-
χο ΠεΠε (Κεφάλαιο 7, σελίδα 128). Σαν επιλεγόμε-
νο Πεδίο Παρέμβασης η Ομιλία Βα.Β.Ελ. στοχεύει:
• στην ανάκτηση ή διατήρηση του ελέγχου ροής 

ομιλίας και των συνοδών χαρακτηριστικών του 
τραυλισμού (Σωματική Λειτουργία)

• στον έλεγχο της αποφυγής (Ατομικοί Παράγο-
ντες)

• στην καλλιέργεια αντίστασης στη χρονική πίεση 
για ομιλία (Ατομικοί Παράγοντες)

• στην Απευαισθητοποίηση
• στην αναγνώριση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψε-

ων και τη χρήση Κόκκινων Εργαλείων για την 
τροποποίησή τους (Ατομικοί Παράγοντες).

Η αναγνώριση των στιγμών του τραυλισμού («πότε 
τραυλίζω, σε ποιο σημείο της λέξης και με ποιον τρό-
πο») αλλά και η κιναισθητική γνώση που προκύπτει 
από τη μίμηση των συμπτωμάτων βοηθά στην κα-
τανόηση του τι συμβαίνει τη στιγμή του τραυλισμού 
στην επικοινωνία, στο συναίσθημα, στην ομιλία και 
στο φωνητικό κανάλι. Η συστηματική εκούσια παρα-
γωγή των συμπτωμάτων και η γνωστική και αισθητη-
ριακή εστίαση της προσοχής στον τρόπο παραγωγής 

τικής έντασης. Οι Σύμμαχοι κάνουν την πρώτη προ-
σπάθεια μίμησης χαρακτηριστικών τραυλισμού δι-
αφορετικής έντασης και συζητούν, σύντομα, τι συμ-
βαίνει στο στόμα όταν τραυλίζουν και τι συναίσθημα 
τους δημιουργεί. Γίνεται σύνδεση με τη Μηχανή Λέ-
ξεων και Συμπεριφορών και συσχέτιση με τη συνο-
λική λειτουργία του Εργοστασίου του Νου. Εισάγο-
νται μόνο οι έννοιες των συχνότερων συμπτωμάτων, 
οι οποίες αντιστοιχούνται στους όρους του προγράμ-
ματος Λεξιπόντιξ ως ακολούθως:
• Επανάληψη - Βατραχάκια
• Μπλοκάρισμα - Βεντούζα
• Επιμήκυνση - Ελατήριο

Το παιχνίδι Συναγερμός στη Μηχανή των Λέξεων που 
εισάγει τον Εθελοντικό Τραυλισμό στοχεύει στην:
1. αναγνώριση της λειτουργίας της Μηχανής των Λέ-

ξεων και Συμπεριφορών
2. εξοικείωση με τα διάφορα λεκτικά χαρακτηριστι-

κά του τραυλισμού
3. εξοικείωση με την ορολογία του προγράμματος 

Λεξιπόντιξ για τα λεκτικά χαρακτηριστικά του 
τραυλισμού

4. αναγνώριση των λεκτικών χαρακτηριστικών τραυ-
λισμού στην ομιλία

5. αναγνώριση του Βαθμού Δυσκολίας των λεκτικών 
χαρακτηριστικών του τραυλισμού

6. ανοιχτή στάση, ουδέτερη αντιμετώπιση του τραυ-
λισμού χωρίς αρνητικές σκέψεις και συναισθή-
ματα

7. Απευαισθητοποίηση μέσω της μίμησης συμπερι-
φορών τραυλισμού

8. αύξηση του ελέγχου του στόματος και της παρα-
γωγής ομιλίας μέσω της μίμησης συμπεριφορών 
τραυλισμού.

Το παιχνίδι εισάγεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
σημειώνονται στις κάρτες [Κι-01] και το πακέτο καρ-
τών του παιχνιδιού [Κι-01] δίνεται στους Συμμάχους 
για Γυμνάσια στο σπίτι.

φροντίζω να έχω στη διάθεσή μου:

κωδικός Όνομα αρχείου - 
Περιγραφή 

Σελίδα

[Κι-01] [Κι-01]_ΣυναγερμόςΜηχανή 
Λέξεων_ΚάρτεςΠαιχνιδιού

148

[Κι-02] [Κι-02]_Εικονίδια 
ΣυμπεριφορώνΤραυλισμού

148

   Εικόνα 6-5: Προτεινόμενο σύμβολο για την Ομιλία 
Βα.Β.Ελ.
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6.4.2.   ενδο-τροποποίηση (In-block 
Modification) - ομιλία Στιγμιαίου 
Παρκούρ – (ΠεΠε, σελ.132)

Η Ενδο-τροποποίηση, Ομιλία Στιγμιαίου Παρκούρ 
(Εικόνα 6-8) στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, στοχεύει 
στην τροποποίηση της συμπεριφοράς τραυλισμού τη 
στιγμή που αυτή συμβαίνει. Η τεχνική ενεργοποιείται 
με την αναγνώριση της στιγμής του τραυλισμού και 
προϋποθέτει ετοιμότητα άμεσης αντίδρασης, τη στιγ-
μή που το επεισόδιο τραυλισμού βρίσκεται σε εξέλι-
ξη. Το αυτόματο, μη ελεγχόμενο σύμπτωμα μπαίνει 
σε συνειδητή, ελεγχόμενη παραγωγή και τροποποι-
είται σε διαχειρίσιμη, ελεγχόμενη αρθρωτική κίνη-
ση που καταλήγει στην απελευθέρωση της λέξης (Ει-
κόνα 6-9). Μετά την ανάληψη του ελέγχου της κίνη-
σης των αρθρωτών και την απελευθέρωση της λέξης, 
η ομιλία συνεχίζεται προς τα εμπρός.

Στη φάση εκμάθησης της τεχνικής, ο χρόνος που 
απαιτείται για την τροποποίηση του ανεξέλεγκτου συ-
μπτώματος σε ελεγχόμενο μπορεί να είναι μεγάλος. 
Με την εξάσκηση, αυξάνεται η ετοιμότητα του προσώ-
που που τραυλίζει να αντιλαμβάνεται τη στιγμή του 
τραυλισμού και να αντιδρά άμεσα αναλαμβάνοντας 
τον έλεγχο, οπότε και ο χρόνος της τροποποίησης 
ελαχιστοποιείται.

6.4.3.   Προ-τροποποίηση (Pre-block 
Modification ή Preparatory Sets) - 
ομιλία κασσάνδρας - (ΠεΠε, σελ.132)

Η Προ-τροποποίηση, Ομιλία Κασσάνδρας (Εικόνα 
6-10) στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, στοχεύει στην τρο-
ποποίηση του τραυλισμού πριν καν συμβεί! Η Προ-

   Εικόνα 6-8: Προτεινόμενο σύμβολο για την Ομιλία 
Στιγμιαίου Παρκούρ

   Εικόνα 6-9: Εξέλιξη ενεργειών κατά την εφαρμογή της Ενδο-τροποποίησης

εμφανή διαφορά από την αρχική αντανακλαστική 
πραγμάτωσή της μπορεί να σημαίνει έλλειμμα Απευ-
αισθητοποίησης.

Παράγοντες όπως γρήγορη ταχύτητα ομιλίας, 
μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης των στιγμών του 
τραυλισμού, εστίαση στο νόημα, την επικοινωνια-
κή πρόθεση ή άλλες παραμέτρους της επικοινωνια-
κής περίστασης, μπορεί να οδηγούν το παιδί στο να 
τραυλίζει χωρίς να το αντιλαμβάνεται και επομένως 
να μην ενεργοποιεί τη Μετα-τροποποίηση. Για τον 
ίδιο λόγο, χαμηλό δυναμικό Επιτελικών Λειτουργιών 
μπορεί να οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής του Εργα-
λείου στην αυθόρμητη ομιλία ή σε πραγματικές επι-
κοινωνιακές περιστάσεις.
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Πρακτική εφαρμογή εργαλείου 

Στρατηγικές Ελάχιστης Δομής: Αποκλειστικός χρόνος & Επιβράβευση
Εξήγηση σκεπτικού Στρατηγικής στους γονείς. 
Περιγραφή διαδικασίας. 
Συμπλήρωση φύλλου καταγραφής (για το Πεντάλεπτο Παιχνίδι Συμμαχίας). 

Στρατηγικές Ευέλικτης Δομής
Συναπόφαση ενεργοποίησης Στρατηγικής. 
Αναζήτηση βοηθητικών συμπεριφορών επιτυχημένων στιγμών παρελθόντος. 

Τι αλλαγή προσδοκώ να πετύχω  
1. Ποιοτικό χρόνο αλληλεπίδρασης γονέα - παιδιού και ενδυνάμωση της 

οικογενειακής Συμμαχίας (Περιβαλλοντικοί Παράγοντες). 
2. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιού (Ατομικοί 

Παράγοντες). 
3. Ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου των γονέων στη διαχείριση του 

τραυλισμού (Περιβαλλοντικοί Παράγοντες). 

Χρόνος ενεργοποίησης 
Το Πεδίο Παρέμβασης ενεργοποιείται ασύγχρονα. Διαφορετικές Στρατηγικές 
Ενδυνάμωσης Συμμαχίας ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους. 
Συγκεκριμένα: 

Ελάχιστη Δομή - Στην 1η συνεδρία Προγράμματος. 
 • Αποκλειστικός χρόνος (Πεντάλεπτο Παιχνίδι Συμμαχίας). 
 • Επιβράβευση. 

Ευέλικτη Δομή - Μετά την 6 συνεδρία. 
 • Διαχείριση συμπεριφοράς. 
 • Ουδέτερη στάση - Απευαισθητοποίηση. 
 • Ομιλία εκ περιτροπής. 
 • Διαχείριση συναισθημάτων. 
 • Διαχείριση υψηλών προσδοκιών. 
 • Αυτονόμηση - Ενίσχυση Εσωτερικής Έδρας Ελέγχου. 
 • Διαχείριση δύο γλωσσών. 

Περιγραφή 
Η συστηματική εφαρμογή πρακτικών επικοινωνίας στη σχέση γονέων - παιδιού, που απαντούν στους 
συνηθέστερους προβληματισμούς που ανακύπτουν κατά την καθημερινή μεταξύ τους αλληλεπίδραση ή 
βελτιώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού. Οι Στρατηγικές ενεργοποιούν το επικοινωνιακό δυναμικό της 
οικογένειας προς όφελος της ροής ομιλίας του παιδιού. 

Σκεπτικό   
Οι Στρατηγικές 
Ενδυνάμωσης 
Συμμαχίας αναδεικνύουν 
και προάγουν το 
επικοινωνιακό δυναμικό 
της οικογένειας προς 
όφελος της θεραπευτικής 
αλλαγής που επιδιώκεται. 
Ενισχύουν το κίνητρο 
και αυξάνουν τον χρόνο 
επικοινωνίας, βελτιώνουν 
τη διάθεση και την 
ποιότητα αλληλεπίδρασης  
γονέα - παιδιού. 
Προάγουν τη συνεργασία, 
αποτρέπουν συγκρούσεις, 
ενισχύουν τη θετική 
διάθεση και διευκολύνουν 
τη διαχείριση δύσκολων 
καταστάσεων, μεταξύ των 
οποίων και ο τραυλισμός. 

Συμβουλές  
Από τις Στρατηγικές 
Ενδυνάμωσης Συμμαχίας 
μόνο ο Αποκλειστικός 
Χρόνος και η Επιβράβευση 
ενεργοποιούνται 
πάντα. Κάποιες από τις 
υπόλοιπες Στρατηγικές 
Ενδυνάμωσης Συμμαχίας 
ενεργοποιούνται 
επιλεκτικά, σε 
συγκεκριμένα μόνο παιδιά 
που το έχουν ανάγκη. 

Σκοπός
Ενδυνάμωση Συμμαχίας 
και δημιουργία πεδίου 

θεραπευτικής αλλαγής. [Μ-01]

Στρατηγικές ενδυνάμωσης 
Συμμαχίας 

ελαΧιΣΤη ΔοΜη

ευελικΤη ΔοΜη

√

√
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[κο-01]

[κο-02]

ΣΥνεδρια ειΣαγωγήΣ 1 3 52 4 ευέλικτη δομή

Βελάκι - οδηγίες Παιχνιδιού 

Βελάκι - Παιχνίδι 

Περιεχόμενο 
 • [Κο-01]: Φύλλο οδηγιών που συνοδεύει την εισαγωγή του παιχνιδιού. 
 • [Κο-02]: Πλαστικοποιημένο ταμπλό του παιχνιδιού που απεικονίζει κύκλο χωρισμένο σε 4 τεταρτημόρια και 
βελάκι που προσαρτάται στο ταμπλό με δίκαρφο, με τρόπο που του επιτρέπει να γυρίζει ελεύθερα. Κλεψύδρα 
(προαιρετικά, για τον προτεινόμενο εναλλακτικό τρόπο παιχνιδιού). 

οδηγίες Παιχνιδιού 
1. Οι παίκτες μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο ή 

περισσότεροι. 
2. Ο παίκτης που θα περιστρέψει το βελάκι με περισσότερη 

ορμή παίζει πρώτος. Στη συνέχεια, αν οι παίκτες είναι 
περισσότεροι από δύο, παίζουν με τη σειρά από αριστερά 
προς τα δεξιά. 

3. Εάν το βελάκι καταλήξει να δείχνει το τεταρτημόριο των 
Σκέψεων, ο παίκτης που έπαιξε καλείται να ονομάσει μία 
θετική ή μία αρνητική του Σκέψη και να την προσδιορίσει, 
να πει δηλαδή εάν είναι θετική ή αρνητική και γιατί. 
Παράδειγμα: Αρνητική Σκέψη: «Κάθε φορά που πηγαίνω 
στον γιατρό σκέφτομαι ότι θα πονέσω. Η Σκέψη αυτή 
είναι αρνητική, γιατί μου δημιουργεί ανησυχία». Θετική 
Σκέψη: «Όταν ξύπνησα το Σάββατο το πρωί σκέφτηκα 
ότι έχω μπροστά μου όλο το Σαββατοκύριακο να 
ξεκουραστώ και να παίξω. Η Σκέψη αυτή είναι θετική, 
γιατί μου δημιουργεί χαρά και ευεξία». 

4. Εάν το βελάκι καταλήξει να δείχνει το τεταρτημόριο 
των Συναισθημάτων, ο παίκτης που έπαιξε καλείται να 
ονομάσει ένα θετικό ή ένα αρνητικό του Συναίσθημα και 
να το προσδιορίσει, να πει δηλαδή εάν είναι θετικό ή 
αρνητικό και γιατί. Παράδειγμα: Αρνητικό Συναίσθημα: 
«Προχτές που έλειψαν οι γονείς μου το βράδυ από το 
σπίτι φοβήθηκα. Το Συναίσθημα αυτό ήταν αρνητικό γιατί 
έκανε την καρδιά μου να χτυπά δυνατά και πέρασαν από 
το μυαλό μου πολλές αρνητικές Σκέψεις, ότι κάποιος 
κλέφτης μπορεί να θελήσει να μπει στο σπίτι». Θετικό 
Συναίσθημα: «Όταν ήρθε στο σπίτι η γιαγιά από το 
χωριό χάρηκα. Το Συναίσθημα αυτό ήταν θετικό, γιατί 
μου δημιούργησε όμορφες, θετικές Σκέψεις, όπως ότι 
με τη γιαγιά μου περνάμε καλά και μου διηγείται πολλές 
ιστορίες». 

5. Εάν το βελάκι καταλήξει να δείχνει το τεταρτημόριο των 
Σωματικών Αντιδράσεων, ο παίκτης που έπαιξε καλείται 
να ονομάσει μία αίσθηση, κάτι δηλαδή που έχει καταλάβει 
να του συμβαίνει όταν νιώθει με ένα συγκεκριμένο 
τρόπο. Παράδειγμα: «Μου συμβαίνει να ιδρώνω όταν 
νιώθω άβολα σε κάποιο πάρτι». «Μου συμβαίνει να 
ανακατεύομαι στην κοιλιά όταν έχουμε διαγώνισμα στο 
σχολείο». 

6. Εάν τέλος το βελάκι καταλήξει να δείχνει το 
τεταρτημόριο της Συμπεριφοράς - Ομιλίας, ο παίκτης 
που έπαιξε καλείται να 'κάνει ότι τραυλίζει' ή να 
πραγματοποιήσει μια άλλη συγκεκριμένη Συμπεριφορά, 
οποιαδήποτε θελήσει εκείνη τη στιγμή. Παράδειγμα: 
Λέω με τραυλισμό / 'Κάνω ότι' τραυλίζω: «Σει-σει-σει-
σειρά μου τώρα να παίξω». Κάνω κάτι: Για παράδειγμα 
χοροπηδώ πάνω - κάτω, χορεύω ή γκρινιάζω. 

εναλλακτικοί τρόποι 
1. Προσθήκη στοιχείου συναγωνισμού: 

Χρησιμοποιείται κλεψύδρα για να 
προσδιορίσει το χρόνο. Ο παίκτης θα 
πρέπει να ολοκληρώσει τη σειρά του σε 
προσδιορισμένο πλέον χρόνο για να κερδίσει 
πόντο. Οι πόντοι που συλλέγονται από τον 
κάθε παίκτη κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 
αθροίζονται και προκύπτει ο τελικός 
νικητής. 

2. Χρησιμοποιούνται κάρτες συναισθημάτων 
που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οι κάρτες 
τοποθετούνται ανάποδα στο τραπέζι. Ο 
παίκτης ρίχνει το βελάκι και στη συνέχεια 
τραβά μία κάρτα και τη δείχνει σε όλους. 
Ανάλογα με το τεταρτημόριο που δείχνει 
το βελάκι, ο παίκτης που έπαιξε καλείται 
να ονομάσει το Συναίσθημα, τη Σκέψη, 
την πιθανή Σωματική Αντίδραση ή τη 
Συμπεριφορά του εικονιζόμενου (στην 
κάρτα) προσώπου. Στη συνέχεια, με 
δεξιόστροφη φορά, οι υπόλοιποι παίκτες 
εναλλάξ προσδιορίζουν και τα υπόλοιπα 
στοιχεία (Συναίσθημα, Σκέψη, Σωματική 
Αντίδραση ή Συμπεριφορά) γύρω από το 
εικονιζόμενο πρόσωπο. 
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[Κο-05]

[Κο-03]

[Κο-06]

Συνεδρία είΣαγωγήΣ 

Συνεδρία είΣαγωγήΣ 

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

ευέλικτη δομή

ευέλικτη δομή

Σενάρια ανησυχόμετρου - Κάρτες

Ποντικός εναντίον Κέντρου ελέγχου 

Καρτέλα ανησυχόμετρου 

Περιεχόμενο 
 • [Κο-05]: 40 κάρτες σεναρίων για παιχνίδι με το Ανησυχόμετρο. 
 • [Κο-06]: Μία κάρτα Ανησυχόμετρου μεγέθους Α4. 

Περιεχόμενο 
20 κάρτες σεναρίων, 2 κάρτες Ποντικού, 2 κάρτες Κέντρου Ελέγχου, κουδούνι (ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου). 

Οδηγίες Παιχνιδιού 
1. Ο θεραπευτής ή άλλο άτομο διαβάζει το 

σενάριο. 
2. Ο παίκτης που πρώτος αναγνωρίζει εάν 

το Κέντρο Ελέγχου διατηρεί τον έλεγχο 
ή απειλείται από την Ποντικοεπιδρομή 
κτυπά το κουδούνι δηλώνοντας πρόθεση 
απάντησης και η εκφώνηση αυτόματα 
σταματά. 

3. Ο παίκτης δικαιολογεί την απάντησή του 
διεκδικώντας πόντο. 

4. Σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης, ο 
επόμενος παίκτης στα δεξιά απαντά και 
κερδίζει εκείνος τον πόντο. 

Νικητής: ο παίκτης που θα συγκεντρώσει 10 
πόντους. 

αν
ησ

υχ
όμ

ετ
ρο

 [Κ
ο.

06
]

Σενάρια ανησυχόμετρου - Κάρτες [Κο-05]

Σήμερα είναι η γιορτή σου και θα έρθουν 
σπίτι για επίσκεψη πολλοί συγγενείς 
και φίλοι των γονιών σου. Σίγουρα θα 
σε ρωτήσουν πώς πάει το σχολείο, πώς 
τα πας με τον αθλητισμό και με τι άλλο 
ασχολείσαι όλη την ημέρα. 

Ο Πέτρος έχει καιρό να διαβάσει στην τάξη και 
ξέρει ότι σύντομα πλησιάζει και η δική του σειρά. 
Και να! Σήμερα η δασκάλα του ζητά να διαβάσει. 
Ο Πέτρος ξέρει ότι μπορεί να τραυλίσει σε μια δυο 
λέξεις, αλλά σκέφτεται ότι έχει προετοιμαστεί 
αρκετά για το σημερινό μάθημα και δεν θα τον 
σταματήσουν μια δυο επαναληψούλες. Ξεκινά και 
διαβάζει το μάθημα.
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1/24

Σήμερα είναι η γιορτή σου και θα έρθουν σπίτι 
για επίσκεψη πολλοί συγγενείς και φίλοι των 
γονιών σου. Σίγουρα θα σε ρωτήσουν πώς πάει 
το σχολείο, πώς τα πας με τον αθλητισμό και 
με τι άλλο ασχολείσαι όλη την ημέρα
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ευέλικτη δομή

ευέλικτη δομή

ή ίστορία του Πέτρου - Βίντεο

ή ίστορία του Πέτρου - Κείμενο

Περιεχόμενο 
Βίντεο που αφηγείται την Ιστορία του Πέτρου, διαθέσιμο στο YouTube. Πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης: 
Λεξιπόντιξ - Η Ιστορία του Πέτρου.

Περιεχόμενο 
Η Ιστορία του Πέτρου σε έντυπη, εικονογραφημένη μορφή.

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ ΕΙΝΑΙ  

ΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ  

ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ.

www.lexipontix.gr
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Να το φοράει μόνο στην ώρα της γυμναστικής, να το φοράει μόνο στην αίθουσα και όχι στα διαλείμματα, να το φοράει μόνο στο πρώτο δίωρο της γλώσσας, να το έχει και να το φοράει τις στιγμές εκείνες στο διάλειμμα που θα είναι μόνος, να το φοράει συνέχεια αλλά να μη μιλάει, να το φοράει και να το βγάζει την ώρα που μιλάει.
Αφού κατέγραψαν όλες τις ιδέες, ακόμη και τις πιο κουτές ή περίεργες, τις ξανακοίταξαν μία προς μία συζητώντας τα 'υπερ' και τα 'κατά' της κάθε πρότασης. Κάποιες, όπως 'να το φοράει και να το βγάζει την ώρα που μιλάει', διαγράφηκαν αμέσως από τον Πέτρο ως ακατάλληλες.

Αποφάσισαν να ξεκινήσουν παίρνοντας τηλέφωνο τον γιατρό, για να ξεκαθαρίσουν εάν είναι σημαντικό να φορά ο Πέτρος το μασελάκι στο σχολείο. Ο γιατρός επιβεβαίωσε αυτό που τους είχε ήδη πει: "όσο πιο πολύ χρόνο το έχουμε στο στόμα, τόσο πιο καλά διορθώνει τα δόντια μας".
Ο Πέτρος πήρε την απόφαση. Θα φορούσε το μασελάκι μόνο στο πρώτο δίωρο της γλώσσας. Θα έβλεπε τις αντιδράσεις των συμμαθητών του και θα αποφάσιζε για τη συνέχεια. Αυτό και έκανε.
Ο δάσκαλος της τάξης σε λίγες μέρες πρόσεξε το μασελάκι και ρώτησε τον Πέτρο εάν θα ήθελε να κάνει μια παρουσίαση στην τάξη, για να εξηγήσει στα παιδιά τι είναι αυτό που φορά στο στόμα του. Ο Πέτρος δίστασε αρχικά γιατί ντράπηκε και σκέφτηκε να αρνηθεί. Ο δάσκαλος του
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είπε ότι αυτό θα ήταν μια καλή ευκαιρία και για τους υπόλοιπους να γνωρίσουν την ειδικότητα του ορθοδοντικού. Ο Πέτρος συμφώνησε να οργανώσει μία παρουσίαση ενημέρωσης για την τάξη. Η παρουσίαση έγινε σε λίγες μέρες και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον. Πολλά παιδιά στο διάλειμμα πλησίασαν τον Πέτρο, ο οποίος ακούραστα τους έδειχνε πώς είναι το ορθοδοντικό αυτό μηχάνημα και πώς ο ίδιος το βγάζει ή το τοποθετεί στο στόμα του πατώντας το, για να ασφαλίσει στα δόντια του. Από εκείνη την ημέρα, ο Πέτρος φορούσε το μασελάκι καθημερινά πια στο σχολείο του.
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"Θα με κοροϊδεύει όλο το σχολείο μ’ αυτό το μασελάκι. Ήδη μου λένε διάφορα που κολλάω όταν μιλάω. Να, προχτές ήταν δύο εκεί πίσω, ο Θάνος και ο Μένιος, που γελούσαν συνεχώς την ώρα που διάβαζα. Τους άκουγα και σφιγγόταν το στομάχι μου καθώς τραύλιζα ολοένα και περισσότερο. Δεν ήξερα πώς να ξεφύγω. Άρχισα να βήχω έντονα για να σταματήσω να διαβάζω. Ήλπιζα ότι η δασκάλα θα ζητήσει άλλο παιδί να συνεχίσει αλλά εκείνη ήταν πίσω μου και δεν με πρόσεχε. Γύρισα και την είδα να μαλώνει τον Μένιο που γελούσε συνεχώς με τον Θάνο που διάβαζε μηνύματα από το κινητό του. Τώρα θα γελούν και με το μασελάκι ... Θα μου βγάλουν κι άλλο παρατσούκλι. Ξέρω εγώ τι θα σκέφτονται… να ο Πέτρος, ο στραβοδόντης. Κανείς δεν θα θέλει να παίζει μαζί μου στο διάλειμμα"
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Η μητέρα του Πέτρου τον άκουγε σιωπηλά με προσοχή.Όταν ο Πέτρος τελείωσε, η μητέρα τον πήρε μια αγκαλιά δείχνοντάς του ότι τον καταλαβαίνει. Στη συνέχεια, οι δυο τους συζήτησαν και κατέγραψαν τι θα μπορούσαν να κάνουν με το μασελάκι και την ανησυχία του Πέτρου.Η απόφαση…
Σκέφτηκαν πολλές ιδέες, άλλες περισσότερο κι άλλες λιγότερο καλές:

6

Ανακοίνωσε την απόφασή του στη μητέρα του, η οποία 

όμως δεν ήταν ιδιαίτερα σύμφωνη. "Ο γιατρός είπε να 

το φοράς και πρέπει να το φοράς. Εκεί ήσουνα και το 

άκουσες με τα αυτιά σου" ακούστηκε η φωνή της μητέρας.

Προσπαθούσε να τον πείσει:

"Τόσα χρήματα δώσαμε… Τόση προσπάθεια κάναμε. 

Θέλεις να μεγαλώσεις και να έχεις στραβά δόντια;"

"Αποκλείεται! Όλοι θα με κοροϊδεύουν" φώναζε ο Πέτρος.

"Φόρα το εσύ εάν θέλεις. Τέλος! Μη με ζαλίζεις άλλο".

Ο Πέτρος κλεινόταν στο δωμάτιό του - το 

συνήθιζε όταν θύμωνε ή στεναχωριόταν.
7

Το δωμάτιό του ήταν το καταφύγιό του. Ξάπλωνε στο κρεβάτι 

του, έπαιρνε τον αγαπημένο του αρκούδο αγκαλιά και, 

χαϊδεύοντάς τον, μονολογούσε "Κανένας δεν νοιάζεται για 

μένα, κανείς δεν με θέλει, κανείς δεν με συμπαθεί. Κανείς 

δεν με καταλαβαίνει" έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. 

Οι γονείς μου όλο κανόνες και οδηγίες είναι… σκεφτόταν.

Η προσέγγιση…

Πέρασε ήδη μία εβδομάδα και το μασελάκι παρέμενε 

αχρησιμοποίητο στο κουτάκι του. Εκείνο το απόγευμα, ο 

Πέτρος, κλεισμένος για άλλη μια φορά στο δωμάτιό του, 

δέχτηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. "Πέτρο, είσαι καλά;" 

τον ρώτησε η μητέρα του καθώς έμπαινε στο δωμάτιό του.

Ο Πέτρος απάντησε τραυλίζοντας… "Κα-καλά είμαι" 

προσπαθώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.

"Πέτρο, ανησυχώ για σένα. Δεν ήρθες καθόλου μέσα 

που καθόμαστε… σε φώναξα τρεις φορές. Πες μου αν 

χρειάζεσαι κάτι. Μήπως θέλεις να μου μιλήσεις για κάτι;"

Ο Πέτρος κούνησε το κεφάλι του.

"Είμαι καλά" ψιθύρισε. Πάντα έτσι απαντούσε 

όταν η μητέρα του τον πλησίαζε.

"Πέτρο παιδάκι μου, έλα να το συζητήσουμε, 

καταλαβαίνω ότι το θέμα με το μασελάκι σε απασχολεί…"

είπε η μητέρα σε μια προσπάθεια να τον 

βοηθήσει να ανοιχτεί και να της μιλήσει.

Ο Πέτρος όμως παρέμενε αρνητικός

"δεν μπορείς να με βοηθήσεις, κανείς δεν 

μπορεί. Δεν καταλαβαίνεις!" της είπε.

Η μητέρα τον άκουγε προσεκτικά χωρίς να μιλά. Του 

χάιδευε τα μαλλιά στοργικά και τον κοιτούσε. Στιγμές 

σιωπής. Ο Πέτρος δεν άντεξε και ξέσπασε.
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Ο Πέτρος είναι ένα δεκάχρονο αγόρι που ζει με τους γονείς και τον αδερφό του. Πρόσφατα ξεκίνησε την Τετάρτη δημοτικού, σε ένα καινούργιο σχολείο.

Η επίσκεψη στον γιατρό…
Εκείνη την ημέρα η μητέρα είχε ανακοινώσει στον Πέτρο ότι δεν θα πήγαινε σχολείο. Έπρεπε να επισκεφθούν ορθοδοντικό γιατρό. Ο οδοντίατρος είχε εδώ και καιρό δώσει σχετική οδηγία:
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"Χρειάζεται να δούμε τα δόντια του παιδιού τώρα που είναι μικρός. Τα μπροστινά δοντάκια είναι στραβά και η σύγκλιση πρέπει να διορθωθεί. Θα πρέπει να σας δει ορθοδοντικός"Ο Πέτρος δεν είχε έως τότε ενοχληθεί για τα δόντια του. Ποτέ δεν το είχε προσέξει. Ήταν η πρώτη φορά που τον απασχολούσε κάτι τέτοιο. Επιπλέον, ο Πέτρος ανησυχούσε ιδιαίτερα για την επίσκεψη στον ορθοδοντικό."Τι είναι πάλι αυτός ο ορθοδοντικός; Θα μου ισιώσει τα στραβά δόντια; Σίγουρα θα πονέσω…"Μάταια η μητέρα του προσπαθούσε να τον πείσει ότι δεν πρέπει να φοβάται.Το πρωί της επίσκεψης ο Πέτρος ένιωσε σουβλιές στην κοιλιά του όταν ξύπνησε. Θεωρώντας το σαν μια καλή ευκαιρία για να αποφύγει την επίσκεψη, ο Πέτρος ζήτησε από τη μητέρα του να του βάλει θερμόμετρο. Το θερμόμε-τρο δεν έδειξε πυρετό. Η μητέρα άρχισε να θυμώνει με τον Πέτρο και του φώναξε:"Μη μου κάνεις τώρα τον άρρωστο. Σήμερα θα πάμε οπωσδήποτε !"Ο Πέτρος δεν είχε περιθώρια. Έπρεπε να συμβιβαστεί. Έπρεπε να ακολουθή-σει τη μητέρα του στον γιατρό…
Η εξέταση τελικά δεν πόνεσε. Άδικα ο Πέτρος ανησυχούσε. Ο γιατρός έβγαλε μια ακτινογραφία και ζήτησε από τον Πέτρο να δαγκώσει για λίγη ώρα μία ουσία που του έβαλε στο στόμα.
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"Πρέπει να πάρουμε αποτύπωμα" εξήγησε 

ο γιατρός, για να μας φτιάξει ο τεχνίτης ένα 

ορθοδοντικό μηχάνημα που θα βοηθήσει τα δόντια 

να ισιώσουν και το στόμα να κλείνει καλά.

"Τι είναι το ορθοδοντικό μηχάνημα;" 

απόρησε ο Πέτρος.

"Ένα μασελάκι" απάντησε ο γιατρός.

"Μασελάκι;" τινάχτηκε ο Πέτρος.

Άλλο πάλι και τούτο, σκέφτηκε. Κανένας στο σχολείο 

δεν φορά μασελάκι. Ο Νίκος στο φροντιστήριο 

φορά και όταν γελάει φαίνεται το σιδεράκι στα 

ούλα του. Σίγουρα όλοι οι συμμαθητές στην 

τάξη θα με κοροϊδεύουν, σκέφτηκε ο Πέτρος 

και τα χείλη του σφίχτηκαν. Δεν είπε λέξη. 

Δεν έβγαλε μιλιά μπροστά στον γιατρό. Όμως 

μέσα του το ήξερε, το είχε αποφασίσει…

Με τίποτα… Αποκλείεται να το φορέσω… Άσε 

τους να λένε… Εγώ μασελάκι δεν θα βάλω.

Η σύγκρουση…
Η διάθεση του Πέτρου δεν ήταν η καλύτερη τις τελευταίες 

μέρες. Ο Πέτρος σκεφτόταν συνεχώς την ώρα που θα 

έβαζε το μασελάκι στο στόμα. Έρχονταν στη σκέψη του 

εικόνες παιδιών να δείχνουν το στόμα του και να γελούν, 

εικόνες παιδιών να τον κοροϊδεύουν και να του φωνάζουν 

ονόματα όπως: 'καρχαρία', 'ρόμποκοπ' και διάφορα. Μέχρι 

και στον ύπνο του εφιάλτες έβλεπε το βράδυ. Ο Πέτρος 

δεν μιλούσε σε κανέναν. Θα το απέφευγε το μασελάκι…
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δεν υπήρχε περίπτωση να το φορέσει ποτέ. Με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο θα το απέφευγε: θα το έχανε, 

θα το έσπαγε, μέχρι και να το κατάπινε είχε σκεφτεί.

Σε λίγες μέρες το ορθοδοντικό μηχάνημα ήταν έτοιμο! Η μαμά 

το έφερε σπίτι όλο χαρά, για να το παραδώσει στον Πέτρο. 

Προς έκπληξη του Πέτρου, το μασελάκι θα το έβαζε και θα το 

έβγαζε μόνος του και δεν θα ήταν μονίμως στο στόμα του.

Αυτό είναι! σκέφτηκε ο Πέτρος. Θα το φοράω 

μόνο στο σπίτι όταν κοιμάμαι…

© Γ.Φούρλας & Δ. Μαρούσος (2019)
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