
 

 

Οι εντυπϊςεισ μου 

 Πριν μια εβδομάδα είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε 

προγράμματα από ειδικοφσ ψυχολόγουσ, να προβλθματιςτοφμε, να ζρκουμε πιο 

κοντά με τουσ φίλουσ μασ, να γνωριςτοφμε καλφτερα και να μοιραςτοφμε τα 

αλθκινά ςυναιςκιματά μασ με όλουσ. Οι ψυχολόγοι, μόλισ μπικαν μζςα, κάποια 

παιδιά τα άγχωςαν λίγο, όμωσ με το πζραςμα τθσ ϊρασ ο ζνασ άρχιηε να 

καταλαβαίνει και να νιϊκει τθν ψυχι και τθν αγάπθ του άλλου. Το ςυναίςκθμα 

που κυριαρχοφςε όλθ τθν ϊρα πιςτεφω ότι ιταν θ εμπιςτοςφνθ.  

Κάκε ςτιγμι που ςυηθτοφςαμε όλοι μαηί και απελευκερϊναμε τον εαυτό μασ 

από όλα αυτά που νιϊκαμε μασ ζκανε να ανακουφιςτοφμε. Κάποια παιδιά με 

δυςκολίεσ μποροφςαν και αυτά να καταλάβουν τθν θρεμία του εαυτοφ τουσ με 

ζναν διαφορετικό τρόπο, όμωσ. Η χαρά του ενόσ παιδιοφ μεταφερόταν ςτο άλλο 

με πολφ γριγορο και αςυνικιςτο τρόπο. 

 Προςωπικά ςε αυτζσ τισ ςυναντιςεισ ζνιωκα πολφ όμορφα και κα ικελα να 

ςυνεχιςτεί θ ςυνάντθςθ ϊςτε να προλάβουμε και να παίξουμε περιςςότερο και 

πιο ενδιαφζροντα παιχνίδια. Παίηοντασ αυτά τα παιχνίδια διαςκεδάηαμε και χωρίσ 

να το καταλάβουμε τουσ δείχναμε κάποια από τα όμορφα και κετικά 

ςυναιςκιματά μασ. Το λζω και δε κα ςταματιςω ποτζ να λζω ότι περάςαμε πολφ 

ωραία όλοι μαηί. 

Η ευκαιρία αυτι που μασ δόκθκε μασ ζκανε να πιςτζψουμε ότι ιταν πολφ 

ενδιαφζρουςα. Θα ιμουν πολφ πιο χαροφμενθ άμα όλεσ αυτζσ οι ςυναντιςεισ 

επαναλαμβανόντουςαν. Όλα αυτά μασ βοικθςαν να βλζπουμε τον διπλανό μασ 

ςαν πρόςωπο και όχι ςαν προςωπείο. Αυτι θ φράςθ πρζπει να κρατθκεί γερά ςτο 

μυαλό μασ και να μθ βγει ποτζ. Εμζνα προςωπικά αυτι θ φράςθ με ζκανε να 

διορκϊςω και να ςκεφτϊ καλφτερα κάποια προςωπικά κζματα άλλων και να τουσ 

βοθκιςω λζγοντάσ τουσ αυτι τθ φράςθ, 

Κλείνοντασ κζλω να ςασ πω ότι άμα βρεκείτε με ζνα ψυχολόγο κα ςασ 

βοθκιςει να νιϊςετε καλφτερα. Να τα ςκεφτείτε όλα αυτά και να κάνετε πολλά 

βιματα εμπιςτοςφνθσ και φιλίασ. Η βοικεια μου πιςτεφω ότι είναι χριςιμθ και 

ςωςτι. Πιςτεφω ότι αυτζσ οι ςυναντιςεισ κα πρζπει να επεκτακοφν και τα παιδιά 

να τισ ζχουν ςε μόνιμθ βάςθ και όχι ευκαιριακι. 
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