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Ο φξνο βηβιηνζεξαπεία πεξηγξάθεη πξψηνλ, ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

θαζνδεγνχκελε απφ ζχκβνπιν ή ςπρνζεξαπεπηή αλάγλσζε ηζηνξηψλ. Τα βηβιία 

ζεσξνχληαη έηζη βνεζεηηθά κέζα κηαο ζπκβνπιεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γεχηεξνλ, πεξηγξάθεη ηε ζεξαπεπηηθή αιιά θαη ηελ πξνιεπηηθή δξάζε πνπ έρεη ε 

αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ (βι. Αλδξνπηζνπνχινπ 1994).
1
 Βέβαηα ε 

πξψηε έλλνηα ηνπ φξνπ βηβιηνζεξαπεία πξνυπνζέηεη ηε δεχηεξε, αθνχ ν ζχκβνπινο ή 

ν ςπρνζεξαπεπηήο βαζίδεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ ζηε ζεξαπεπηηθή δξάζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλα ινγνηερληθφ βηβιίν. Σηελ εξγαζία απηή ζα αλαθεξζψ ζηε ρξήζε 

ηνπ φξνπ κε ηε δεχηεξε ζεκαζία ηνπ. Θα δηαηππψζσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην 

πνηεο επαλαηνπνζεηήζεηο κπνξεί θαλείο λα θαηαγξάςεη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο κηαο 

απμαλφκελεο κεξίδαο επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαη πψο νη 

επαλαηνπνζεηήζεηο απηέο επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχζακε σο 

ηψξα ηε ζεξαπεπηηθή αιιά θαη ηελ πξνιεπηηθή δξάζε ησλ ηζηνξηψλ γηα παηδηά θαη 

λένπο.
2
  

Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο θαη αθνξνχζε ηελ ππφζεζε γηα  ην είδνο ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζεξαπεπηηθά ή πξνιεπηηθά. Αξρηθά, ιφγσ ηεο κεγάιεο επηξξνήο 

θαη ηεο πξνπαηνξηθήο ζέζεο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζρνιήο ζην ρψξν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, ππνζηεξηδφηαλ φηη κφλν ηα ιατθά παξακχζηα έρνπλ ζεξαπεπηηθή 

δξάζε, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκνχληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα δηαγλσζηηθνχο 

                                                           
1
 Με ηνλ φξν βηβιηνζεξαπεία πνιινί ελλννχλ ηελ αλάγλσζε απφ ελειίθνπο βηβιίσλ κε εθιατθεπκέλεο 

ςπρνινγηθέο γλψζεηο πνπ πξνηείλνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ησλ βηβιίσλ 

απηψλ - πνπ βέβαηα δελ δηεθδηθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο ηέρλεο - δελ έρεη παξά ειάρηζηα εξεπλεζεί. Πξφζθαηε έξεπλα 

πάλησο ηνπ Cohen (1994) έδεημε πσο νη ίδηνη νη αλαγλψζηεο δειψλνπλ φηη σθεινχληαη θαη επραξηζηηνχληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο παξαδείγκαηα, ηηο ηζηνξίεο δειαδή άιισλ αλζξψπσλ,  

παξά απφ ηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο ζπρλά πξνζπεξλνχλ θαζψο δηαβάδνπλ.  
 
  
2
 Γηα ηε ρξήζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ σο βνεζεηηθψλ κέζσλ δηεπθφιπλζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ βι. Αλδξνπηζνπνχινπ 1997, Αλδξνπηζνπνχινπ 1998, Fassler 1978, Πέηξνβηηο-

Αλδξνπηζνπνχινπ & Αλδξνπηζνπνχινπ 1998).  
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θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Γηα πνην ιφγν άιινπ είδνπο αθεγήζεηο δελ ζεσξνχληαλ 

ζεξαπεπηηθέο; Τν ςπραλαιπηηθφ ζθεπηηθφ επέβαιε ηελ άπνςε πσο ππάξρνπλ 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κε νληνινγηθή ππφζηαζε, ησλ νπνίσλ ε θαηαλφεζε ή 

θαιχηεξα ε «αλαθάιπςε» θαη ε ιχζε είλαη δπλαηή κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζπκβφισλ 

πνπ ελππάξρνπλ – ζχκθσλα κε ηελ πεπνίζεζε απηή- ζηα παξακχζηα θαη ζηα άιια 

πξντφληα ηεο ιεγφκελεο αζπλείδεηεο ζθέςεο («πξσηνγελνχο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο»). 

Σχγρξνλεο εξγαζίεο έδεημαλ φκσο φηη ε πινθή ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ δελ 

αληηπξνζσπεχεη ηειηθά κηα πνξεία θάζαξζεο ληπκέλεο κε πξναηψληα ζχκβνια, φπσο 

πξνέβαιε παξαδείγκαηνο ράξηλ ν ςπραλαιπηήο Bettelheim, αιιά εθδνρέο φζσλ ηα 

αθεγνχληαλ ή ηα θαηέγξαθαλ, εθδνρέο πνπ ήηαλ ζε αξκνλία κε ην θνηλφ αίζζεκα, 

ηελ εζηθή, θαη γεληθά ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε επνρήο θαη ηνπ θάζε ηφπνπ (Tucker 

1984) (βι. θαη Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ 1995). 

Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δχν ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο έρεη απμεζεί ε ρξήζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηζηνξηψλ σο βνεζεηηθά κέζα ζηε ζπκβνπιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία (βι. Fassler 1978, Kaywell 1999).
3
 Σήκεξα πιένλ δελ ακθηζβεηείηαη ε 

ζεξαπεπηηθή/πξνιεπηηθή αμία ησλ ζχγρξνλσλ ηζηνξηψλ, αληίζεηα ηνλίδεηαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε γλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ελφο ξαγδαία κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ (βι. Αλδξνπηζνπνχινπ 

1998). Δθείλν πνπ, φπσο είπακε, θαίλεηαη λα επαλεμεηάδεηαη είλαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ θάλακε κέρξη ηψξα γηα ην πψο αθξηβψο ε αλάγλσζε ελφο παηδηθνχ ή 

λεαληθνχ βηβιίνπ κπνξεί λα δξα ζεξαπεπηηθά θαη πξνιεπηηθά. Θα αλαθεξζνχκε ζε 

δχν ηέηνηεο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ε ρξεζηκφηεηα επαλεμεηάδεηαη. 

Μηα πξψηε ηέηνηα ππφζεζε είλαη φηη ην δηάβαζκα κηαο ηζηνξίαο βοηθά ηα 

παιδιά να ειζέλθοςν νοηηικά ζε ένα αζθαλέρ πεπιβάλλον πειπαμαηιζμού γύπυ από ηιρ 

διαπποζυπικέρ ζσέζειρ, έλα είδνο «πξφβαο» πξηλ απφ ηελ αιεζηλή «παξάζηαζε» 

(Αλδξνπηζνπνχινπ 1994). Η παξαπάλσ φκσο ππφζεζε, αλ θαη αθνχγεηαη ρξήζηκε, 

πξνυπνζέηεη έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ απφδνζεο λνήκαηνο θαη πξάμεο (πεδίνπ δξάζεο) 

πνπ είλαη κάιινλ αδχλαηνο, φπσο ππνλνεί θαη ε ρξήζε ηεο ζεαηξηθήο κεηαθνξάο 

(“πξφβα” θαη “παξάζηαζε”) Καη ε πξφβα θαη ε παξάζηαζε πξνυπνζέηνπλ πξάμε, 

                                                           
3
 Ο Bettelheim (1976) είρε πξνβάιεη θαη άιινπο ιφγνπο γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ιατθψλ 

παξακπζηψλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ φηη νη ζχγρξνλεο ηζηνξίεο είλαη «ξερέο» θαη 

δελ αζρνινχληαη κε νπζηψδε ζέκαηα. Όκσο δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1978, ε Fassler, θαζεγήηξηα ζην 

παλεπηζηήκην Yale, δεκνζίεπε έλα πξσηνπνξηαθφ βηβιίν κε ηίηιν «Helping Children Cope: Mastering Stress 

through Books and Stories», φπνπ αλέιπε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζχγρξνλα ινγνηερληθά βηβιία γηα παηδηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία, θαηαηάζζνληαο  ην πιηθφ θαη ηα παξαδείγκαηά 

ηεο ζχκθσλα κε ηελ πνηθίιε ζεκαηνινγία πνπ θαηέγξαςε θαη πνπ ζίγνπξα άγγηδε πνιχ νπζηψδε ζέκαηα! (π.ρ. 

ζάλαηνο, δηαδχγην θιπ) (βι. Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ & Αλδξνπηζνπνχινπ 1998). 
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πξφβα δελ είλαη απιψο ην δηάβαζκα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ απφ ηνλ εζνπνηφ, αιιά 

πξνυπνζέηεη ηελ απφδνζε ηνπ δηθνχ ηνπ λνήκαηνο κέζσ ηεο εξκελείαο, θαζψο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απφ ην ζθελνζέηε θαη ηνπο ζπκπξσηαγσληζηέο.  Όπσο 

ηζρπξίδεηαη ν Bruner (1990) ζην βηβιίν ηνπ «Πξάμεηο Ννήκαηνο», ην λφεκα 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε. Μήπσο ινηπφλ ε ππφζεζε απηή δε καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε κε πνηφλ ηξφπν κπνξνχλ ηα βηβιία λα δξνπλ ζεξαπεπηηθά θαη 

πξνιεπηηθά; 

Μηα δεχηεξε ππφζεζε, ε ρξεζηκφηεηα ηεο νπνίαο επαλεμεηάδεηαη, είλαη πσο ε 

ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ ηζηνξηψλ έγθεηηαη ζην φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαύηιζηρ 

ενόρ παιδιού με κάποιον μικπό ήπυα ή ηπυίδα. Όκσο ε ππφζεζε απηή πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκεληθά ππαξθηνχ εαπηνχ. Η ηδέα ηνπ εαπηνχ σο 

αληηθεηκεληθά ππαξθηήο νληφηεηαο ακθηζβεηείηαη ζήκεξα απφ πνιινχο ζηνραζηέο, 

φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε πην θάησ. Πψο φκσο αθξηβψο ππνζέηακε φηη ιεηηνπξγεί ε 

δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο; 

 Μηα πξψηε εθδνρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαχηηζεο ήηαλ φηη νη ηζηνξίεο πνπ 

αθνχλ ηα παηδηά φηαλ είλαη πνιχ κηθξά ηα θαζνξίδνπλ ζηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ηαπηίδνληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ήξσα, ε δσή ηνπ νπνίνπ ζα 

απνηειέζεη ράξηε γηα ηε δηθή ηνπο δσή, βνεζψληαο ηα λα απαληήζνπλ ζηα 

εξσηήκαηα: «πνηνο/πνηα είκαη;» «ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάπνηνλ/θάπνηα ζαλ εκέλα;» 

(Berne 1975, Steiner 1974). Πψο θαη γηαηί φκσο γίλεηαη ε επηινγή ελφο ήξσα θαη φρη 

άιινπ; Ίζσο, ππνζηεξηδφηαλ, ε επηινγή λα γίλεηαη κε βάζε θάπνηεο νκνηφηεηεο πνπ 

αλαγλσξίδεη ην παηδί κεηαμχ ηεο «ηδηνζπγθξαζίαο» ηεο δηθήο ηνπ θαη θάπνηνπ ήξσα ή 

ηεο δηαηζζεηηθήο ηνπ αληίιεςεο γηα ηελ νκνηφηεηα θάπνησλ θαηαζηάζεσλ. Η 

ππνθεηκεληθφηεηα κε βάζε ηελ νπνία θξίλνληαλ ηέηνηεο νκνηφηεηεο απνηεινχζε 

πάλησο έλα θπζηθφ εκπφδην ζην λα θαηαλνήζεη έλαο ελήιηθνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κηα ηζηνξία ζπγθηλνχζε έλα παηδί φηαλ ηίπνηα θνηλφ δε θαηλφηαλ λα ππάξρεη 

κεηαμχ απηνχ θαη ησλ εξψσλ. Όηαλ πηα ηα παηδηά γίλνπλ ελήιηθνη θαη κπνξνχλ λα 

εξσηεζνχλ ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο ζπγθίλεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ήξσα ή εξσίδα, νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ελδεηθηηθέο γηα ην φηη κηα ηζηνξία 

ιεηηνχξγεζε σο αίηην ελψ νη δσέο ηνπο απνηέιεζαλ ην αηηηαηφ. Τν κφλν πνπ 

κπνξνχκε λα μέξνπκε είλαη φηη, σο ελήιηθνη πηα, βιέπνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπο παηδηθήο ηζηνξίαο ή παηδηθνχ ήξσα κε ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ 

έρνπλ ζην ηψξα ή κε ηελ ηξνπή πνπ πήξε ε δσή ηνπο (McLeod 1997). Η απφδνζε 
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λνήκαηνο επηρεηξείηαη πάληα εθ ησλ πζηέξσλ κε ζηφρν ηε ζχλδεζε θάπνησλ 

γεγνλφησλ κεηαμχ ηνπο. 
4
 

Μηα δεχηεξε εθδνρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαχηηζεο ήηαλ πσο ηα παηδηά 

ηαπηίδνληαη θαη κε πιεπξέο εξψσλ πνπ θαίλεηαη λα ηνπο κνηάδνπλ ιίγν ή/θαη  

θαζφινπ (Αλδξνπηζνπνχινπ 1994). Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξψηε ππφζεζε, φηη ηα 

βηβιία απνηεινχλ αζθαιέο πεξηβάιινλ πεηξακαηηζκνχ, πξνηάζεθε ε εμήγεζε πσο 

κέζσ πνιιαπιψλ ηαπηίζεσλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ πιεπξέο ηνπ δηθνχ 

ηνπο εαπηνχ πνπ πηζαλφλ ζεσξνχληαη «θαθέο» ή «απαγνξεπκέλεο» (Κνπιάθνγινπ 

1988, Κνπιάθνγινπ, 1998). Καη ε εθδνρή απηή πξνυπνζέηεη έλαλ αληηθεηκεληθά 

ππαξθηφ εαπηφ, θάπνηεο πιεπξέο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη αλαγθαζηηθά ζε λάξθε θαη 

δσληαλεχνπλ κφλν ζηνλ αζθαιή θφζκν ησλ παξακπζηψλ. Μάιηζηα, ην φηη κφλν εθεί 

δσληαλεχνπλ πξνθπιάζζεη ηε δηθή ηνπο ςπρηθή ηζνξξνπία, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα. Όζνη είλαη γλψζηεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο θιαζηθήο ςπραλαιπηηθήο 

ζεσξίαο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πφζν επεξεαζκέλε απφ απηή ηε ζεσξία είλαη ε 

παξαπάλσ ζέζε. Μηα άιιε εμήγεζε  πνπ πξνηάζεθε γηα λα εμεγήζεη ην γηαηί ηα 

παηδηά ζπγθηλνχληαη απφ ήξσεο πνπ θαίλεηαη λα κελ ηνπο κνηάδνπλ ήηαλ φηη ζηελ 

πξνζπάζεηά ησλ παηδηψλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν, νη πξνζσπηθφηεηεο 

δηαθνξεηηθψλ εξψσλ ηνχο αλνίγνπλ φρη κφλν ην δξφκν γηα ηελ αλνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, αιιά θαη γηα πνηθίινπο ηξφπνπο δηθήο ηνπο χπαξμεο (βι. Crompton 

1991). Σηε ζέζε απηή δηαθαίλεηαη κηα ππφζεζε γηα ηε ζεξαπεπηηθή θαη πξνιεπηηθή 

δξάζε ησλ ηζηνξηψλ πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πηζαλή. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην γηαηί νη ππνζέζεηο πνπ πηνζεηνχζακε ζην 

παξειζφλ ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή θαη πξνιεπηηθή δξάζε ησλ ηζηνξηψλ γηα παηδηά 

θαη λένπο ηθαλνπνηνχλ ζήκεξα φιν θαη ιηγφηεξν, ζα πξέπεη λα μαλαγπξίζνπκε γηα 

ιίγν ζην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ή κε ελφο αληηθεηκεληθά ππαξθηνχ εαπηνχ. Η 

ςπρνινγία σο επηζηήκε αιιά θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή επεξεάδνληαη ζήκεξα 

φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζθέςε ησλ ιεγφκελσλ κεηακνληέξλσλ (ή 

κεηαλενηεξηθψλ) ζηνραζηψλ, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ ηδέαο χπαξμεο κηαο 

αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο, πξνηάζζνληαο ηελ άπνςε πσο ε αιήζεηα είλαη κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, έλα πνιηηηζκηθφ πξντφλ (ηδέα ζπγγελήο κε ηηο θηινζνθηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ Πξσηαγφξα θαη ζχγρξνλσλ δπηηθψλ ζηνραζηψλ φπσο ν Foucault). Η 

                                                           
4
 Να ζεκεηψζσ κε ηελ επθαηξία φηη ε εξγαζία ζεξαπεπηψλ φπσο νη  Bagarozzi & Anderson (1989), αιιά 

θαη ε δηθή κνπ εκπεηξία κε ζεξαπεπφκελνπο θαη ζπκκεηέρνληεο ζε ζεκηλάξηα δείρλεη φηη νη άλζξσπνη ζήκεξα 

επηιέγνπλ λα αλαθέξνπλ σο παηδηθέο αγαπεκέλεο ηζηνξίεο ή ήξσεο, πιηθφ απφ ηελ ηειεφξαζε, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, ηα θαξηνχλο θαη  ηα ινγνηερληθά βηβιία, θαη ειάρηζηα απφ ηα ιατθά παξακχζηα. 



Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ  
Βιβλιοθεπαπεία και παιδική λογοηεσνία: Δπαναπποζδιοπιζμόρ ηυν ζηόσυν από ηην αθηγημαηική τςσοθεπαπεςηική ζκοπιά 

5 

αιήζεηα σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ αιιάδεη κε ην ξπζκφ θαη θαηά ην κέγεζνο πνπ αιιάδεη 

θαη ην θάζε πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Οη αλζξσπνινγηθέο θαη νη δηα-πνιηηηζκηθέο 

ςπρνινγηθέο κειέηεο έπαημαλ κεγάιν ξφιν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δχλακεο πνπ 

έρεη ε  θνπιηνχξα ζηε δηακφξθσζε ηεο «αιήζεηαο».  

Δίλαη επφκελν πσο έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ 

ζεξαπεπηψλ πνπ εμεηάδνπλ κε θαιή πξφζεζε ηηο ηδέεο ησλ κεηαλενηεξηθψλ ξεπκάησλ 

είλαη αλ ηειηθά ν εαπηφο είλαη πξάγκαηη θάηη ζηαζεξφ, κηα αληηθεηκεληθά ππαξθηή 

νληφηεηα ή φρη. Τα κεηαλενηεξηθά ξεχκαηα εθθξάδνληαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά απφ 

ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εαπηφο δελ είλαη παξά κηα 

ζπλερήο απηνθαηαζθεπή κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε κηαο αίζζεζεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο 

θαη κηαο ζπλνρήο κεηαμχ απηψλ πνπ ζπρλά θαίλνληαλ σο αζχλδεηνη εαπηνί θαη πνπ 

κνηάδνπλ λα δξνπλ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο (Mair 1977, 

Polkinghorne 1988).    

Η απηνθαηαζθεπή απηή παξνκνηάδεηαη κε ηελ ζπγγξαθή κηαο απηνβηνγξαθίαο 

πνπ αθνινπζεί θαλφλεο φπσο ε αηηηνιφγεζε, ε ρξνλνιφγεζε, ε αθνινπζία 

γεγνλφησλ, ε πινθή, ην ζπκπέξαζκα (βι. Antaki 1994) θαη ε νπνία βξίζθεηαη πάληα 

ζε εμέιημε. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε έλα ινγνηερληθφ θείκελν, αθφκα θαη ηα ήδε 

γξακκέλα θεθάιαηα (επεηζφδηα δσήο) ππφθεηληαη ζε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε ην 

πιηθφ λα «δέλεη» θαιχηεξα θαη λα βγάδεη πεξηζζφηεξν λφεκα. Οη άιινη παίδνπλ ην 

ξφιν ηνπ θνηλνχ, ην νπνίν πάληα δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. Ο εαπηφο κάιηζηα, φληαο αλαζηνραζηηθφο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίδεη 

ηαπηφρξνλα θαη ν ίδηνο ην ξφιν ηνπ θνηλνχ, έηζη ψζηε ν,ηηδήπνηε γξάθεηαη θαη 

ιέγεηαη ππφθεηηαη ζε απηφκαηε ζρεδφλ αλαζεψξεζε.  

Οη ςπρνιφγνη θαη ζεξαπεπηέο πνπ πηνζεηνχλ ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηηο εξκελείεο ηνπο ζεσξνχλ φηη αθφκα θαη νη θαζεκεξηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο καο 

δπζθνιίεο αληαλαθιψληαη ζηηο αθεγήζεηο καο. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο ελήιηθνπο 

φζν θαη γηα ηα παηδηά (βι. Larner 1996). Οη δπζθνιίεο αληαλαθιψληαη ηφζν ζην ύθορ 

φζν θαη ζην πεπιεσόμενο. Αο δνχκε πξψηα ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε ην ύθορ ηέηνησλ 

αθεγήζεσλ. Υπνζηεξίδεηαη φηη νη κνξθέο ησλ θαζεκεξηλψλ αθεγήζεσλ αθνινπζνχλ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηα ινγνηερληθά κνηίβα πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν ζην δπηηθφ ηνπιάρηζηνλ πνιηηηζκφ: η) ην ηξαγηθφ (ε «πηψζε»), ηη) ην 

θσκηθφ-ξνκαληηθφ (ε «ηειηθή απνθαηάζηαζε»), ηηη) ην «δήζαλ απηνί θαιά θαη εκείο 

θαιχηεξα» (ε «άλνδνο»), ηλ) ην εξσηθφ (ελαιιαγή πηψζεο θαη αλφδνπ) (Gergen 

1994). Όπνηα φκσο θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο αθήγεζεο, ην ύθορ ησλ αθεγήζεσλ πνπ 
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αληαλαθινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο έρεη πνιιά θνηλά. Οη αθεγήζεηο κνηάδνπλ 

δπζλφεηεο, κπεξδεκέλεο, εκηηειείο, αζχλδεηεο, γεκάηεο ππεξβνιέο θαη αληηθάζεηο, 

επαλαιακβαλφκελεο, «μεξέο» ή ππεξβνιηθά γιαθπξέο, ή φ,ηη άιιν ζα έθαλε έλα 

ινγνηέρλε λα πεξηγξάςεη έλα θείκελν σο «θαθφ» ή θαη «θαθφγνπζην».  

Αο δνχκε θαηφπηλ ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε ην πεπιεσόμενο ηέηνησλ 

αθεγήζεσλ. Η επηινγή ησλ ζεκάησλ (αθφκα θαη αλ ην αθξναηήξην ή ην θνηλφ είλαη ν 

ίδηνο ν εαπηφο) ηνλίδεη ζπλήζσο θαη δηθαηνινγεί ηελ «πξνβιεκαηηθφηεηα». Οη 

εκπεηξίεο πνπ αθεγεκαηνπνηνχληαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ εχξνο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εκπεηξηψλ (π.ρ. κφλν εκπεηξίεο απνηπρίαο), ελψ άιιεο (π.ρ. εκπεηξίεο 

επηηπρίαο) κέλνπλ ζην πεξηζψξην ηεο αθήγεζεο. Μηα εμήγεζε γηα απηφ (βι. π.ρ. 

Bruner 1990, Parry 1991) είλαη φηη θάπνηεο εκπεηξίεο είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα 

κείλνπλ ζην πεξηζψξην απφ πνιχ λσξίο ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ. Σχκθσλα κε ηνλ 

θηιφζνθν McIntyre (1981), νη ηζηνξίεο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλνπλ ηηο δσέο 

καο θαηαζθεπάδνληαη εξήκελ καο, ππάξρνπλ πξηλ γελλεζνχκε θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

ππάξρνπλ θαη κεηά ην ζάλαηφ καο. Eπίζεο ν Bruner, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «φηαλ εξρφκαζηε ζηε 

δσή, είλαη ζαλ λα αλεβαίλνπκε θαηεπζείαλ ζηε ζθελή θαη λα παίδνπκε ζε κηα 

παξάζηαζε ηεο νπνίαο ε θάπσο ειεχζεξε πινθή θαζνξίδεη πνηνπο ξφινπο κπνξνχκε 

λα παίμνπκε θαη πνηα κπνξεί λα είλαη ε ηειηθή έθβαζή ηεο». Με άιια ιφγηα, ε 

νηθνγέλεηά καο, πνπ θαηά ηνλ Bruner απνηειεί ηνλ εθεκέξην θαη ην κηθξφθνζκν ηεο 

θνπιηνχξαο καο, δελ απνηειεί έλα ζησπειφ αθξναηήξην ζηε δηαδηθαζία αθήγεζεο ή 

έλα παζεηηθφ θνηλφ ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο απηνβηνγξαθίαο καο. Η ηζηνξία 

ελφο παηδηνχ πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε ην πιέγκα ησλ ηζηνξηψλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηε ζεηξά γέλλεζεο θαη γηα ηνπο νπνίνπο έλα θαηλνχξην κέινο 

απνηειεί έλα κφλν πξφζσπν ζηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Οη ηζηνξίεο απηέο ησλ άιισλ 

απνηεινχλ θαη ηα φξηα κέζα ζηα νπνία επηηξέπεηαη ζε έλα παηδί λα αλαπηχμεη 

ζηαδηαθά ηε δηθή ηνπ πξσηαγσληζηηθή ηζηνξία (Parry 1991). ΄Δηζη, ε 

αθεγεκαηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ καο γίλεηαη θαη‟ αξρήλ  κέζα απφ ηε θσλή ησλ 

γνληψλ καο ή φπνησλ καο κεγάισζαλ, νη νπνίνη επηιέγνπλ πνηεο απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ 

καο αθνξνχλ ζα καο δηεγεζνχλ θαη πνηεο ζα γίλνπλ έηζη κέξνο ηεο επξχηεξεο 

ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ηζηνξίεο απηέο απνθηνχλ ζηγά ζηγά – ηφζν γηα ηνπο 

άιινπο φζν θαη γηα καο - ηελ ππφζηαζε ελφο αληηθεηκεληθά ππαξθηνχ εαπηνχ. Αλ ε 

ζεκαηνινγία ησλ ηζηνξηψλ απηψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε είλαη θαη πεξηνξηζηηθή, θαη 

απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη φρη 
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κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη ζην χθνο ηεο αθήγεζεο, φπσο εηπψζεθε 

πξνεγνπκέλσο.  

 Δμεηάδνληαο θάησ απφ απηφ ην πξίζκα ην ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή, ν ξφινο ηνπ 

ζε γεληθέο γξακκέο δηακνξθψλεηαη σο εμήο (βι. Freedman & Combs 1996, 

Zimmerman & Dickerson 1996):  

η) Να εληνπίζεη  ηηο αδχλαηεο θαη αρλέο ηζηνξίεο «κε πξνβιεκαηηθφηεηαο» 

αλάκεζα ζηηο ζηηβαξέο θαη έληνλεο ηζηνξίεο  «πξνβιεκαηηθφηεηαο»  ή αιιηψο λα 

δψζεη δπλαηφηεξε θσλή ζε εκπεηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην, ψζηε ην άηνκν 

λα ζηακαηήζεη λα ληψζεη ή/θαη λα είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλν. Γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο 

ζεξαπεπηέο ε πξφθιεζε απηή αθνξά νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα, ηεο νπνίαο νη 

θπξίαξρεο ηζηνξίεο κπνξεί λα ηελ ηνπνζεηνχλ ζηηο παξπθέο κηαο θνηλσλίαο. Καηά 

παξάδνμν ηξφπν ινηπφλ, ε πάιε ελάληηα ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αθεγεκαηνπνίεζε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

ηζηνξηψλ ηνπο. 

ηη) Να βνεζήζεη ην άηνκν λα επηκειεζεί ην «θείκελν» ηεο αθήγεζήο ηνπ ψζηε 

λα κπεη ζε θάπνηα ηάμε απηφ πνπ αθνχγεηαη δπζλφεην θαη ρανηηθφ ή λα αλαηξέςεη 

ηελ ππεξβνιηθή ηάμε ζε φ,ηη θαίλεηαη ππεξβνιηθά ηαθηνπνηεκέλν θαη ίζσο αληαξφ.  

Υπνζηεξίδνληαο φηη ε ινγνηερλία γηα παηδηά έρεη ζεξαπεπηηθή δξάζε, απηφ 

πνπ θαλείο πεξηκέλεη είλαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν παξφκνην κε εθείλν 

ηνπ ζεξαπεπηή- φπσο πεξηγξάθηεθε,  κάιηζηα θαη πξνιεπηηθά, εθφζνλ κηιάκε γηα 

παηδηά θαη λένπο. Μηα ηζηνξία γξακκέλε απφ άιινλ (π.ρ. έλαλ ζπγγξαθέα) κπνξεί λα 

δαλείζεη ηε δνκή εθείλε θαη ην χθνο πνπ ρξεηάδεηαη κηα πξνζσπηθή ηζηνξία γηα λα 

είλαη πην ιεηηνπξγηθή (ΜcLeod 1997), αιιά θαη λα εθπαηδεχζεη ζηελ αθεγεκαηηθή 

ηέρλε, πνπ απνηειεί φπσο θαίλεηαη ην κέζν γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηάο 

καο (Gergen 1994), ιεηηνπξγψληαο έηζη θαη πξνιεπηηθά. Απηά φζνλ αθνξά ηε δομή 

θαη ην ύθορ. Σην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα δηαηππψζσ θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο γχξσ 

απφ ην πνηά ζηνηρεία ηνπ πεπιεσομένος κηαο ηζηνξίαο γηα παηδηά θαη λένπο δξνπλ 

ζεξαπεπηηθά απφ ηε ζθνπηά πνπ παξνπζίαζα. 

Με βάζε ηα φζα εηπψζεθαλ, νη ηζηνξίεο πνπ καο ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ είλαη 

ίζσο ηειηθά νη ηζηνξίεο πνπ ππφζρνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αθεγεκαηνπνίεζε θαη 

λνεκαηνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ καο πνπ έκελαλ σο ηφηε ζην πεξηζψξην. Έηζη, ηα 

βηβιία πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε καγλεηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ λέσλ είλαη φζα παξνπζηάδνπλ ήξσεο νη νπνίνη έζπαζαλ ηα δεζκά 

ησλ θπξίαξρσλ ηζηνξηψλ ηεο δσήο ηνπο (εθείλσλ πνπ ηνπο «επέβαιε» εζειεκέλα ή κε 
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ε νηθνγέλεηά ηνπο ή νη επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο απφςεηο)  ή βξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία λα ην θάλνπλ. Ταπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθφ, ε λέα απηή «αλαθάιπςή» 

ηνπο λα ηνπο θέξλεη πην θνληά ζηνπο άιινπο, πνπ παξφηη ζηελ αξρή κπνξεί λα έηεηλαλ 

λα ηνπο επαλαθέξνπλ ζηνλ πξνεγνχκελν, γλσζηφ ξφιν ηνπο, ηειηθά ραίξνληαη θαη νη 

ίδηνη γηα ηελ απειεπζέξσζή απηή (Androutsopoulou, 2001). 

Θα ήζεια λα θέξσ έλα παξάδεηγκα απφ ηελ μέλε ηαηλία  The Mighty πνπ είδα 

πξφζθαηα θαη ε νπνία βαζηδφηαλ ζε έλα κπζηζηφξεκα γηα λένπο. Έλα αγφξη, 

πεξηζσξηνπνηεκέλν απφ ηελ θνηλσλία αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (παππνχο, γηαγηά) 

πνπ ην ζεσξνχλ δεηιφ, ραδφ, θαη ίδην κε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε θπιαθή 

γηα ην θφλν ηεο κεηέξαο ηνπ ήξσα, βγαίλεη απφ ην πεξηζψξην φηαλ γλσξίδεηαη κε έλα 

άιιν αγφξη κε κεγάιε επθπία, αιιά ζνβαξή ζσκαηηθή αλαπεξία. Ο θίινο ηνπ ήξσα 

είλαη θαηλνχξηνο ζηε γεηηνληά θαη θαίλεηαη λα δίλεη ζεκαζία ζε πιεπξέο ηνπ ήξσα 

πνπ νη άιινη απνζησπνχλ ή αγλννχλ: ηνπ επηζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ηε κεγάιε 

ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε θαη δχλακε, αξλείηαη λα δερηεί φηη είλαη ραδφο θαη ηνπ 

καζαίλεη λα δηαβάδεη, ηνλ βνεζά λα δηαρσξίζεη ζην κπαιφ ηνπ ην πνηνο είλαη ν ίδηνο 

απφ ην ηη έρεη θάλεη ν παηέξαο ηνπ. Τν πεξηβάιινλ ηνπ ήξσα, παξά ηελ αξρηθή 

δπζπηζηία, ραίξεηαη ηειηθά γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ θαη εθείλνο πεηπραίλεη κηα λένπ 

ηχπνπ ζπλχπαξμε, πνιχ πην ηθαλνπνηεηηθή, κε ηα ζηελά ηνπ πξφζσπα. Όζν δχζθνιν 

φκσο ήηαλ γηα ηνλ πεξίγπξν λα αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεη κηα θαηλνχξηα ηαπηφηεηα γηα 

ηνλ ήξσα, ηφζν πην δχζθνιν θαίλεηαη λα ήηαλ θαη γηα ηνλ ίδην ην λα δψζεη κηα πην 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ννκίδσ φηη ε ηζηνξία απηή 

ζπγθηλεί, φρη επεηδή θάπνηνο κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ήξσα ή κε πιεπξέο ηνπ, 

αιιά επεηδή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία επέξρεηαη ε 

απειεπζέξσζε απφ ηηο θπξίαξρεο θαηαπηεζηηθέο ηζηνξίεο ηνπ εαπηνχ βάζεη ησλ 

νπνίσλ δνχκε ζπλήζσο ηε δσή καο 

Θα ηειεηψζσ ηελ εξγαζία απηή επηζεκαίλνληαο νξηζκέλα επηκέξνπο θξηηήξηα 

κε βάζε ηα νπνία εγψ - σο ζεξαπεχηξηα - ζα επέιεγα έλα βηβιίν γηα παηδηά σο 

εξγαιείν ηεο δνπιεηάο κνπ. Τα θξηηήξηά κνπ ζα ήηαλ ηα εμήο: 

1.  Η ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο αθεγεκαηηθήο ζθνπηάο ή ε ελζσκάησζε ηεο 

ηδέαο πσο θάζε άλζξσπνο θαηαλνεί ηα πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη πσο 

θάζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο αμία 

κε νπνηαδήπνηε άιιε, αλ θαη θπζηθά ν θαζέλαο καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα έρεη 

ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο, 
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2. Η απνθπγή ηνπ πνισηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ελζαξξχλεη ην δηαρσξηζκφ ηδεψλ 

θαη αλζξψπσλ ζε θαινχο θαη θαθνχο. Αθφκα θαη ηα πνιχ κηθξά παηδηά 

γλσξίδνπκε ζήκεξα πσο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη ζπλζεηηθά θαη 

νιηζηηθά, νξγαλψλνληαο έηζη θαιχηεξα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ. Ο ηξφπνο απηφο ζθέςεο θαίλεηαη λα είλαη ηειηθά απνηέιεζκα ζηαδηαθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα αξρίδεη απφ πνιχ λσξίο, θαη δελ είλαη, φπσο πίζηεπε ν 

αμηφινγνο θαηά ηα άιια Piaget, απηφκαηε ζπλέπεηα κηαο γλσζηηθνζπγθηλεζηαθήο 

εμέιημεο. 

3. Η απνθπγή ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο γηα ηελ εμήγεζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ηνπ εληνπηζκνχ δειαδή ελφο αίηηνπ ή 

ππαίηηνπ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα (πνπ ζπλήζσο εληνπίδεηαη πέξαλ ηεο δηθήο 

καο επζχλεο) θαη ε πηνζέηεζε εμεγήζεσλ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην. Η απνθπγή κε άιια ιφγηα ηνπ εξσηήκαηνο «πνηνο θηαίεη», θαη ε 

πξνηίκεζε ηεο εξψηεζεο «θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κέζα ζε πνην πιαίζην 

λνεκαηνδνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο». 

4. Η πηνζέηεζε ηεο βαζηθήο αμίαο φηη ην πξφβιεκα δηαρσξίδεηαη απφ ην άηνκν. Τν 

πξφβιεκα δελ «αλήθεη» ζην άηνκν, ην άηνκν δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ 

«πξνβιεκαηηθφ», αιιά δξα «πξνβιεκαηηθά» ζην βαζκφ πνπ έρεη πεηζηεί πσο ε 

«πξνβιεκαηηθφηεηα» είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

5. Τέινο, ε επαηζζεζία ελφο βηβιίνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, ζεκάδη άιισζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εμνπζίαο πνπ 

αζθνχλ ζέινληαο θαη κε νη ζπγγξαθείο κε ηελ πέλα ηνπο.    
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