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Δουλεύοντας στον χώρο της πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
υγείας, κληθήκαμε πολλές φορές να επεξεργαστούμε θέματα που σχετίζονται
με τα συναισθήματα, σε βιωματικές ομάδες παιδιών και ενηλίκων.
Κωδικοποιώντας την εμπειρία αυτή και νιώθοντας την ανάγκη για την ύπαρξη
ενός υλικού που θα αποτελεί το απόσταγμα αυτής της εμπειρίας και θα
απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε αυτό το παραμύθι. Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στο
ότι τα συναισθήματα δεν είναι χρήσιμο να χαρακτηρίζονται ως θετικά και
αρνητικά και στο διαχωρισμό του ίδιου του συναισθήματος από την αντίδραση
- συμπεριφορά που έπεται του βιώματος του συναισθήματος. Για παράδειγμα,
στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη ζήλια γίνεται κατανοητό ότι σημασία δεν
έχει ότι νιώθει κάποιος ζήλια, αλλά το πώς αντιδρά - συμπεριφέρεται
νιώθοντάς την. Δίνεται έμφαση, επομένως στην αξία της λειτουργικής
αντίδρασης στα παραδοσιακά «δύσκολα» συναισθήματα.
Το παραμύθι αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως υλικό
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, απευθυνόμενο σε παιδιά
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά
να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα συναισθήματά τους, καθώς και να
προσπαθήσουν να τα διαχειριστούν λειτουργικά. Ο εκπαιδευτικός συντονιστής δύναται να αξιοποιήσει ποικίλες τεχνικές σε κάθε κεφάλαιο.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάγνωση, αφήγηση, βιωματικές δραστηριότητες
(δραματοποίηση, εικαστικά, παιχνίδι ρόλων, κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση είναι
σημαντική η δημιουργία πλαισίου τέτοιου, που θα ευνοεί την συμμετοχή των
παιδιών σε ενεργητικό διάλογο.
Καλή επιτυχία στην εφαρμογή του!

Στον Απόστολο και σε όλα τα παιδιά που αποτελούν αστείρευτη πηγή
έμπνευσης για τη δουλειά και τη ζωή μας

Είναι Κυριακή απόγευμα και οι ώρες επίσκεψης στο Μουσείο Δεινοσαύρων
έχουν τελειώσει. Το Μουσείο θα μείνει κλειστό μέχρι την επόμενη Κυριακή το
πρωί, μιας και λειτουργεί μόνο μια μέρα την εβδομάδα. Ο κυρ Αντρέας ο
φύλακας, αφού έχει καθαρίσει τους χώρους, ετοιμάζεται να κλειδώσει τις
πόρτες χωρίς να αντιληφθεί ότι στη γωνία της μικρής αίθουσας είναι
ξεχασμένο ένα μικρό πάνινο κουκλάκι με ένα κόκκινο φιογκάκι στην ουρά.
Τα φώτα χαμηλώνουν και μέσα στην απόλυτη ησυχία ακούγεται ο ήχος της
πόρτας που κλείνει. Την ίδια στιγμή, όπως άλλωστε κάθε βράδυ τέτοια ώρα,
σε κάθε αίθουσα ζωντανεύει κι ένας δεινόσαυρος. Απόψε όμως… ακούγεται κι
ένα νιαούρισμα από τη γωνία. «Μιάου, γιατί βρίσκομαι εδώ; Πού είμαι; Πού
είναι ο Απόστολος; Με ξέχασε;»
Στην άλλη γωνία της μικρής αυτής αίθουσας, ανοίγει σιγά σιγά τα ματάκια του
ένα μικρό δεινοσαυράκι με σγουρά μαλλιά. «Τί είναι αυτό που ακούγεται;»
μονολογεί με τρεμάμενη φωνή. «Ακούγεται σαν να είναι κάποιος εδώ, μέσα
στην αίθουσά μου. Τί να κάνω; Πού να κρυφτώ;» και πηδάει πανικόβλητο
πίσω από μια καρέκλα.
«Μιάου, ποιός είσαι εσύ; Βγες έξω να γνωριστούμε!»
«Να γνωριστούμε!!;; Δεν το έχω ξανακάνει… Δεν ξέρω αν μπορώ…»
απαντάει τρέμοντας από το φόβο του ο μικρός δεινόσαυρος. «Είσαι
τρομακτική;»
«Δεν είμαι καθόλου τρομακτική! Είμαι, όμως, ατρόμητη! Το όνομά μου είναι
Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα και με λένε έτσι γιατί δεν φοβάμαι τίποτα σε όλον
τον κόσμο… παρά μόνο το νερό. Αλλά αυτό το τελευταίο, ας μείνει μεταξύ
μας. Εγώ, πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Ήρθα από το πρωί με τον φίλο μου τον
Απόστολο, που του αρέσουν πάρα πολύ οι δεινόσαυροι, για να σας δούμε.
Εσύ, αλήθεια, ποιός είσαι; Μένεις εδώ; Πώς σε λένε;»
«Εγώ είμαι ένας παχυκεφαλόσαυρος, αλλά όλοι με φωνάζουν Δεινόσαυρο
Πρόβατο.»
«Δεινόσαυρο Πρόβατο; Και γιατί σε φωνάζουν έτσι; Είσαι δεινόσαυρος ή
πρόβατο;»
«Δεινόσαυρος φυσικά! Αλλά να… Λίγο το ότι είμαι μικροκαμωμένος, λίγο τα
σγουρά μου τα μαλλιά, λίγο…»
«Δεινόσαυρος λοιπόν! Και μένεις εδώ; Τι τεράστιο σπίτι! Έχει πολλά
δωμάτια;» ρωτάει η Γατούλα.
«Ε… εεε…. εεε…. δεν ξέρω…. Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Να
σου πω την αλήθεια, δεν έχω βγει ποτέ από τη μικρή μου αίθουσα…»
«Ποτέέέ;;; Είναι δυνατόν; Ζωντανεύεις κάθε βράδυ και δεν έχεις βγει ποτέ από
εδώ μέσα; Μα γιατί; Δεν έχεις την περιέργεια να δεις τι υπάρχει παραέξω;
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Εδώ μέσα είναι πολύ βαρετά, άδεια και μοναχικά! Δεν έχεις κανένα φίλο; Δεν
έχεις παιχνίδια;»
«Είναι λίγο βαρετά… και πράγματι είμαι μόνος μου… Αλλά τώρα είσαι κι εσύ
εδώ και δεν είναι τόσο άσχημα… Τελικά είναι ωραία που έχω κάποιον να
μιλήσω και που κάνουμε παρέα!»
«Έχεις δίκιο! Άλλωστε, όπως λέω πάντα, ΠΑΡΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ!»
«Πράγματι, τώρα το καταλαβαίνω κι εγώ. Παρέα είναι πιο ωραία, αλλά... έξω;
Έξω υπάρχουν κι άλλοι! Πολλοί, διαφορετικοί από μένα δεινόσαυροι. Κι αν
μου συμβεί κάτι κακό; Κι αν κάνω καμιά χαζομάρα; Κι αν δεν με
συμπαθήσουν;»
«Το μόνο που χρειάζεται για να βγεις από εδώ μέσα είναι λίγη τόλμη και μια
βαθιά ανάσα. Θα είμαι κι εγώ δίπλα σου. Έλα, κάνε το πρώτο βήμα και πάμε!
Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά θα τα καταφέρεις. Αν δεν δοκιμάσουμε δεν θα
μάθουμε ποτέ!» λέει η Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα ανοίγοντας την πόρτα που
οδηγεί στον διάδρομο του Μουσείου.
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(Κοκκινισματόσαυρος ο Αθόρυβος)
πρώτη πόρτα που αντικρίζουν στα δεξιά τους, έχει την επιγραφή:
Κοκκινισματόσαυρος ο Αθόρυβος - Αρκετά κοινό είδος δεινοσαύρου, αλλά
συχνά μη αντιληπτό, λόγω της συνήθειάς του να κρύβεται. Μπορεί κάποιος να
το ξεχωρίσει από το χαρακτηριστικό κοκκίνισμα στα μάγουλά του. Κυκλοφορεί
συνήθως μόνο του και σπάνια παρέα με άλλους.
«Δεν μπαίνω μέσα, ντρέπομαι!»
«Εγώ, θα ανοίξω την πόρτα! Ανυπομονώ να γνωρίσω αυτόν που είναι μέσα!»
λέει η Γατούλα μπαίνοντας στην καινούργια αίθουσα. «Μα δεν βλέπω
κανέναν! Κοκκινοπρόσωπε, είσαι εδώ;»
«Κκκ κκκ κκκ Κοκκινισματόσαυρος ο Αθόρυβος, παρακαλώ» ακούγεται μια
σιγανή, τρεμάμενη φωνούλα από το βάθος.
«Ναι, κατάλαβα, Κοκκινοπρόσωπος. Και γιατί σε λένε έτσι; Για βγες από τα
σκοτάδια να σε δω. Είσαι, στ΄ αλήθεια, κόκκινος;»
«Εεε όχι ακριβώς» λέει ο Κοκκινισματόσαυρος ξεπροβάλλοντας σιγά σιγά
από τις σκιές. «Κκκοκκινίζωωω μμμόνο όόόταν ντρέπομαι, όταν κάποιος μου
μιλάει, όταν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι,
σχεδόν πάντα. Κι όσο πιο πολύ κοκκινίζω, τόσο πιο πολύ ντρέπομαι και όσο
πιο πολύ ντρέπομαι τόσο πιο πολύ κοκκινίζω…»
«Α, κάπως έτσι νιώθω συχνά κι εγώ» απαντά διστακτικά ο Δεινόσαυρος
Πρόβατο. «Να φανταστείς, δεν ήθελα καν να ανοίξω την πόρτα σου, αλλά με
βοήθησε η καινούρια μου φίλη, η Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα που δεν
ντρέπεται καθόλου και ποτέ!»
«Μιάου!» λέει η Γατούλα γελώντας πονηρά. «Ε, καμιά φορά ντρέπομαι κι εγώ.
Άλλωστε, όλα τα πλάσματα ντρέπονται κάποιες φορές. Όμως, προσπαθώ να
νικάω την ντροπή μου γιατί, αν την αφήσω να με νικήσει εκείνη, σκέψου πόσα
πολλά θα χάσω, πόσα πρόσωπα δεν θα γνωρίσω, πόσα μέρη δεν θα
ανακαλύψω, πόσες περιπέτειες δεν θα ζήσω!»
«Ααα, μα αυτό που λες μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν
ακατόρθωτο….» λέει ο Κοκκινισματόσαυρος.
«Μα τί λες; Πώς ακατόρθωτο; Εμένα μου φαίνεται πως ήδη σαν να τα έχουμε
καταφέρει και οι δυο!» λέει ο Δεινόσαυρος Πρόβατο. «Δεν κοκκινίζεις τόσο πια
και δες και πόσην ώρα μιλάμε!»
«Έχεις δίκιο. Νιώθω καλύτερα. Μα πώς έγινε αυτό; Όποτε προσπαθούσα να
μιλήσω γινόμουν πάντα κατακόκκινος σαν παντζάρι. Άνοιγα το στόμα μου και
δεν έβγαινε καμιά λέξη και η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά…»
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«Έτσι γίνεται συνήθως. Όσο το σκέφτεσαι φαντάζει δύσκολο, τεράστιο,
τρομακτικό. Όταν αρχίσεις και κάνεις πράγματα και δρας, γίνεται όλο και πιο
εύκολο, μικρό και απλό!» απαντά ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
«Ναι, έτσι είναι! Τώρα που το έζησα, το νιώθω κιόλας! Τι ωραία βραδιά που
ήταν η αποψινή. Καιρό είχα να περάσω τόσο ευχάριστα! Να ξανάρθετε!»
«Θα τα ξαναπούμε!» απαντούν οι δύο φίλοι. «Αλλά αύριο, θα ανοίξουμε μια
καινούργια πόρτα!»
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(Ζηλ-Ρεξ)
επόμενη πόρτα που βρίσκουν μπροστά τους, γράφει πάνω με μεγάλα
πράσινα γράμματα:
Ζηλ-Ρεξ - Μεγάλος πράσινος δεινόσαυρος. Τον βρίσκουμε πάντα σε ομάδες
όπου συχνά διεκδικεί την τροφή των υπολοίπων ακόμη και όταν είναι
χορτάτος. Άλλοτε δείχνει έτοιμος να επιτεθεί και άλλοτε εμφανίζεται να
γκρινιάζει και να παραπονιέται. Μοιάζει κάποιες φορές με άλλα είδη
δεινοσαύρων, αλλά αν κοιτάξουμε προσεκτικά τον ξεχωρίζουμε από το
χαρακτηριστικό πράσινό του χρώμα.
«Ακούγεται ενδιαφέρον! Για να δούμε ποιος είναι μέσα!» λέει η Άπλυτη
Ατρόμητη Γατούλα κι ανοίγει την πόρτα.
«Μμμ, τί παράξενο ζώο είσαι εσύ;» ακούγεται να λέει ο Ζηλ-Ρεξ κοιτάζοντας
την Γατούλα. «Σίγουρα δεν μοιάζεις με δεινόσαυρο. Πώς βρεθήκατε εσείς οι
δυο εδώ;»
«Εμένα με λένε Δεινόσαυρο Πρόβατο κι από εδώ η καινούρια μου φίλη η
Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα. Εγώ, εδώ μένω, δυο πόρτες παραπέρα, αλλά,
μέχρι να γνωρίσω την φίλη μου από εδώ, δεν είχα βγει ποτέ από την αίθουσά
μου. Φοβόμουνα, ντρεπόμουνα… Αν δεν ήταν εκείνη δε θα είχα ξεκινήσει
ποτέ αυτή την περιπέτεια…»
«Πάντα ήθελα να ζήσω κι εγώ μια περιπέτεια, αλλά ποτέ δεν με βοήθησε
κανείς σε αυτό. Γιατί πάντα στους άλλους συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα;
Γιατί σε σένα, τί έχεις πια εσύ που σε κάνει τόσο ξεχωριστό;» ρωτάει ο ΖηλΡεξ.
«Μμμ, δε ξέρω τι να σου πω. Δε νομίζω να έχω κάτι ξεχωριστό, απλά έτυχε»
απαντά ξαφνιασμένος ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
«Την θέλω εγώ για φίλη μου. Είμαι πιο ξεχωριστός. Με εμένα πρέπει να
συνεχίσεις την περιπέτεια!» λέει ο Ζηλ-Ρεξ τραβώντας τη Γατούλα κοντά του.
«Εάν θέλεις και θέλει κι εκείνη, μπορεί να γίνει και δική σου φίλη» του απαντά
σαστισμένος ο Δεινόσαυρος Πρόβατο. «Δεν είναι ανάγκη να την τραβάς έτσι.
Μπορείς να της το ζητήσεις ευγενικά!»
«Έχεις δίκιο…» παραδέχεται ο Ζηλ-Ρεξ, δείχνοντας μετανιωμένος. «Δεν το
είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Γατούλα, συγγνώμη που σε τράβηξα. Σε παρακαλώ,
θα γίνεις η δική μου φίλη;»
«Τι εννοείς η δική σου φίλη;»
«Να, σκεφτόμουν να μην είσαι πια φίλη με τον Δεινόσαυρο Πρόβατο και να
είσαι φίλη μόνο με μένα!»
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«Γιατί πρέπει να σταματήσω να είμαι φίλη με τον Δεινόσαυρο Πρόβατο;»
«Γιατί μόνο έτσι θα νιώθω ότι είσαι πραγματικά δική μου φίλη!»
«Μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι. Το να είμαι φίλη με τον Δεινόσαυρο
Πρόβατο δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι και δική σου φίλη. Ούτως ή
άλλως ο κάθε ένας από εσάς είναι ξεχωριστός. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί και
μοναδικοί. Και οι σχέσεις μεταξύ μας είναι ξεχωριστές και μοναδικές. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις περιπέτειές μας. Τώρα, έχουμε ξεκινήσει μια περιπέτεια
με τον Δεινόσαυρο Πρόβατο!»
«Δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε κι εμείς μια περιπέτεια;»
«Και βέβαια μπορούμε! Μια μοναδική και ξεχωριστή περιπέτεια! Τη δική μας
περιπέτεια!» του απαντά η Γατούλα. «Μπορούμε αν θέλεις να τη σχεδιάσουμε
απόψε κιόλας!»
«Αλήθεια; Θέλεις; Χαίρομαι πολύ! Και τελικά χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
Και τους δύο!»
«Κι εμείς!» απαντούν οι δυο φίλοι με μια φωνή.
Και το ξημέρωμα βρίσκει την παρέα να ονειρεύεται άλλες περιπέτειες.
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(Ατμόσαυρος ο Θερμοκέφαλος)
τρίτη πόρτα γράφει επάνω:
Ατμόσαυρος ο Θερμοκέφαλος - Ιδιαίτερα εκρηκτικό είδος δεινοσαύρου.
Παρουσιάζεται με πολλές μορφές. Άλλοτε τρέμει και σφίγγει τις γροθιές του,
άλλοτε ουρλιάζει και σπάει τα πάντα γύρω του, ενώ άλλοτε μοιάζει να
σιγοβράζει σιωπηλά με κατεβασμένα μούτρα. Το κοινό χαρακτηριστικό των
τριών μορφών είναι ο ατμός που φαίνεται να βγαίνει από τα αυτιά τους.
«Καλησπέρα! Τί κάνεις; Εγώ είμαι η Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα κι από δω ο
φίλος μου ο Δεινόσαυρος Πρόβατο!» λέει η Γατούλα ανοίγοντας την πόρτα.
«Με ποιό δικαίωμα ανοίγετε την πόρτα μου χωρίς να χτυπήσετε;»
«Εεε συγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο…» λέει ο Δεινόσαυρος Πρόβατο
κλείνοντας την πόρτα. «Ας δοκιμάσουμε ξανά. Τοκ τοκ!»
«Ποιοί είστε;» ακούγεται να απαντά μια βροντερή φωνή. «Τί θέλετε; Και πώς
τολμάτε να με ενοχλείτε;»
«Ε καλά, δεν σε ενοχλήσαμε κιόλας. Να σε γνωρίσουμε θέλαμε!» απαντά η
Γατούλα.
«Πώς δεν με ενοχλήσατε! Με ενοχλήσατε και με παραενοχλήσατε! Και
συνεχίζετε να με ενοχλείτε!»
«Ακούς εκεί σε ενοχλήσαμε! Αν σε ενοχλούμε να μην σου μιλάμε!» λέει η
Γατούλα γυρνώντας την πλάτη της στον δεινόσαυρο και κοιτάζοντας τον
τοίχο.
«Με ποιό δικαίωμα εισβάλεις στην αίθουσά μου και δεν μου μιλάς κι από
πάνω;»
«Συγγνώμη, γιατί φέρεστε έτσι; Ο ένας ουρλιάζει, η άλλη μουτρώνει… Πώς
έγινε αυτό; Εμείς απλά ένα ‘γεια’ περάσαμε να πούμε…» λέει ο Δεινόσαυρος
Πρόβατο ξαφνιασμένος. «Πώς καταλήξαμε εδώ;»
«Ε όχι κι απλά ένα ‘γεια’! Ένα κατεβατό λόγια μου αραδιάσατε και συνεχίζετε
να μου αραδιάζετε, εδώ που τα λέμε! Και τη μια μου χτυπάτε τη πόρτα, την
άλλη μου γυρνάτε την πλάτη…!!!» φωνάζει ο Ατμόσαυρος, ενώ πυκνοί ατμοί
καλύπτουν σιγά σιγά την αίθουσα. «Και να, τώρα κι αυτή εδώ η Άπλυτη, πως
την είπαμε, βγάζει κι εκείνη ατμούς από τα αυτιά της. Μήπως το κάνει για να
με κοροϊδέψει; Έτσι γίνεται πάντα! Σε όποιον και να μιλήσω, έτσι ευγενικά
όπως μιλάω, είτε φεύγει τρέχοντας, είτε βγάζει κι εκείνος ατμούς από τα αυτιά.
Τι κακό είναι αυτό…!!! Αυτή η συμπεριφορά με κάνει έξαλλο...
ΈΞΑΛΛΟΟΟ!!!»
«Να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως φωνάζεις, κι εγώ θέλω να φύγω
τρέχοντας…» του απαντά ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
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«Μα πώς να μην φωνάζω; Αφού ήρθατε και μου χαλάσατε την ησυχία μου!»
«Δίκιο έχεις. Αλλά δεν χρειάζεται να φωνάζεις τόσο. Εγώ τρομάζω κι η φίλη
μου ούτε σε κοιτάει ούτε σου μιλάει. Σου αρέσει αυτό;»
«Φυσικά και δεν μου αρέσει, γιατί έτσι γίνεται συνήθως και καταλήγω να μένω
μόνος μου. Αλλά, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα καταλάβει ότι φταίνε οι
φωνές μου. Λες δηλαδή για αυτό...»
«Ε βέβαια για αυτό!!! Καλά, πραγματικά δεν το είχες σκεφτεί ποτέ; Ορίστε,
τώρα που μιλάς ήρεμα, σταμάτησαν να βγαίνουν ατμοί από τα αυτιά μου. Και
από τα δικά σου, όπως βλέπω!» του απαντά η Γατούλα.
«Πράγματι, σαν να καθάρισε λίγο η ατμόσφαιρα εδώ μέσα και σας βλέπω πιο
καθαρά. Και σαν να μου φαίνεστε λιγότερο ενοχλητικοί και πολύ πιο
συμπαθητικοί! Τι παράξενο… Πάντα όταν ήμουν με άλλους, η αίθουσα γέμιζε
ατμούς...»
«Τώρα, που κι εγώ σε βλέπω πιο καθαρά, κι εσύ μου φαίνεσαι πιο
συμπαθητικός. Δεν θέλω πια να φύγω …» του απαντά ο Δεινόσαυρος
Πρόβατο. «Και χάρηκα που τελικά γνωριστήκαμε!»
«Κι εγώ χάρηκα και σήμερα πήρα ένα πολύτιμο μάθημα!»
«Κι εμείς το ίδιο!» απαντούν οι δυο φίλοι ευχαριστημένοι και περνούν οι τρείς
τους ένα ήρεμο βράδυ στην μικρή αίθουσα που σε τίποτα δεν θυμίζει τη θολή
ατμόσφαιρα που υπήρχε πριν.
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(Τρομόσαυρος ο Φοβερός)
επόμενη πόρτα γράφει:
Τρομόσαυρος ο Φοβερός - Το πιο κοινό, αλλά και ποικιλόμορφο είδος
δεινοσαύρου. Απαντάται παντού, όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά και της
νύχτας. Μπορεί να μοιάζει με το πιο μαύρο σκοτάδι ή το πιο άσπρο
φάντασμα, το πιο γιγάντιο τέρας ή το πιο μικροσκοπικό έντομο, την πιο
μεγάλη φασαρία ή την πιο απόλυτη ησυχία.
«Είσαι σίγουρη ότι θες να μπούμε και εδώ; Μήπως να συνεχίζαμε; Ίσως η
επόμενη πόρτα να είναι λιγότερο…» ρωτάει διστακτικά ο Δεινόσαυρος
Πρόβατο.
«Τί λιγότερο; Μην μου πεις ότι φοβάσαι!»
«Και βέβαια φοβάμαι. Καλά, δεν διαβάζεις τι γράφει η επιγραφή; Γράφει για
τέρατα, για έντομα, για φαντάσματα. Εσύ, δεν φοβάσαι;»
«Δεν με λένε τυχαία Ατρόμητη. Στο είπα από την αρχή. Εγώ, δεν φοβάμαι
κανένα και τίποτα… παρά μόνο το νερό. Έλα, πάμε. Θα μπω εγώ πρώτη!»
λέει η Γατούλα ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα και μπαίνοντας μέσα στην
σκοτεινή αίθουσα. Δεν προλαβαίνει όμως να κάνει πολλά βήματα και...
ΠΛΑΤΣ… πετάγεται έξω ουρλιάζοντας.
«Νερό! Νερό! Βοήθεια! Έγινα μούσκεμααα!»
«Μα τί έπαθες; Τί έγινε; Τί σου συνέβη εκεί μέσα;» ρωτάει ο Δεινόσαυρος
Πρόβατο αντικρίζοντας την μουσκεμένη Γατούλα που τρέμει από τον φόβο
της.
«Κάτσε… περίμενε μια στιγμή… ούτε να μιλήσω δεν μπορώ… η καρδιά μου
χτυπάει σαν τρελή…»
«Έλα, ηρέμησε. Κάθισε λίγο να συνέλθεις. Είμαι κι εγώ εδώ!» της λέει ο
Δεινόσαυρος Πρόβατο πιάνοντάς την από το πατουσάκι της.
«Η καρδιά μου τρέμει. Πάει να σπάσει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Το
μόνο που ξέρω είναι ότι μόλις μπήκα μέσα κάποιος με περιέλουσε με νερό,
τρομοκρατήθηκα και βγήκα έξω τρέχοντας. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Τώρα,
όμως, που είμαι μαζί σου και με κρατάς, νιώθω ήδη καλύτερα. Είχες δίκιο,
τελικά. Ίσως δεν έπρεπε να μπω εδώ μέσα…»
«Όχι, δεν είχα δίκιο. Εσύ είχες δίκιο. Θυμήσου όσα μου έμαθες. Εσύ ήσουν
αυτή που μου έδειξε πόσα έχανα μένοντας συνέχεια κλεισμένος μέσα στην
αίθουσά μου χωρίς να τολμάω να βγω. Άλλωστε, δες! Έχεις σχεδόν
στεγνώσει. Αυτό που σε τρομάζει πιο πολύ από κάθε τι άλλο στον κόσμο,
στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σε βλάψει!»
Η Γατούλα, παρακολουθεί τον φίλο της πολύ προσεκτικά. Μα ξαφνικά…
ανοίγει το στόμα της και… «Αααψού!!!»
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«Εντάξει, εντάξει. Το πολύ πολύ να συναχωθείς!» της λέει χαριτολογώντας.
«Έλα, λέω να το τολμήσουμε. Ίσως να είναι τρομακτικά. Κι εγώ ακόμα
φοβάμαι. Αλλά δεν μου φαίνεται πραγματικά επικίνδυνο. Κοίτα την επιγραφή.
Μιλάει για σκοτάδια, φαντάσματα, έντομα, αλλά τίποτα από αυτά δεν φαίνεται
πραγματικά επικίνδυνο. Αν μπούμε και συναντήσουμε κάτι που πραγματικά
μπορεί να μας βλάψει, θα φύγουμε μαζί τρέχοντας! Σου το υπόσχομαι!»
«Έχεις δίκιο!» του απαντά η Γατούλα. «Πάμε!»
Πιάνονται, λοιπόν, οι δυο φίλοι χέρι χέρι και προσεκτικά κατευθύνονται προς
το εσωτερικό της αίθουσας.
«Είναι κανείς εδώ;» ρωτάει ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
«Μπουουου!!!» ακούγεται, καθώς πετάγεται μπροστά τους ένα τεράστιο
άσπρο φάντασμα με βροντερή φωνή.
«Ααα!!!» τσιρίζει ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
«Έλα, έλα, ησύχασε, ηρέμησε. Σκέψου, μπορεί πραγματικά να σε βλάψει;»
«Θες να μας κάνεις κακό;» ρωτά η Γατούλα, το παράξενο αυτό πλάσμα.
«Κακό;;; Γιατί το λες αυτό; Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν» απαντά
το παράξενο πλάσμα, καθώς μικραίνει και αρχίζει να μοιάζει όλο και
περισσότερο με δεινόσαυρο. «Το όνομά μου είναι Τρομόσαυρος ο Φοβερός
και όποιον και να συναντώ με κάποιον τρόπο στα μάτια του μοιάζω με τον
μεγαλύτερό του φόβο!»
«Έτσι εξηγείται που για τον έναν μας ήσουν νερό και για τον άλλον φάντασμα.
Τώρα πια δεν μας τρομάζεις και είμαστε περήφανοι και που μπορέσαμε να
ξεχωρίσουμε τι μπορεί να μας βλάψει και τι όχι και που τελικά,
αντιμετωπίζοντας τον φόβο μας, σε γνωρίσαμε!»
«Κι εγώ χαίρομαι γιατί, επιτέλους κάποιοι, μπόρεσαν να με δουν στην
πραγματική μου μορφή. Πρωτόγνωρο συναίσθημα…»
«Και για μας ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, αλλά σε λίγο ξημερώνει και πρέπει να
φύγουμε!» λένε οι δυο φίλοι με μια φωνή, χαιρετώντας τον Τρομόσαυρο.
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(Δακρύσαυρος ο Μπου Χου Χου)
την τελευταία πόρτα υπάρχει μια γκρίζα επιγραφή που γράφει:
Δακρύσαυρος ο Μπου Χου Χου - Εξαιρετικά κοινό είδος δεινοσαύρου.
Απαντάται σε διάφορα μεγέθη, από το πολύ πολύ μικρό μέχρι το πολύ πολύ
μεγάλο, και σε διάφορες αποχρώσεις, από το αχνό γκρι μέχρι το απόλυτο
μαύρο. Το κοινό χαρακτηριστικό του είδους είναι η ικανότητα παραγωγής
υγρασίας από το πάνω μέρος του προσώπου που σε κάποιες περιπτώσεις
οδηγεί σε πλημμύρα.
Ανοίγοντας την πόρτα, βλέπουν την αίθουσα πλημμυρισμένη. Το νερό φτάνει
μέχρι τα γόνατά τους. Η Γατούλα έντρομη πηδάει στην αγκαλιά του
Δεινόσαυρου Πρόβατο, φωνάζοντας: «Νερά νερά, όχι πάλι νερά! Δεν θα το
αντέξω…. Θα γίνω μούσκεμααα!!!»
«Σε κρατάω και ούτως ή άλλως δεν μου φαίνεται ότι είναι νερά. Είναι κάτι
άλλο. Κοίτα! Είναι δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Τόσα πολλά δάκρυα…» της λέει ο
Δεινόσαυρος Πρόβατο, κρατώντας την ψηλά στην αγκαλιά του.
«Μάλλον έχεις δίκιο. Κοίτα!» απαντά η Γατούλα δείχνοντάς του τον γκρι
δεινόσαυρο στο βάθος της αίθουσας, που κλαίει γοερά.
«Τί σου συμβαίνει; Γιατί κλαίς; Χρειάζεσαι βοήθεια;» τον ρωτούν με ένα
στόμα, μια φωνή, οι δύο φίλοι.
«Πώς θα μπορούσατε να με βοηθήσετε εσείς; Μου συμβαίνουν τόσα πολλά
άσχημα…» απαντά ο δεινόσαυρος χωρίς να σταματήσει να κλαίει. «Προχθές,
φτιάχνοντας το πρωινό μου, έκαψα το αυγό μου που είναι και το αγαπημένο
μου φαγητό. Χθες, έφυγε ο καλύτερός μου φίλος για ένα μακρινό Μουσείο σε
άλλη χώρα και μάλλον δεν θα τον ξαναδώ ποτέ… Και όλο τον τελευταίο μήνα,
δεν έχει έρθει κανείς επισκέπτης να με δει… Νιώθω πολύ δυστυχισμένος…
Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει… Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να
κλαίωωω…»
«Έχασες τον καλύτερό σου φίλο; Κι εγώ έχασα τον δικό μου. Λες να με
ξέχασε; Λες κι εγώ να μην τον ξαναδώ ποτέ;» αναρωτιέται η Γατούλα, ενώ
ξεσπάει κι εκείνη σε κλάματα. «Πού είναι ο φίλος μου; Πού είναι ο Απόστολος;
Πώς είναι δυνατόν να με ξέχασε; Μου έχει λείψει τόόόσο πολύ…!!!»
Όσο μιλάει, τα δάκρυα τρέχουν ανεξέλεγκτα από τα μάτια της. «Τί μου
συμβαίνει; Κλαίω; Πρώτη φορά κλαίω έτσι. Μέχρι τώρα, το πολύ πολύ να
δάκρυζα λίγο όταν κάποιος μου πατούσε κατά λάθος την ουρά. Παράξενο…
Σαν να νιώθω πιο ανάλαφρη… Δεν είναι και τόσο άσχημα τελικά να κλαίω…
Είχα τόσες μέρες μια λύπη στην καρδιά μου που με βάραινε πολύ. Τώρα τα
δάκρυα σαν να την έχουν απαλύνει λίγο…»
«Μα έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Το κλάμα μας βοηθά να νιώθουμε καλύτερα,
κάποιες φορές» της λέει ο Δεινόσαυρος Πρόβατο. «Ειδικά όταν μας
στενοχωρεί κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Υπάρχουν, όμως και
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πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε» συνεχίζει, απευθυνόμενος στον
Δεινόσαυρο Μπου Χου Χου. «Δεν είναι όλες οι στενοχώριες ίδιες. Το να
φεύγει ο φίλος σου, σίγουρα, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Όμως, το να καεί το
αυγό σου, για παράδειγμα, είναι κάτι που μπορείς να το αλλάξεις. Μπορείς να
φτιάξεις ένα καινούργιο αυγό!»
«Καλά τα λες. Ίσως, τελικά, μπορώ, και να κλαίω για αυτά που με
στενοχωρούν για να νιώσω καλύτερα, και να προσπαθήσω να αλλάξω αυτά
που μπορώ. Στενοχωριέμαι πολύ γιατί θα μου λείψει ο φίλος μου, αλλά θα
μπορούσα ταυτόχρονα και να προσπαθήσω να κάνω καινούργιους φίλους.
Λέτε, έτσι, να σταματήσουν να τρέχουν, συνέχεια, δάκρυα από τα μάτια μου;
Μπορεί, δηλαδή, να καταφέρω να γελάσω και καμιά φορά;»
«Και βέβαια μπορείς να τα καταφέρεις!» του απαντά η Άπλυτη Ατρόμητη
Γατούλα. «Όπως κατάφερα κι εγώ να κλάψω. Και να, ήδη, νιώθω καλύτερα.
Νομίζω ότι θα το κάνω πιο συχνά από δω και πέρα!»
«Τέλεια, λοιπόν!» απαντά ο Δεινόσαυρος Πρόβατο. «Και δεν θα σε
φωνάζουμε πια Μπου Χου Χου, αλλά Μπου Χου Χα Χα!»
«Χαχαχα!!! Είναι, πράγματι, πολύ αστείο το καινούργιο μου όνομα! Λέω να το
κρατήσω!» απαντά ο πρώην Μπου Χου Χου, ενθουσιασμένος.
«Χαιρόμαστε πολύ που σε γνωρίσαμε Μπου Χου Χα Χα και πήραμε από σένα
ένα πολύτιμο μάθημα. Όπως άλλωστε και από όλους τους δεινόσαυρους που
γνωρίσαμε τις τελευταίες μέρες. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να
βρισκόμασταν όλοι μαζί παρέα!» λέει η Γατούλα.
«Πολύ ωραία ιδέα! Ας κάνουμε ένα πάρτι στη μεγάλη αίθουσα του Μουσείου
και να τους καλέσουμε όλους!» απαντά ο Δεινόσαυρος Πρόβατο.
«Ναι, ναι!!! Τέλεια ιδέα! Αύριο το βράδυ!» συμπληρώνει η Γατούλα.
«Φανταστικά!!! Δεν έχω πάει ποτέ σε πάρτι. Ανυπομονώ για το αυριανό
βράδυ!» λέει ο Μπου Χου Χα Χα.
«Ας τρέξουμε να τους καλέσουμε όλους!!!»

ο επόμενο βράδυ, με το που ακούγεται η μεγάλη σιδερένια πόρτα να κλείνει
και ο κυρ Αντρέας να γυρίζει το κλειδί, όλοι οι δεινόσαυροι ανοίγουν τις πόρτες
των αιθουσών τους και κατευθύνονται ενθουσιασμένοι προς τη μεγάλη
κεντρική αίθουσα όπου τους περιμένουν ο Δεινόσαυρος Πρόβατο και η
Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα.
«Καλώς όρισες στο πάρτι, Κοκκινισματόσαυρε! Πολύ χαιρόμαστε που σε
βλέπουμε!»
«Κι εγώ χαίρομαι που ήρθα!» τους απαντά ο Κοκκινισματόσαυρος που αυτή
τη φορά έχει ένα απαλό ροζ χρώμα.
«Μα να! Έρχεται κι ο φίλος μας ο Ζηλ-Ρεξ!»
«Γεια σας φίλοι μου! Ωραίο πάρτι! Αυτό όμως που θα κάνω εγώ σε λίγες
μέρες, θα είναι καλύτερο από το δικό σας!» τους λέει κλείνοντάς τους το μάτι
παιχνιδιάρικα.
«Να, να κι ο Ατμόσαυρος ο Φοβερός!» αναφωνεί η Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα
και τρέχει να τον αγκαλιάσει όταν ξαφνικά… πατάει την ουρά της και
προσγειώνεται πάνω του. «Ε, τί κάνεις, δεν βλέπεις μπροστά σου;» αναφωνεί
ο Ατμόσαυρος. Αμέσως όμως μετά, οι ατμοί που ξεπρόβαλλαν από τα αυτιά
του διαλύονται και ένα χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπό του, ενώ λέει
«Να με αγκαλιάσεις ήθελες;;;!!! Τι ωραία!!!»
«Μπουουου!!!» ακούγεται ξαφνικά μια βροντερή φωνή και προσγειώνεται στο
κέντρο της αίθουσας μια μαυροντυμένη μάγισσα πάνω στην ιπτάμενη σκούπα
της, κάνοντας τους όλους να αναπηδήσουν τρομαγμένοι.
«Επ, τί έγινε παιδιά; Το πάρτι δεν είναι μασκέ; Άδικα έκανα τόσο κόπο να
φτιάξω τη στολή μου;» ακούγεται η φωνή του Τρομόσαυρου του Φοβερού
μέσα από τη μάσκα και, αναγνωρίζοντάς τον όλοι, ανακουφισμένοι, ξεσπούν
σε γέλια με το πιο δυνατό να είναι αυτό του Μπου Χου Χα Χα!
Στο τέλος της βραδιάς, λίγο πριν ξημερώσει και αφού όλοι έχουν γελάσει,
έχουν διασκεδάσει, έχουν συζητήσει, ακόμα και διαφωνήσει κάποιες φορές,
ετοιμάζονται να αποχαιρετιστούν και να επιστρέψει ο καθένας στην αίθουσά
του. Εκείνη την ώρα, ο Δεινόσαυρος Πρόβατο ξεροβήχει για να τραβήξει την
προσοχή των υπολοίπων και ξεκινάει να μιλάει διστακτικά. «Φίλοι μου
καινούργιοι, απόψε ήταν μια υπέροχη βραδιά, ο καλύτερος τρόπος για να
κλείσει αυτή η εβδομάδα της περιπέτειάς μου, που ξεκίνησε όταν εμφανίστηκε
στην αίθουσά μου η Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα. Τόσον καιρό ζούσαμε μαζί σε
αυτό το Μουσείο, αλλά ποτέ δεν είχα δώσει την ευκαιρία, όχι να σας γνωρίσω,
ούτε καν να σας αντικρύσω. Και μέσα σε 6 μόλις μέρες, να, είμαστε όλοι μαζί,
συνυπάρχουμε και μπορούμε να χαιρόμαστε ο ένας την παρέα του άλλου.
Νομίζω ότι οι νύχτες μου σε αυτό το μουσείο θα είναι πολύ πιο ζωντανές από
δω και πέρα!»
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«Εεεε, Προβατοδεινοσαυράκο μου, σταμάτα. Είπαμε, συμφιλιώθηκα κάπως
με το φόβο μου για το νερό, αλλά δεν νιώθω ακόμα έτοιμη να αντιμετωπίσω
τους ποταμούς δακρύων που θα πλημυρίσουν σε λίγο την αίθουσα…» λέει η
Γατούλα κοιτώντας τα βουρκωμένα από συγκίνηση μάτια των γύρων της και
σκουπίζοντας στα κλεφτά και τα δικά της. «Ήταν και για μένα μια υπέροχη
εβδομάδα. Με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου αν και ήμουν μακριά από
αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι ώρα να σας αποχαιρετήσω γιατί αύριο είναι
Κυριακή, μέρα επισκέψεων για το Μουσείο, και πραγματικά ελπίζω ότι θα
έρθει ο φίλος μου ο Απόστολος να με πάρει. Θα γυρίσω σπίτι μου!»
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ίναι Κυριακή απόγευμα και οι ώρες επίσκεψης στο Μουσείο Δεινοσαύρων
έχουν τελειώσει. Το Μουσείο θα μείνει κλειστό μέχρι την επόμενη Κυριακή το
πρωί, μιας και λειτουργεί μόνο μια μέρα την εβδομάδα. Ο κυρ Αντρέας ο
φύλακας, αφού έχει καθαρίσει τους χώρους, ετοιμάζεται να κλειδώσει τις
πόρτες χωρίς να αντιληφθεί ότι στα πόδια του Παχυκεφαλόσαυρου -γνωστού
σε εμάς ως Δεινόσαυρος Πρόβατο- είναι αφημένος, σαν δώρο, ένας μικρός
κόκκινος φιόγκος.
Τα φώτα χαμηλώνουν και μέσα στην απόλυτη ησυχία ακούγεται ο ήχος της
πόρτας που κλείνει. Την ίδια στιγμή, ο Δεινόσαυρος Πρόβατο ανοίγει τα
ματάκια του, αντικρίζει τον κόκκινο φιόγκο, χαμογελά και ξεκινά την βραδινή
του βόλτα.-
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ΤΕΛΟΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας «Αθηνά Υγεία» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και εξυπηρετεί
όλους τους κατοίκους των επτά δημοτικών κοινοτήτων της Αθήνας με την
επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι δωρεάν
και η διεπιστημονική του ομάδα στελεχώνεται από ψυχολόγους,
κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους
και ψυχοπαιδαγωγούς.
Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» υλοποιεί προληπτικές παρεμβάσεις και
προγράμματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο
θεσμοθετημένης συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας. Οργανώνει ομάδες
και σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς που τους ενδιαφέρει η
ψυχοκοινωνική εκπαίδευση. Συντονίζει εκπαιδευτικές ομάδες φοιτητών,
κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας και οργανώνει δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σε ψυχοκοινωνικά
θέματα. Τέλος, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες.
Ανάλογα με την περιοχή στην οποία ανήκει η κατοικία, το σχολείο ή ο φορέας
κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να επικοινωνήσει, χρησιμοποιώντας τα
παρακάτω στοιχεία:

Ζωντανεύεις κάθε βράδυ και δεν έχεις βγει ποτέ από εδώ μέσα;
Μα γιατί; Δεν έχεις την περιέργεια να δεις τι υπάρχει παραέξω;

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

