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Πρόλογος 

Το παρόν βιβλίο ασχολείται με το άγχος και συγκεκριμένα με 
το άγχος των παιδιών. Ειδικότερα, επιχειρεί να αναλύσει τι 
είναι το άγχος, πώς εκδηλώνεται και γιατί, πόσο κακό μπο-
ρεί να κάνει στο παιδί, πώς το αντιμετωπίζουμε, και κυρίως 
πώς το προλαμβάνουμε.

Στο παρελθόν, το να μιλάς για το παιδικό άγχος θα φαι-
νόταν το λιγότερο παράδοξο. Στις μέρες μας, ωστόσο, θεω-
ρείται δεδομένο ακόμη και για τα παιδιά. Και αυτό, όχι γιατί 
τα παιδιά άρχισαν ξαφνικά να μιμούνται τους μεγάλους, ούτε 
γιατί έχουν αλλάξει άρδην οι συνθήκες της ζωής μας συγκρι-
τικά με παλαιότερα. 

Το άγχος είναι ένα συναίσθημα όπως όλα τα άλλα. Όπως 
δηλαδή η χαρά, ο θυμός, η αγάπη, ο φόβος… Γεννιόμαστε με 
την ικανότητα να νιώσουμε, κάποια στιγμή, υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες, όλα αυτά τα συναισθήματα. Είναι και αυτά κομμάτι 
της ανθρώπινης υπόστασής μας. Χωρίς την ικανότητα να τα 
νιώσουμε κάτι σίγουρα δεν πάει καλά, όπως, από την άλλη, 
και οι υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις αποτελούν 
και αυτές ένδειξη ψυχολογικών προβλημάτων.

Όπως θα δούμε στις ενότητες που ακολουθούν, το άγχος 
φαίνεται να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξια-
κής πορείας των παιδιών. Συνεπώς, θα μπορούσε κάλλιστα 
να πει κανείς ακόμα και ότι το άγχος το χρειαζόμαστε – χωρίς 
το σχήμα αυτό να είναι απαραιτήτως οξύμωρο. Ναι, μας είναι 
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χρήσιμο το άγχος, όπως και άλλα αρνητικά συναισθήματα, 
όπως ο φόβος ή ο θυμός. Αυτό όμως που μεταβάλλει τη χρη-
σιμότητά του σε βλάβη είναι η εκδήλωσή του σε υπερβολικό 
βαθμό. Και είναι αυτή η υπερβολή την οποία χρειάζεται να 
περιορίσουμε όταν συμβεί, αλλά, πολύ περισσότερο, να μην 
επιτρέψουμε να συμβεί. Αυτό το τελευταίο είναι και η κύρια 
επιδίωξη του βιβλίου μας. 

Στην πρώτη ενότητα ορίζουμε το άγχος και περιγράφουμε 
το παιδικό άγχος. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο άγχος ως 
σύμπτωμα της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών και των 
εφήβων, έτσι όπως αναφέρονται από τον Freud, τον Erikson 
και τον Piaget, και ολοκληρώνουμε την περιγραφή της ανα-
πτυξιακής πορείας των παιδιών με την αναφορά μας στα στά-
δια της ηθικής ανάπτυξης κατά τον Kohlberg.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τις διαταραχές 
του συναισθήματος/διάθεσης, όπου περιγράφονται όλα τα 
είδη των διαταραχών που συναντώνται στην παιδική/εφη-
βική ηλικία. Κατόπιν αναφερόμαστε στο σχολείο ως πηγή 
άγχους, καθώς και στο πώς το άγχος εκφράζεται μέσα από 
τις συμπεριφορές των μαθητών, πώς ερμηνεύεται και πώς 
διαγιγνώσκεται.

Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην πρόληψη/θερα-
πεία του άγχους. Αναφερόμαστε αρκετά διεξοδικά στη Θετική 
Ψυχολογία, τον κλάδο αυτό της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, μας παρέχει τη θεωρητική θεμελίωση 
μεθόδων και τεχνικών που μας οδηγούν στο ευ ζην. Αναλύ-
ουμε, επίσης, τις μεθόδους και τις τεχνικές της γνωστικής- 
συμπεριφοριστικής θεραπείας, οι οποίες αποτελούν τη θερα-
πεία επιλογής των διαταραχών συναισθήματος/διάθεσης, ενώ 
παράλληλα βοηθούν σημαντικά στην πρόληψη ψυχολογικών 
προβλημάτων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την αναφορά μας 
στο κορυφαίο ζήτημα της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, η 
ενίσχυση της οποίας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη 
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των συναισθηματικών διαταραχών μέσω των δεξιοτήτων 
αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης.

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στα καταστροφικά γεγονότα 
και στον ρόλο τους στη ζωή των παιδιών, έχοντας ως αφορμή 
τις αλλεπάλληλες καταστροφές που συμβαίνουν τα τελευταία 
χρόνια. Γίνεται, μάλιστα, αναφορά στις επιδράσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, των πανδημιών, 
των πολέμων, καθώς και στον τρόπο που τα ΜΜΕ διαχειρί-
ζονται τις άσχημες/δυσάρεστες ειδήσεις. 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το Παράρτημα, όπου παρα-
τίθενται περιστατικά από την κλινική μας εμπειρία, τα οποία 
καταδεικνύουν τις ποικίλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής τους πορείας και 
περιγράφονται οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Το βιβλίο αυτό δεν θα είχαμε τη χαρά και την ικανο ποίηση 
να το δούμε να παίρνει… σάρκα και οστά αν δεν είχαμε την 
αμέριστη εμπιστοσύνη της Σεβαστής Μπούμπαλου, την υπο-
μονή και εμμονή στη λεπτομέρεια της Όλγας Παπακώστα και, 
βέβαια, του εκδοτικού οίκου Τόπος. Σας ευχαριστούμε όλους 
από καρδιάς!

Ρίτσα Ψύλλου & Μαρία Ζαφειροπούλου


