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Η εκτόνωση των εντάσεων µε χιούµορ 
 

Όταν είµαστε κουρασµένοι ή βιαζόµαστε η πρώτη µας αντίδραση στους χειρισµούς ή τις 
«άσχηµες» συµπεριφορές των παιδιών  είναι η κριτική και ο θυµός. 
Ξεχνούµε πως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να ξεπεράσουµε τις δύσκολες στιγµές. 
 
Το χιούµορ, είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Η χρήση του  όχι µόνο διαφυλάσσει 
τη σπατάλη  ενέργειας, µε το να εκτονώνει ανούσιες διαµάχες µεταξύ γονέων παιδιών, 
αλλά και δείχνει ένα πρότυπο συµπεριφοράς στα παιδιά, το οποίο θα έχουν στο µυαλό 
και θα το αξιοποιούν όταν αντιµετωπίζουν συγκρούσεις ή όταν παίζουν µε  τα αδέρφια 
τους ή τους συνοµήλικους και  διαφωνούν. Τα παιδιά µαθαίνουν από τους ενήλικες, µε 
ποιον τρόπο να αντιδρούν σε διαµάχες. Εάν συναναστρέφονται µε ενήλικες που 
αντιµετωπίζουν  καθηµερινές συνηθισµένες συγκρούσεις  µε χιούµορ, τότε το 
πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους. 
 
Για να είναι βέβαια αποτελεσµατική η χρήση του χιούµορ, δεν θα πρέπει να είναι 
υπερβολική ή να γίνεται µε ασέβεια προς οποιονδήποτε είτε είναι ενήλικας είτε είναι 
παιδί. 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χιούµορ για παράδειγµα, όταν ένα παιδί κάνει 
γκριµάτσες,  γκρινιάζει για τα ρούχα, το φαγητό, το ξύπνηµα, το σχολείο, τα παιχνίδια , 
το συγύρισµα. Εάν αντιµετωπίσουµε αυτές τις συµπεριφορές µε τη χρήση χιούµορ, είναι 
πιθανό να σχολιάσουµε: 
 

- Είσαι πολύ αστείος/α όταν κάνεις αυτή τη γκριµάτσα. Για να δω αν µπορώ να 
την κάνω κι εγώ.... 

- Τι φαγητό έφτιαξα;  Φακοφέ µε σαλατέ φυσικά! Η σπεσιαλιτέ µου!! Τι λες 
θέλεις να δοκιµάσεις; 

- Δε θέλεις να έρθεις... Μη µου το κάνεις αυτό... Είµαι µεγάλη γυναίκα/ µεγάλος 
άντρας  και φοβάµαι να πάω µόνη.... Έλα µαζί µου… Σε παρακαλώ… 

- Είµαι µια νεράιδα και θα πάρω το µαγικό µου το ραβδί… Θα σε αγγίξω και 
ετοιµαστείς σε,,, 

- Ανέβηκα στο µαγικό µου χαλί και θα πετάξω … θα περάσω από... Ποιος θα 
µου κάνει παρέα;  

 

 
 

 
 

 

 


