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Σημείωμα ebook 
Σε καλωσορίζω στην σύντομη αυτή έκδοση του βιβλίου μου που έχοντας 
εξαντλήσει 2 εκδόσεις ήρθε η ώρα να δοθεί ελεύθερα σε όποιον 
επισκέπτεται τη σελίδα μου.  Το βιβλίο γράφτηκε αρχικά το 2012 και είχε 
πολλές πληροφορίες που αφορούσαν τα Indigo παιδιά που τότε 
απασχόλησαν μια μερίδα ειδικών που είχαν μια πιο πνευματική προσέγγιση 
πέρα από την ψυχολογική στους οποίους ανήκω.  Η έκδοση αυτή έγινε 
ανάρπαστη την εποχή εκείνη.  Αναγκάστηκα σχεδόν να προχωρήσω σε μια 
δεύτερη το 2015 με ελάχιστες διορθώσεις πάνω στην αρχική παρόλο που οι 
συνθήκες της καθημερινότητας είχαν δυσκολέψει αρκετά.  Σήμερα 
φθάνοντας το 2021 και ενώ οι συνθήκες γύρω μας δεν είναι απλά δύσκολες 
είναι συχνά ανυπόφορες αποφασίζω να αναρτήσω στην ιστοσελίδα μου 
μέρος του βιβλίου μου. Έχω κάνει αρκετές περικοπές και ο λόγος είναι γιατί 
ο σημερινός γονιός αντιμετωπίζει δυσκολότερα θέματα από την εποχή που 
αρχικά είχε γραφτεί το βιβλίο.  Λέξεις όπως «καραντίνες», «εμβολιασμοί», 
«τηλεκπαιδεύσεις» δεν μας ήταν τότε γνωστές.  Πιο προκλητικοί καιροί 
λοιπόν και έτσι πιο μεγάλη ανάγκη για σύντομες και περιεκτικές 
παραινέσεις προς τους γονείς.  Το επεξεργάστηκα έτσι που να δώσω στον 
αναγνώστη μου τα πιο σημαντικά μέρη που θεωρώ ότι κάθε γονιός οφείλει 
να γνωρίζει ώστε να εκτελέσει την αποστολή του ως Μέντορας και 
Προπονητής του νέου ανθρώπου που του εμπιστεύεται η Ζωή μέσα σ’ 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς.  
 

Αύγουστος 2021 

 
Σημείωμα για την 2η έκδοση. 
Και να που φθάσαμε και στη 2η έκδοση. Όταν πρωτοτυπώθηκε αυτό το 
βιβλίο το 2012, η δημιουργός του δεν πίστευε ότι μέσα σε λίγους μήνες τα 
500 αντίτυπα θα έφευγαν. Και όταν έφυγαν θεώρησε ότι αυτό ήταν.  
Τέλειωσε! Μα η ζήτηση συνεχίστηκε και για περίπου ένα χρόνο το αίτημα 
για κάποιο αντίτυπο έβρισκε την ίδια απάντηση.  Δεν υπάρχει κανένα! 
Τελείωσε! Και ερχόταν η ερώτηση:  Δεν θα βγάλετε 2η έκδοση; Ήρθε λοιπόν 
και αυτή το 2015.  Τιμή και αισιοδοξία ο απόηχος απ’ την απόφαση.  
Μακάρι  και τούτα τα λίγα αντίτυπα να πάρουν το δρόμο προς τον 
αναγνώστη τους.  Μακάρι να βοηθήσουν μια μάνα έναν πατέρα που σε 
τούτους τους πιο δύσκολους καιρούς απ’ την αρχική έκδοση αγωνίζεται να 
προσφέρει σ’ αυτόν τον σημαντικό ρόλο, τον σημαντικότερο που του 
αναλογεί, το καλύτερο.  Μακάρι να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται ένας 
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ακόμη γονιός.  Δεν είναι παρήγορα τα συμπεράσματα για την ελληνική 
οικογένεια.  Δεν είναι ευοίωνα αλλά η ελπίδα για την αφύπνιση για την 
αλλαγή είναι συνυφασμένη με τον Έλληνα κι έτσι δεν μπορεί παρά να 
επιτευχθεί.  Το πότε είναι το ερώτημα.  Ας ευχηθούμε σύντομα να 
καταφέρουμε να αναλάβουμε το ρόλο  του γονιού όχι σαν όλα αυτά που 
χαρακτηρίζουν τον μέσο Έλληνα γονιό αλλά σαν  Μέντορες και Προπονητές. 
Ο Μέντωρ ως μυθικό πρόσωπο υπήρξε εκείνος στον οποίον εμπιστεύθηκε ο 
Οδυσσέας φεύγοντας για τον Τρωϊκό πόλεμο τα του οίκου του.  Ο 
Μέντορας κατά τον Όμηρο επόπτευε και συμβούλευε τον Τηλέμαχο,  ώστε  
να τον ετοιμάσει να αναλάβει τις ευθύνες του όσο θα απουσίαζε ο  πατέρας 
του.  Κατά την Μυθολογία ο Μέντορας ήταν η θεά Αθηνά που είχε 
μεταμορφωθεί σε άνδρας ώστε να είναι ταυτόχρονα πρότυπο, καθοδηγητής 
και προστάτης.   Και αν θελήσουμε τώρα να αποσυμβολίσουμε την θεά 
Αθηνά θα πούμε πως  η Αλήθεια και η Σοφία  αναλαμβάνουν να 
καθοδηγήσουν και να προστατεύσουν τον νέο άνθρωπο στα δεινά της ζωής. 
Ο Προπονητής τώρα! Σύνθετη λέξη που σημαίνει προ του πόνου.  Ο 
προπονητής δηλαδή σε προετοιμάζει για τον πόνο που έτσι κι αλλιώς 
έρχεται. Πόνος κατά την αρχαία ελληνική σήμαινε κόπος. Είτε πρόκειται για 
σωματικό ή ψυχικό κόπο λοιπόν είναι βέβαιο πως θα έρθει, άρα 
βοηθούμενος αναπτύσσεις δυνάμεις και τεχνικές για να τον αντιμετωπίσεις. 
Τι θα γινόταν στην κοινωνία μας αν τοποθετούσαμε μια αρχή όπου οι γονείς 
είναι Μέντορες και Προπονητές για τα παιδιά τους;  Θα βρισκόμασταν 
μπροστά σε μια καινούργια κοινωνία που μόνο από την ανάλυση των 
προηγούμενων δύο λέξεων θα διαμορφωνόταν ως εξής.  Η Αλήθεια και η 
Σοφία θα αναλάμβαναν να καθοδηγήσουν και να προστατεύσουν τον νέο 
άνθρωπο ενώ ταυτόχρονα θα τον ετοίμαζαν ψυχικά και σωματικά να 
αντιμετωπίσει τα δεινά που έτσι κι αλλιώς έρχονται. 
Εύλογα γεννάται το ερώτημα και ο γονιός; Πώς θα προετοιμαστεί ο γονιός 
για να έχει τα χαρακτηριστικά του Μέντορα και του Προπονητή;  Η πολιτεία 
που θα έπρεπε να παίζει αυτό το ρόλο όχι μόνο αδιαφορεί, κάνει ότι μπορεί 
στα χρόνια μας για να κρατά τον γονιό δέσμιο αδυναμιών, συνθηκών 
εκτάκτου ανάγκης ή και ακόμη χειρότερα σε κατάσταση άμυνας οπότε δεν 
έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τον σπουδαιότερο ρόλο που του ανατίθεται.  
Κάνει όλα τα άλλα και αυτή που είναι η σπουδαιότερη ανάθεση έργου, το 
μεγάλωμα του παιδιού του αφήνεται στην τύχη. 
Για να μπορέσει να βρεθεί η λύση, θα χρειαστεί να εντοπιστεί το πρόβλημα.  
Θα χρειαστεί να αντιληφθούμε ότι έχουμε πρόβλημα για να αναζητήσουμε 
τρόπους και στρατηγικές να λύσουμε το πρόβλημα.  Είμαστε ακόμη σαν 
κοινωνία στο ότι δεν έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα.  Κάπου κάπου κάποιοι 
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εντοπίζουν το θέμα αλλά αντιμετωπίζονται ολίγον σαν γραφικοί, σαν 
υπερβολικοί, σαν από άλλο ανέκδοτο. 
Ε! όχι.  Ο γονιός που ενδιαφέρεται να βρει καινούργιους τρόπους 
προσέγγισης του ρόλου σαν να είναι το μοναδικό πρόβλημα στον πλανήτη, 
άρα θέλει άμεση επίλυση και σύντομα, είναι ο γονιός που θα κάνει τη 
διαφορά.  Είναι αυτός που θα προσεγγίσει στην πιθανότητα να ενεργήσει 
σαν Μέντορας και Προπονητής.  
Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.  Όταν θα καταφέρουμε να πείσουμε και 
κάποιους από τους υπόλοιπους που βλέπουν το ρόλο σαν μια διαδικασία 
απλή και τετριμμένη, κάνοντας τα ίδια λάθη αιώνες τώρα, θα αρχίσει να 
φαίνεται η διαφορά.  Όσο παραμένουμε απαθείς στην αδιαφορία για τη 
βελτίωση των πεποιθήσεων που αφορούν τον σπουδαιότερο ρόλο που 
καλείται να παίξει ο άνθρωπος, τόσο θα γυροφέρνουμε στα ίδια 
προβλήματα, στις ίδιες ανόητες επιβολές και τιμωρίες, στις ίδιες συνήθειες 
ανταμοιβών λες και εκπαιδεύουμε σκύλους και όχι ανθρώπους. 
Είναι βαριά η ευθύνη.  Χρειάζεται να την αναλάβουμε.  Χρειάζεται να 
βοηθήσουμε ώστε πριν γίνουμε Μέντορες και Προπονητές των παιδιών μας 
να καταφέρουμε να γίνουμε Μέντορες και Προπονητές των εαυτών μας που 
δυστυχώς παραμένουν θεατές της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από 
μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν επιθυμούν την αλλαγή, αλλά φροντίζουν 
οργανωμένα και στρατηγικά να διαχέουν φόβο, πανικό, θυμό και 
ανασφάλεια ώστε να ξεχνάμε αυτά για τα οποία έχουμε έρθει στη ζωή.  
Αιώνες τώρα οι άνθρωποι αναζητούν την εξέλιξη, την διεύρυνση, την 
υπέρβαση του γνωστού και ταυτόχρονα φοβούνται για όλα τούτα.  Κάποιοι 
προηγούνται, κάποιοι έπονται, κάποιοι ανησυχούν και κάποιοι άλλοι 
πέφτουν απροστάτευτοι στο πεδίο της μάχης αντιστεκόμενοι στην αλλαγή 
την οποία σε ένα επίπεδο αναζητούν ή και προσδοκούν.  Αιώνες τώρα η 
ίδια ιστορία.  Δεν βαρεθήκαμε πια;  Δεν μάθαμε μέσα από την επανάληψη 
πως η αλλαγή έτσι κι αλλιώς έρχεται να μας συναντήσει;  Αργά ή γρήγορα, 
ηθελημένα ή αθέλητα, το καινούργιο είναι στην πόρτα μας κάθε ξημέρωμα 
της επόμενης στιγμής.  Καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, φωτεινό ή σκοτεινό 
είναι εκεί και περιμένει να μας συναντήσει.  Εμείς κάνουμε πως δεν το 
βλέπουμε γιατί προτιμάμε εκείνο που ξέρουμε.  Λες και μαζοχιστικά 
αποφασίσαμε να μένουμε αμετακίνητοι θεωρώντας το “γνωστό” συνώνυμο 
του “καλύτερου”.  Και όσο η προσποίηση αυτή διαρκεί τόσο το «νέο» 
προετοιμάζει τις συνέπειες της αλλαγής μας και εγκαθίσταται γύρω και 
μέσα  και εμείς έκπληκτοι κοιτάμε και αναρωτιόμαστε από πού άραγε ήρθε.  
«Μα δεν το κάλεσα, δεν του έδωσα την άδεια», σκεφτόμαστε πότε 
αγανακτισμένοι και πότε εγκλωβισμένοι στο γνωστό.   Και μόνο αν έρθει το 
καλύτερο (κατά την κρίση μας η οποία είναι επηρεασμένη από τις 
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πεποιθήσεις μας και εκείνες από τον ευρύτερο περίγυρο)  πανηγυρίζουμε 
και κρυφοκαμαρώνουμε γιατί θεωρούμε πως μόνο για τούτο είμαστε 
φτιαγμένοι.  Εμείς το καταφέραμε!  Α! ρε άνθρωπε!  Μήπως ήρθε η ώρα να 
συμφιλιωθείς με το μόνο βέβαιο, το μόνο σταθερό στη ζωή; Την αλλαγή; 
Την όποια αλλαγή! Μήπως ήρθε η ώρα να θελήσεις να την αναζητήσεις 
προσφέροντας την ύπαρξή σου οικειοθελώς και με προθυμία σε εκείνο που 
έρχεται, αναζητώντας τρόπους να την εγκαταστήσεις όσο πιο πρόθυμα και 
όσο πιο καλοπροαίρετα μπορείς;  Και μήπως τότε θα είναι πιο φιλική μαζί 
σου; Μήπως ίσως μπορείς και να την κατευθύνεις;  Τουλάχιστον όσο περνά 
απ’ το χέρι ενός ατελούς όντος που είναι ο άνθρωπος δηλαδή εσύ; 
Ο άνθρωπος αυτό το νοήμων (όσο γίνεται) ον, που εμφανίστηκε στον 
πλανήτη και τα θεώρησε όλα δικά του και δημιούργησε σιγά σιγά ένα 
ανθρωποκεντρικό σύστημα, ήρθε από νωρίς αντιμέτωπος με την μικρότητά 
του και ένοιωσε τη μειονεξία του.  Τα στοιχεία της φύσης φάνταζαν θεϊκά 
μπροστά του, γιατί είχαν δύναμη που εκείνος όχι μόνο δεν είχε, αλλά ήταν 
και αδύνατον να την αποκτήσει στο μέτρο εκείνο που θα μπορούσε να τα 
δαμάσει ή να τα αντιμετωπίσει.  Πώς να τα βάλει με το νερό που έρεε στο 
χείμαρρο μετατοπίζοντας βράχια απείρως μεγαλύτερα από τον ίδιο; Πώς να 
τα βάλει με τη φωτιά που του ξέφυγε και κατάκαιγε  τα πάντα γύρω του 
χωρίς να προλαβαίνει ούτε να την παρακολουθήσει.  Και κείνος ο άνεμος; 
Όταν φυσούσε, ξερίζωνε ολόκληρα δέντρα! Το μόνο που μπορούσε να κάνει 
γι’ αυτόν ήταν να προφυλαχτεί βαθιά μες τη σπηλιά του.  Εκεί ένοιωθε μόνο 
ασφαλής και σίγουρος.  Ερχόταν όμως στιγμές που είχε να τα βάλει και με 
κείνο που το θεωρούσε σταθερό.  Το χώμα που πατούσε.  Σειόταν και 
άνοιγε κάποιες φορές και ένοιωθε σαν το μυρμήγκι που έμπαινε νερό μες 
τη φωλιά του και κατέστρεφε ότι είχε με κόπο περισυλλέξει.  Ο φόβος της 
μικρότητάς του εγκαταστάθηκε μες τη βαθύτερη γωνιά της ύπαρξής του.  
Μπορεί και μέσα στο γονίδιό του ποιος ξέρει;  Μπορεί κάποια στιγμή να το 
ανακαλύψουν οι επιστήμονες και αυτό.  Έτσι κι αλλιώς σε 100 χρόνια από 
σήμερα οι άνθρωποι θα κοιτούν την εποχή μας όπως εμείς κοιτάμε την 
λίθινη εποχή.  Δεν ξέρουμε! Και το χειρότερο είναι πως «δεν ξέρουμε ότι 
δεν ξέρουμε» και το ακόμη πιο χειρότερο «πως νομίζουμε πως ξέρουμε» 
και συμπεριφερόμαστε σαν αλαζονικά παγώνια.  Μόλις όμως πιάσει η 
βροχή, τα φτερά μας βαραίνουν τόσο που δεν μπορούμε πια να τα 
κρατήσουμε ανοιχτά και γινόμαστε κότες.  Κότες! Ναι κότες! Πουλάδες 
φοβισμένες οι άνθρωποι μες τη μικρότητά τους αγωνίζονται να το παίξουν 
παγώνια.  Μα δεν περνάει πια.  Η προσποίηση είναι τόσο φανερή που αρκεί 
να ρίξεις μια πιο προσεχτική ματιά και να δεις μέσα στα μάτια του 
μεγιστάνα το φόβο και τη μειονεξία.  Τι κι αν την έχει κάνει αλαζονεία.  Το 
ένα ή το άλλο είναι τα άκρα μιας συνθήκης που δεν έχει ισορροπία, δεν έχει 
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σύνεση, διάκριση, ειρήνη, γαλήνη, γνώση, αρετή.  Δεν έχει αγάπη! Ούτε για 
τον ίδιο, ούτε για όλους όσους τον περιστοιχίζουν.  Μέσα σ’ αυτό το φόβο 
λοιπόν βρίσκει την δύναμη να στοχεύσει στην ισχύ.  Και εκεί άρχισε η 
συσσώρευση αγαθών.  Τα μάζευε για να είναι σίγουρος πως θα έχει το 
χειμώνα, θα έχει στην ανομβρία, ή στη πλημύρα, θα έχει.  Θα έχει.  Και 
κάπου εκεί χάθηκε το μέτρο, χάθηκε η πίστη, χάθηκε η εμπιστοσύνη, 
χάθηκε η συνεργασία, η συμπόρευση, η κατανόηση, η ειρήνη, η αγάπη.  Και 
τον βρήκε ευάλωτο και μικρούλη η αλλαγή και του άλλαξε τα φώτα κι αυτός 
ακόμη πιο φοβισμένος κατέληξε να συσσωρεύει κι άλλα για να γίνει ακόμη 
πιο δυνατός απέναντι στην αλλαγή που άρχισε να παρατηρεί πως είναι 
γύρω του.  Η άνοιξη γινόταν γρήγορα καλοκαίρι και ύστερα ερχόταν το 
φθινόπωρο με τις βροχές και χαιρόταν για λίγο, μετά τη ζέστη του 
καλοκαιριού, μα σύντομα οι δροσερές βροχούλες γίνονταν μπόρες, 
πλημύρες καταστροφικές και βλαστημούσε την τύχη του και τη μικρότητά 
του.  Κι έτσι βρεμένος και μικρός ερχόταν αντιμέτωπος με το χειμώνα και 
φρόντιζε να ζεσταθεί και να απαγκιάσει μέχρι να ξαναρθεί η άνοιξη και να 
πορευτεί στον αέναο κύκλο της μιζέριας του συλλέγοντας κι άλλη μειονεξία.   
Τώρα ήταν οι άνθρωποι που του την προκαλούσαν.  Ήταν εκείνος ο πιο 
δυνατός της διπλανής σπηλιάς και κείνη η άλλη φυλή που ερχόταν μέσ’ απ΄ 
το δάσος με πιο μεγάλα ακόντια απ’ τα δικά του και έπρεπε να φυλαχτεί και 
να φυλάξει τα γυναικόπαιδα και τη σοδιά και τα αγαθά …. Και πάλι απ’ την 
αρχή!  Φόβος τεράστιος φόβος εγκατεστημένος στην ύπαρξή του.  Κι 
έμαθε!  Έμαθε να περιφρουρεί, να προστατεύει, να απειλεί, να μάχεται, να 
νικά και να νικιέται.  Γλύφοντας τις πληγές του έχτιζε κι άλλο φόβο κι άλλο 
μίσος κι άλλη έμπνευση για συσσώρευση αγαθών, δύναμης, ασφάλειας.  
Και όλο και πιο πολύ απομακρυνόταν απ’ τον πυρήνα του.  Ξεχνούσε πως κι 
ίδιος ήταν αυτό που φοβόταν.  Ο ίδιος ενίσχυε την θέση που απευχόταν.  
Εκείνη του φοβισμένου. 
Και ήρθαμε στις μέρες μας και γεννιέται το βρέφος φέρνοντας στα γονίδιά 
του την αγωνιά το φόβο και την ταραχή του πρωτόπλαστου.  Και οι γονείς 
και αυτοί με τις ίδιες φοβίες, λίγο πιο ενισχυμένες με κάποια λίγα ή 
περισσότερα χρόνια βίωσης απ’ το μωρό τους, θέλουν να το προστατέψουν 
και το φροντίζουν και το αγαπούν (υποτίθεται) και δεν το αφήνουν να 
μεγαλώσει.  Γιατί ξέρουν πως αν μεγαλώσει θα μάθει να φοβάται ακόμη 
περισσότερο και το αφήνουν να είναι μικρό, γιατί λέει άμα μεγαλώσει θα 
μάθει.  Και κείνο θέλει να εμπειρευτεί τη ζωή και θέλει να τρέξει μα του 
λένε «μη πρόσεχε θα πέσεις» και κάθεται.  Θέλει να πιάσει, να αγγίξει,  να 
καταλάβει την ύλη, το βάρος, τη δύναμή του και του λένε «μη θα το 
σπάσεις» ή του φτιάχνουν έναν κόσμο παιδικό με ακίνδυνα πολύχρωμα 
μαλακά και ελαφριά πραγματάκια που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και 
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του λένε «παίξε με τα παιχνίδια σου άστο αυτό» και του λένε … και του λένε 
…..  
Πώς να την αγαπήσουμε την αλλαγή με τόσο μπαγκάζια;  Πώς να 
τολμήσουμε να αισθανθούμε τη δύναμή μας αφού την ξεχάσαμε!  Μας 
έκαναν να την ξεχάσουμε όλοι εκείνοι που θέλουν να νοιώθουμε μικροί, και 
άβουλοι και αδύναμοι γιατί τους συμφέρει να οργώνουν τα χωράφια της 
ύπαρξής μας και να συλλέγουν αυτοί τους καρπούς που είναι δικοί μας. 
Κόσμε ξύπνα.  Η δύναμη είναι δική σου.  Θυμήσου.  Είσαι πνεύμα που 
κατοικεί σε ύλη.  Σαν πνεύμα που είσαι μπορείς τα πάντα.  Σε έχουν κάνει 
να το ξεχάσεις.  Σε έχουν τόσο πολύ εγκλωβίσει στην ύλη σου που ξέχασες 
τη δύναμη που έχεις να πετάς.  
Δέξου την αλλαγή σημαίνει ζήσε.  Ζωή χωρίς αλλαγή δεν είναι ζωή.  Είναι 
ρομάντζο. Είναι ταινία. Είναι βιτρίνα χωρίς αλήθεια!  Είναι ψέμα!  Ναι 
ψέματα σου λένε όταν προσπαθούν να σε πείσουν να ζήσεις μια ζωή με 
σταθερότητα.  Δεν γίνεται αυτό.  Είναι μη συμβατό με τη ζωή.  Τίποτα δεν 
είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι βέβαιο.  Τίποτα, τίποτα, τίποτα.  Το μόνο 
βέβαιο είναι πως όλα αλλάζουν και αν αφεθείς στη ροή της αλλαγής με 
γνώμονα την βεβαιότητα πως ότι συμβαίνει, συμβαίνει για να γίνεις 
καλύτερος άνθρωπος, για να το γνωρίσεις, να το χωρέσεις, να το 
διαχειριστείς και τελικά να το αντιμετωπίσεις με σύνεση και σιγουριά πως 
ναι μπορείς.  Δέξου την αλλαγή σαν μια ευκαιρία εκπαιδευτική στη ζωή.  
Όποια αλλαγή; Ακόμη και το θάνατο;  Ε! μα αυτή είναι όλη η ιστορία.  Αυτό 
τελικά φοβάσαι.  Φοβάσαι το τέλος.  Το τέλος της σχέσης, το τέλος των 
χρημάτων, το τέλος της ασφάλειας, το τέλος της υγείας, το τέλος της ζωής.  
Δηλαδή φοβάσαι τη ζωή.  Ποιος είπε πως η ζωή δεν έχει μικρούς και 
μεγάλους θανάτους;  Κάθε μέρα κάθε ώρα κάθε στιγμή κάτι τελειώνει και 
τούτο συμβαίνει για να αρχίσει κάτι άλλο.  Θέλεις να το δεχτείς για να 
τελειώνεις μια για πάντα με όλες τις ανοησίες που σου έχουν φουσκώσει τα 
μυαλά, η οικογένεια, το σχολείο, το σύστημα;  Θέλεις να υπερβείς τη 
μειονεξία σου πιστεύοντας πως για να είσαι εδώ στη ζωή έχεις όλα εκείνα 
τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να μπορείς να πέφτεις και να σηκώνεσαι;  
Να τελειώνεις και να αρχίζεις, σχέσεις, εργασίες, οικοδομήματα μικρά ή 
μεγάλα, οράματα που φθάνουν στην υλοποίηση και άλλα τόσα που μένουν 
στη φαντασία;  Είναι μόνο θέμα απόφασης.  Αν για μια στιγμή λιγοψυχίσεις 
να ξέρεις πως είναι μόνο για λίγο.  Τραγούδησε ένα σκοπό για να σωπάσεις 
τις σκοτεινές σου σκέψεις και δες να ξημερώνει το καινούργιο. Εμπειρία, 
σχέση, εργασία, όραμα…. ότι κι αν είναι χαιρέτισέ το κοίτα το κατάματα και 
ξεκίνα.  Κάπου εκεί θα κορυφωθεί, θα αλλάξει και θα φύγει για να σου 
φέρει το καινούργιο.  Αέναα!  Σαν τη ζωή.  Αέναα σαν τη νύχτα και τη μέρα, 
τα καλοκαίρια και τους χειμώνες, το φως και το σκοτάδι, το καλό και το 
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κακό!  Τουλάχιστο όσο βρίσκεσαι στο κόσμο της δυαδικότητας.  Αν φθάσεις 
την Ενότητα θα ξέρεις πως έκανες το καλύτερο.  Μόνο προσπάθησε!  Μην 
κωλυσιεργείς και μην λιγοψυχάς! Είναι εκεί και σε περιμένει!  Αργά ή 
γρήγορα θα είσαστε Ένα.   
Καλή ανάγνωση ….. 
 
 
 

Νοέμβριος 2015 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 
 

Όταν αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο, πέρα από την ευθύνη που 

αισθάνθηκα και το βάρος που απορρέει από αυτήν, ένιωσα την ανάγκη να το 

αφιερώσω σε κάποιον. Είναι αλήθεια πως η παράμετρος αυτή απουσιάζει   

αισθητά από τα ελληνικά βιβλία, ενώ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις 

ξένες εκδόσεις. Έχω την εντύπωση πως οφείλεται σε κάποιον κακώς 

εννοούμενο καθωσπρεπισμό που μας επιβάλλει η κοινωνία μας. Στα πλαίσια 

αυτού του καθωσπρεπισμού, τα προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα 

δείχνουν  να μην αφορούν το κοινό του. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να είναι 

έτσι. Κάθε φορά που διαβάζω τις προσωπικές αναφορές του δημιουργού 

ενός βιβλίου νιώθω να τον γνωρίζω καλύτερα. Νιώθω να ταυτίζομαι μαζί 

του. Τον αισθάνομαι σαν ένα φίλο που μιλά  απευθείας σ’ εμένα. Με βάση 

λοιπόν αυτό το σκεπτικό, το υιοθέτησα κι εγώ.  Όχι  αβασάνιστα.  Στην 

εσωτερική διαμάχη για το αν  είναι καλό να το κάνω ή όχι, υπερίσχυσε το 

πρώτο. Ο λόγος είναι πως το θεωρώ κάτι πολύ ανθρώπινο, που αποπνέει 

ευαισθησία, και αποδίδει ευγνωμοσύνη και αναγνώριση. Αφού λοιπόν 

υπερίσχυσε  η πρώτη εκδοχή, ξεκίνησε ένας νέος εσωτερικός διάλογος.  

Ωραία, έτσι θα γίνει∙ σε ποιον, όμως, θα το αφιερώσω; Καινούρια 

εσωτερική διαμάχη άρχισε να προβάλλει…  

Στην αρχή, σκέφτηκα πως θα ήθελα να το αφιερώσω στον μικρό 

Δημητράκη· τον Δημητράκη που, όταν η μητέρα του ήρθε να με 

συμβουλευτεί για τη δύσκολη συμπεριφορά του, μου ήρθε η αναπάντεχη 

ιδέα πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο παιδί - κι έτσι οδηγηθήκαμε όλοι σε 

καλά, καθώς φαίνεται, αποτελέσματα. Ναι! Ναι! Του αξίζει σκέφτηκα, 

επειδή λειτούργησε αφυπνιστικά για μένα και με οδήγησε να ερευνήσω 

ακόμη βαθύτερα∙  βρίσκομαι λοιπόν τώρα εδώ, έχοντας συλλέξει τόσο 

πολλά στοιχεία που νιώθω την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σας. Μόλις 

όμως πήρα την απόφαση κι ένιωσα έτοιμη, μου γεννήθηκε μια σκέψη: και η 

μαμά του Δημητράκη; Δεν αξίζει να το αφιερώσω σε μια τόσο υπεύθυνη 

μαμά, η οποία με εμπιστεύθηκε, άκουσε  όσα  της είπα, τα εφάρμοσε κι ήταν 

έτοιμη να υιοθετήσει όποια  καινούρια συμπεριφορά ήταν απαραίτητη; 

Ορίστε λοιπόν, θα το αφιερώσω στη μαμά του Δημητράκη - την Κάρμεν -,  

της αξίζει!  

Ήταν όμως και το άλλο, το ανθρώπινο κομμάτι  μου, το οποίο ένιωθε 

την ανάγκη να ευχαριστήσει, να δώσει αναγνώριση σε δύο ακόμη υπάρξεις, 

που αν δεν ήταν αυτές που ήταν ούτε κι εγώ θα ήμουν αυτή που είμαι, όποια 

κι αν είμαι: τους  γεννήτορές μου. Τους γονείς μου. Με τη μητέρα, τα 

πράγματα ήταν απλά. Δεν βρίσκεται πια σε φυσική εκδήλωση,  έτσι είμαι 

σίγουρη πως είναι μια χαρά, έχει εισπράξει τις ευχαριστίες μου και εγώ  έχω 
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λάβει από κείνη την αγάπη χωρίς όρους, για την οποία πολλά θα πούμε στις 

σελίδες που ακολουθούν.  Με τον πατέρα, όμως; Ναι, βέβαια, ίσως θα 

έπρεπε σ’ εκείνον ν’ αφιερώσω τούτο το βιβλίο!  Είναι ο άνθρωπος που μου 

πρόσφερε τη μεγαλύτερη ενθάρρυνση, πλήρη αποδοχή μαζί με παραδοχή, 

χώρια που στάθηκε και πρότυπό μου. Από εκείνον διδάχτηκα ν’ αλλάζω με 

τόλμη τη ζωή μου όποτε χρειαζόταν και να τραβώ και πάλι μπροστά!  

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή συλλογίστηκα πως υπάρχει ακόμη ένας 

σημαντικός άντρας στη ζωή μου που του οφείλω, τουλάχιστον, μια 

αφιέρωση: ο σύντροφος της ζωής μου επί είκοσι ολόκληρα χρόνια και 

πατέρας του παιδιού μου. Μεγάλος δάσκαλος σε πολλά ζητήματα και πάνω 

απ’ όλα, τροφοδότης της ύλης, έτσι που να μπορεί να λειτουργεί 

απερίσπαστα το πνεύμα. Το γεγονός ότι δεν είμαστε πια σύντροφοι δεν 

σημαίνει πως δεν θα παραμένει πάντα ένας αγαπημένος, ξεχωριστός 

«άλλος».  

Μπερδεύτηκα, αγχώθηκα, αλλά στο τέλος πήρα την απόφαση! Όλοι 

εσείς είστε πολύ σημαντικοί για μένα, είστε αληθινοί «κρύσταλλοι» που 

λαμποκοπούν στο μονοπάτι της ζωής μου. Υπάρχει όμως κάποιο άλλο 

«κρυσταλλάκι» που, αναμφίβολα,  φεγγοβολά σμαραγδένιες ανταύγειες και  

Σ’ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: στην κόρη μου 

Αγγελική, που ο ερχομός της, συμβολικά και ουσιαστικά, μου έδωσε  τη 

δυνατότητα να αντιληφθώ, τι θα πει να αγαπάς χωρίς όρους κι έτσι, να 

διευκολύνω κι άλλους σαν εμένα να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή, να κάνουν τα 

μεγάλα λάθη μικρότερα… 

 

 

 
Βαθιές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη οφείλω ακόμη στην αγαπημένη φίλη Μαρία 

Παραδέλη που σε στιγμές αμφιβολίας και κόπωσης μέσα στη διαδικασία της έκδοσης  

ήταν πάντα παρούσα να παροτρύνει και να συμβάλλει, τόσο στα πρακτικά όσο και στα 

ουσιαστικά.  Υπήρξαν φορές που σχεδόν αποφάσιζα να ξεχάσω αυτή την έκδοση και η 

Μαρία σαν η φωνή της συνείδησης ήταν πάντα εκεί να ενθαρρύνει, να βοηθήσει ακόμη 

και κάποιες φορές να επιβάλει τη συνέχιση αυτού του έργου αφιερώνοντας η ίδια   

ατέλειωτες ώρες επιμέλειας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
 

Δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν χρειάζεται άλλωστε, αποφάσισα σε ώριμη 

ηλικία να ασχοληθώ επαγγελματικά με την ψυχολογία. Βρισκόμουν ήδη σε 

επαφή με το θέμα πολλά χρόνια νωρίτερα. Τα φτερά του αγγέλου που 

προστατεύει εκείνους που βοηθούν  άλλους να κάνουν πιο λειτουργική τη 

ζωή τους, να βρουν το νήμα να συνδέσουν όσα φαίνονται ασύνδετα  και να 

οδηγηθούν σε ένα καλύτερο ΤΩΡΑ άγγιξαν κι εμένα. Μου άρεσε! Επί 

πολλά χρόνια έκανα ενδοσκόπηση προσπαθώντας ν’ αλλάξω κομμάτια της 

προσωπικότητάς μου – άλλοτε τα κατάφερνα, άλλοτε όχι! Ένιωθα μέσα μου  

να γίνονται αλλαγές, αργά αλλά σταθερά. Μόνο άμα κοιτάξεις πίσω, αφού 

έχει περάσει πια καιρός, τότε μόνο συνειδητοποιείς το δρόμο που διάβηκες, 

σε ποιο σημείο βρισκόσουν και πού έχεις κατορθώσει να φτάσεις. 

Οι συγκυρίες, «αχ! αυτές οι συγκυρίες!», με οδήγησαν στη διαδικασία 

του επαγγελματικού πτυχίου που θα μου επέτρεπε να λειτουργήσω σαν 

οικογενειακή σύμβουλος. Είχα μόλις εγκαταλείψει το ιδιαίτερα σύγχρονο 

επάγγελμα του «πωλητή ηλεκτρονικών υπολογιστών» (από τις λίγες 

γυναίκες που έκαναν τότε αυτή τη δουλειά), σκοπεύοντας να επιστρέψω 

όταν η νεογέννητη κόρη μου θα γινόταν σαράντα ημερών.  Όσο, όμως, 

πλησίαζαν οι μέρες, η καρδιά μου με έκανε να καταλάβω πως δεν μπορούσα 

να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε σε μένα ούτε στο παιδί μου. Το ανέβαλα, λοιπόν, 

για ένα χρόνο. Στο χρόνο επάνω, μου ήρθε η έμπνευση πως θα ήταν 

καλύτερα για όλους μας να επιστρέψω στη δουλειά όταν η κόρη μου θα 

πήγαινε στον παιδικό σταθμό. Όταν, δηλαδή, θα είχε συμπληρώσει τα τρία 

της χρόνια. Δεν κύλησαν εύκολα αυτά τα χρόνια. Ήμουν μια γυναίκα 

μαθημένη να φεύγει το πρωί στις 8 και να γυρίζει το βράδυ στις 9, 10, 11 

και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα σπίτι με ένα μωρό, να κάνω  βόλτες στα πάρκα 

και τις παιδικές χαρές. Στις εξόδους μου, άρχισα να παρατηρώ τα άλλα 

παιδάκια, που συνοδεύονταν τα περισσότερα από γιαγιάδες ή αλλοδαπές 

οικιακές βοηθούς, σπάνια από κάποια  απελπισμένη μαμά που το δίχως 

άλλο η ανεργία είχε υποχρεώσει να παραμείνει κοντά στο παιδί της. 

Παρατηρούσα, και το «κομπιουτερίστικο» μυαλό μου ανέλυε  με προσοχή 

τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Η σχέση μου με την ψυχολογία δεν είχε 

σταματήσει ποτέ.  Είχε, όμως, περιοριστεί  σε απλό διάβασμα, μια και δεν 

αποφάσιζα να εμπιστευθώ τη φροντίδα της κόρης μου σε άλλα χέρια. Τα 

τρία  χρόνια πέρασαν σχετικά γρήγορα  (τώρα που το κοιτάζω από 

απόσταση)  και η κόρη μου άρχισε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό. 

Βρέθηκα, λοιπόν, με αρκετό ελεύθερο χρόνο, εντελώς αποκομμένη από την 

προηγούμενη δουλειά μου. Η τεχνολογία είχε προχωρήσει πολύ κι έπρεπε 

να  ξεκινήσω απ’ την αρχή αν ήθελα να συνεχίσω την καριέρα μου. 
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Επιπλέον, βαθιά μέσα μου, δεν ήθελα να το κάνω! Το συνεχές κυνηγητό του 

πελάτη  δεν με ενδιέφερε πια.  Η πρώτη αλλαγή είχε γίνει. Έτσι, πήρα την 

απόφαση. Θα σπούδαζα ψυχολογία! Ήταν απ’ την αρχή ξεκάθαρο μέσα μου 

πως ήθελα να ασχοληθώ με τους γονείς. Όταν όμως το συζητούσα με 

άλλους ψυχολόγους, εκείνοι με απέτρεπαν. Μου έλεγαν: γιατί βρε παιδί μου 

το περιορίζεις; Η απάντησή μου τότε ήταν: επειδή δεν νιώθω ασφαλής. 

Υπάρχουν άλλοι καλύτεροι από μένα, με περισσότερες σπουδές, πιο 

αποτελεσματικοί σίγουρα σε θέματα αυτογνωσίας, ψυχοθεραπείας, απωλειών, 

εξαρτήσεων και ό,τι άλλο βασανίζει τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής. 

Δεν μπορούσα ακόμη να φανταστώ τη συνέχεια!  Μπορεί να μην ήμουν 

ακόμη σε θέση να προσδιορίσω το βαθύτερο λόγο.  Ένιωθα ασφαλής όταν 

μιλούσα με μητέρες (οι πατεράδες είναι σχεδόν άγνωστοι σε τέτοιους 

χώρους), ένιωθα να τις καταλαβαίνω, να τις αισθάνομαι. Ήξερα ακριβώς για 

τι πράγμα μιλούσαν. Ήξερα τι ήταν αυτό που τις οδηγούσε σε κάποια μη 

λειτουργική συμπεριφορά, άλλωστε είχα κι  εγώ αντίστοιχες εμπειρίες. 

Συνέχισα για αρκετό καιρό να λειτουργώ έτσι. Η Αντλεριανή1 μου 

εκπαίδευση ήταν επαρκής, ως ένα βαθμό, για το ρόλο της συμβούλου και 

πιστεύω πως κάποιες μητέρες θα πρέπει να βοηθήθηκαν.   

Όμως, το ανήσυχο εσωτερικό μου ρολόι ετοιμαζόταν εκ νέου να 

χτυπήσει. Ζητούσα κάτι περισσότερο. Κάτι μου έλειπε. Ένιωθα σαν τον 

αρχαιολόγο που είναι βέβαιος  πως κάπου γύρω του βρίσκεται αυτό που 

ψάχνει, χωρίς όμως να μπορεί να το εντοπίσει. Στην πορεία αναζήτησης της 

Αλήθειας,  είχα από νωρίς προσεγγίσει διάφορα φιλοσοφικά και πνευματικά 

ρεύματα. Απλές νύξεις στην αρχή. Ήταν ένας τομέας που με μάγευε. Τότε 

ακριβώς συνειδητοποίησα πως ήθελα να προσθέσω στη συμβουλευτική μου 

τέχνη και τη Πνευματική διάσταση. Γνώριζα ήδη πως μια υγιής 

προσωπικότητα στηρίζεται σε τέσσερα πόδια. Το πρώτο, αφορά τη σχέση 

μας με το άλλο φύλο. Το δεύτερο, τη σχέση μας με τους φίλους. Το τρίτο, τη 

σχέση μας με την εργασία και το τέταρτο, τη σχέση μας με την πνευματική 

μας διάσταση.  Ήμουν βέβαιη, προσωπικά εγώ, ότι δεν ήταν δυνατό να 

συναντιέται τυχαία το σπερματοζωάριο του μπαμπά με το ωάριο της μαμάς 

και να δημιουργείται το παιδί. Κάτι διαφορετικό, κάτι μεγαλειώδες 

κρυβόταν πίσω από το «χημικό» μέρος της Δημιουργίας. Στα πλαίσια αυτής 

της αναζήτησης, συνάντησα την έννοια της Ψυχής. Όχι την ψυχή με την 

οποία ασχολείται η ψυχολογία,  αλλά το Ανώτερο μέρος του Εαυτού μας, το 

οποίο προσεγγίζουμε μόνο μέσα απ’ την πνευματικότητα. Και όπως είναι 

φυσικό, «όποιος ζητά, βρίσκει». Έτσι κι εγώ, βρήκα! Βρήκα τη διδασκαλία 

που μου πρόσφερε εκείνα που χρειαζόμουν για να κατανοήσω ότι το ταξίδι 

μας στο χώρο και το χρόνο είναι αέναο. Ανακάλυψα (ξαναθυμήθηκα θα 

ήταν ορθότερο να πω), πως η παρουσία μας μέσα στην παχυλή ύλη δεν 

πραγματοποιείται «μια κι έξω». Ερχόμαστε – φεύγουμε και ξαναρχόμαστε 
 

1 Προσέγγιση που εισήγαγε ο Alfred Adler, αυστριακός γιατρός και ψυχολόγος, ιδρυτής της Σχολής  

Ατομικής Ψυχολογίας. 
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ωσότου, μέσα από συνεχή μαθήματα, φτάσουμε (ποιος ξέρει πότε!) εκεί που 

πραγματικά ανήκουμε. Ωσότου, επιστρέψουμε οριστικά πίσω στην εστία 

μας. Ωσότου, φτάσουμε και  παραμείνουμε στην πνευματική μας διάσταση. 

Στην αληθινή πραγματικότητα. Γιατί αυτό που ζούμε και ξαναζούμε είναι 

απλή φαινομενικότητα.  

Στην αναζήτηση, λοιπόν, ενός τρόπου σύνδεσης της ψυχολογίας με 

την πνευματικότητα  εμφανίστηκε  μπροστά μου η ιδέα πως υπάρχουν 

κάποια ιδιαίτερα παιδιά αυτά που ονόμαζαν Indigo, ή αλλιώς Μπλε Παιδιά. 

Όταν λέω εμφανίστηκαν, εννοώ ως πληροφορία. Άρχισα να διαβάζω βιβλία, 

να αναζητώ πληροφορίες στο διαδίκτυο  (ευτυχώς το προηγούμενό μου 

επάγγελμα με βοηθούσε πολύ σ’ αυτό), να ψάχνω, να ρωτώ, να ερευνώ, να 

παρατηρώ, να οσμίζομαι, να εμπνέομαι, να οραματίζομαι και τελικά να 

επιθυμώ να προσφέρω, με ευγνωμοσύνη κι ελπίδα, τις λιγοστές γνώσεις μου 

σ’ αυτά τα «ιδιαίτερα παιδιά» που είναι πλέον πολλά, στους γονείς τους που 

ταλαιπωρούνται αφάνταστα ακριβώς επειδή είναι απληροφόρητοι, καθώς 

και σε κάθε γονέα που επιθυμεί να δει το ρόλο αυτόν σαν τον 

σημαντικότερο της ζωής του.  Το αποτέλεσμα με οδήγησε να αισθανθώ πως 

η γνώση που περικλείεται μέσα σ’ αυτές τις σελίδες αφορά τελικά τους 

«Καινούριους γονείς» γιατί όλα τα παιδιά είναι «Καινούρια παιδιά». Τώρα 

πια ήξερα γιατί  τόση εμμονή στη συμβουλευτική γονέων.  (Στην 

ηλεκτρονική αυτή μορφή έχουν αφαιρεθεί μεγάλα μέρη του βιβλίου που 

αφορούν πληροφορίες για τα παιδιά Indigo και τούτο γιατί μετά από σχεδόν 

10 χρόνια από την αρχική έκδοση τα παιδιά αυτά δεν είναι πια παιδιά οπότε 

θα έμοιαζαν αρκετά αναχρονιστικές οι πληροφορίες).  

Θα ήθελα, όμως, να τονίσω και κάτι πριν συνεχίσετε την ανάγνωση. 

Αν είστε από εκείνους που πιστεύουν πως γεννιόμαστε και πεθαίνουμε από 

απλή σύμπτωση καλύτερα να μην κάνετε τον κόπο, αφήστε το για κάποιον 

που μπορεί να πιστεύει ότι πριν και μετά το ταξίδι μιας ζωής επιτελείται 

κάποιο πολύ μεγαλύτερο ταξίδι, το ταξίδι της Ψυχής! Αν πάλι θέλετε να 

συνεχίσετε, παρά την αμφιβολία, προσεγγίστε το με ερευνητική διάθεση και  

ματιά παρατηρητή. Το έχω γράψει με πολλή αγάπη. (τα λόγια αυτά αφορούν 

την έντυπη έκδοση, ενώ τώρα διαβάζεις την ηλεκτρονική του μορφή μιας 

και ήρθε η ώρα να τελειώσει και η δεύτερη έκδοση και να οδηγηθώ στην 

ηλεκτρονική) 
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Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 
 

«Ο άνθρωπος γεννιέται αέναα, ιδιαίτερα 

κατά τη στιγμή του λεγόμενου θανάτου του». 
Μορύα 

 

Το ταξίδι της Ψυχής 

 

Επιλέξαμε να γεννηθούμε σε πολύ όμορφους καιρούς. Ξέρω, ξέρω … 

Κάθε φορά που το λέω αυτό, αντιμετωπίζω τα ίδια σχόλια:  «Που το είδες 

αυτό….». «Όλα γύρω μας είναι διαβρωμένα…». «Τίποτα δεν πάει 

καλά…..». «Το κακό υπερισχύει…», και άλλα παρόμοια. (και πού να ήξερα 

τότε που το έγραφα τι θα ακολουθούσε …. εννοώ βέβαια τα θέματα του ιού 

που μαστίζουν όλη τη Γη τελευταία) 

Δεν ξέρω αν είναι η Ελπίδα μου (ομολογώ πως διαθέτω απεριόριστη), 

δεν ξέρω αν είναι η ενασχόλησή μου με πνευματικά θέματα, δεν ξέρω αν 

είναι η καλή μου τύχη, δεν ξέρω αν είναι η βοήθεια που νιώθω να δέχομαι 

από την Πίστη μου ή όλα αυτά μαζί. Έχω πάντως πειστεί πως, μιας και η 

κοινωνία μας έχει φτάσει σε απύθμενα βάθη, είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει 

μια νέα αρχή. Δεν είμαι, βέβαια, η μοναδική που το πιστεύει. Εκατομμύρια 

άνθρωποι πιστεύουν πως έρχονται αλλαγές και πως θα είναι για καλό.  

Δεκάδες Όμιλοι συγκροτούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο και όλοι το 

ίδιο πιστεύουν. Είναι θέμα κρίσιμης μάζας. Ακόμα και ένας μπορεί να κάνει 

τη διαφορά (πού ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ αυτός ο ένας), ώστε να 

οδηγηθούμε στην καθοριστική αλλαγή. Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τον 

εαυτό μας, τους γύρω μας, τη ζωή διακρίνοντας το ορθό από το λάθος, το 

λειτουργικό από το μη λειτουργικό, το δίκαιο από το άδικο, με γνώμονα την 

κατανόηση, τη συγχώρεση, την αποδοχή. Ίσως, μάλιστα, κάποια στιγμή 

τολμήσουμε να φθάσουμε στην Ενότητα. Την απόλυτη Ενότητα. Αυτή την 

έννοια που μας κάνει να γνωρίζουμε ότι όλοι και όλα, καλοί και κακοί, 

άσπροι και μαύροι, μορφωμένοι και όχι, έμψυχα και άψυχα, εμπεριέχουμε 

Θεία Ουσία. Είμαστε Ενέργεια, όπως Ενέργεια είναι και ο Δημιουργός μας. 

Είμαστε ένα με τον Δημιουργό μας. Φτιαχτήκαμε κατ’ εικόνα και καθ’ 

ομοίωση. Μπορεί τότε, όταν εκφωνούμε την Προσευχή του Κυρίου (το 

γνωστό Πάτερ Υμών) να την εννοούμε πραγματικά. Κι αν δεν τολμούμε να 

προσεγγίσουμε αυτή την ιδέα  με την προσωπικότητα, ας βάλουμε καλά στο 

νοητικό μας την ιδέα του Ανώτερου Εαυτού. Εκείνος βρίσκεται πολύ κοντά 

στον Δημιουργό.  
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Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία, στην τοπική και διεθνή αγορά, που 

πραγματεύονται το θέμα της Ψυχής, της μετενσάρκωσης και όποιος 

επιθυμεί μπορεί να το μελετήσει· γραμμένα από ανατολικούς και δυτικούς, 

επώνυμους και ανώνυμους, όχι μόνο εμπλουτίζουν τη γνώση εκείνου που 

θέλει να τα πλησιάσει αλλά κάνουν κάτι επιπλέον: αφυπνίζουν. Βγάζουν 

από το λήθαργο στον οποίο μας έχει ρίξει, εσκεμμένα κατά τη γνώμη μου, η 

απόλυτα υλιστική διάσταση της ζωής μας. Και αφού αφυπνισθούμε, θα 

οδηγηθούμε να ξαναθυμηθούμε  αυτό που Είμαστε: Πνευματικά Όντα μέσα 

σε υλικά σώματα! Αμέσως μετά, θα πειστούμε! Θα πειστούμε, γιατί δεν 

είναι δυνατόν να είναι «συνεννοημένοι» όλοι εκείνοι που επαναλαμβάνουν 

με τον ίδιο τρόπο τα θέματα αυτά,  να θέλουν να μας οδηγήσουν σε πλάνη  

επαναλαμβάνοντας διαρκώς τα ίδια. Αμέτρητα βιβλία που ασχολούνται με 

τον τεράστιο φόβο του ανθρώπου για το θάνατο δίνουν  τις ίδιες 

πληροφορίες και βεβαιώνουν πως δεν υπάρχει θάνατος. Είναι απλά μια  

αλλαγή διάστασης. Υπάρχει συνέχεια, όπως υπάρχει και πολύ Φως στη 

συνέχεια αυτή, όπως υπάρχει Φως και γύρω μας, στην υλική διάσταση.  

Μέσα σ’ αυτό το Φως βρίσκονται οι αόρατοι βοηθοί μας, οι Άγγελοι και οι 

Πνευματικοί Οδηγοί. Εκεί πηγαίνουμε όταν φεύγουμε, από εκεί 

επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε ό,τι αφήσαμε ατελείωτο την τελευταία 

φορά. Μέσα σ’ αυτό το Φως δρουν οι φωτεινές Οντότητες που ασχολούνται 

μαζί μας, επιδιώκοντας να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις συνθήκες 

βίωσης σ’ αυτό τον πλανήτη και να ανυψώσουμε τη δόνησή του. Παραθέτω 

ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Αριστοτέλη Παπασταύρου 

Επιστολαί προς Ανώνυμον, το οποίο δόθηκε από τον Διδάσκαλο Djwhal 

Khul2 στον Όμιλο Esoteric Healing: 

 
«Ο άνθρωπος επαναγεννάται υπό των απαιτήσεων των καρμικών αυτού ευθυνών, υπό την έλξιν 

την οποίαν αυτός ο ίδιος ως ψυχή προκάλεσε και διότι αισθάνεται την ανάγκην να εκπληρώση 

υφισταμένας υποχρεώσεις. Επαναγεννάται επίσης εξ αισθήματος ευθύνης και για ν’ ανταποκριθή 

εις ανάγκας τας οποίας προηγούμεναι παραβιάσεις των νόμων οίτινες διέπουσι τας ορθάς 

ανθρωπίνους σχέσεις επέβαλον εις αυτόν. Όταν αυταί αι απαιτήσεις, αι ανάγκαι της ψυχής, 

πείραι και ευθύναι έχουσιν εκπληρωθή τότε εισέρχεται μονίμως «εις το καθαρόν ψυχρόν φως της 

αγάπης και ζωής και δεν χρειάζεται πλέον, καθ’ όσον αυτός αφοράται, του νηπιώδους σταδίου 

της ψυχικής επιγείου πείρας». 

 

Ο Καρλ Γιουνγκ, από τους πρώτους τολμηρούς, το 1897 - είκοσι 

δυάχρονος τότε φοιτητής -, είπε πως η Ψυχή υπάρχει πραγματικά, είναι 

ευφυής και αθάνατη και δεν υφίσταται τον περιορισμό του χωροχρόνου.  

Διακήρυξε τότε ότι τα πνεύματα, τα μεταθανάτια μηνύματα, η διόραση (την 

αποκάλεσε τότε «δεύτερη όραση) και τα προφητικά όνειρα3 είναι 

πραγματικά.  Πολύ αργότερα, τον Μάιο του 1911, ο Γιουνγκ σε ένα γράμμα 

του προς τον Φρόιντ γράφει μεταξύ άλλων: «…ο αποκρυφισμός αποτελεί 

 
2 Djwhal Khul Ο Θιβετανός Διδάσκαλος, σε προηγούμενη ενσάρκωση ο μαθητής του Πυθαγόρα Κλεινίας. 
3 Ψυχολογία και Απόκρυφο του C.G. Jung από τις εκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ 2000. 
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ένα ακόμη πεδίο που θα έπρεπε να κατακτήσουμε… Προς το παρόν, μελετώ 

την αστρολογία που μου φαίνεται απαραίτητη για την ορθή κατανόηση της 

μυθολογίας. Συμβαίνουν παράξενα και θαυμαστά πράγματα σε αυτές τις 

σκοτεινές περιοχές. Παρακαλώ, μην ανησυχείς για τις περιπλανήσεις μου σ’ 

αυτή την απεραντοσύνη. Θα γυρίσω φορτωμένος  πλούσια λάφυρα σε ό,τι 

αφορά τη γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Πρέπει να μεθύσω λίγο ακόμη με 

μαγικά αρώματα για να μπορέσω να ανακαλύψω τα μυστικά που βρίσκονται 

κρυμμένα στην άβυσσο του ασυνείδητου….». Είναι πολύ πιθανό στο σημείο 

αυτό να εννοούσε  επίσης και το Υπερσυνειδητό. 

 Υπάρχει διαφορετική οπτική γωνία ανάμεσα στον άυλο και τον υλικό 

κόσμο. Ο άυλος γνωρίζει την ύπαρξη του υλικού, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει 

(τουλάχιστον για μεγάλο ποσοστό ανθρώπων). Όσο λοιπόν «αίρονται τα 

πέπλα» και ο άυλος κόσμος γίνεται περισσότερο αντιληπτός, τουλάχιστον 

από αρκετούς διορατικούς, το θέμα της αποδοχής του άυλου κόσμου γίνεται 

πιο κατανοητό, πιο προσιτό σε εκείνους που επιθυμούν να τον 

προσεγγίσουν. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ενοράσεις, 

για αστρικά ταξίδια, για επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό, για αναδρομή 

σε προηγούμενες ζωές, για «προβολή σε μελλοντικές», για «θεραπεία 

παρελθόντος», για αιθερικούς φορείς και πολλά άλλα που σιγά-σιγά 

μπαίνουν στο λεξιλόγιό μας. Είναι, βέβαια, ακόμα αρκετοί εκείνοι που  

θεωρούν όλους αυτούς αλλόκοτους, φευγάτους, ίσως και εκτός λογικής. 

(ψεκασμένους είναι ένας πιο σύγχρονος όρος ειπωμένος από χείλη 

πολιτικού!!!). Είναι απολύτως αποδεκτό και σίγουρο πως δεν είναι κάτι που 

μπορεί να συμβεί μονομιάς, να αρχίσει καθένας να εμπιστεύεται τον εαυτό 

του. Γιατί περί αυτού πρόκειται.  Αν αποδεχθούμε ότι καθένας κρύβει μέσα 

του έναν μικρό Θεό, δεν μπορεί παρά να εμπιστευθεί τον Θεό, τουλάχιστον 

στο μέτρο που αφορά τον ίδιο. Εδώ, λοιπόν, κρύβεται το μεγαλείο. Εδώ 

βρίσκεται ο μίτος της Αριάδνης. Έχουμε προσεγγίσει τη θεϊκή μας 

υπόσταση ή όχι; Και αν την έχουμε προσεγγίσει, τότε τι κάνουμε με αυτήν; 

Θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη στα χέρια μας και μαζί με τον Θεό να 

συνδημιουργήσουμε τις συνθήκες μας, ή θέλουμε να συνεχίσουμε να 

γκρινιάζουμε σε κάποιον Θεό τιμωρό που στέκει και κοιτά από ψηλά τις 

αμαρτίες μας για να μας επιβάλει τις συνέπειες που τους αναλογούν; Και αν 

αυτό αφορά μόνο εμάς, είναι δική μας επιλογή, όπως δικές μας είναι και οι 

συνέπειες. Αν, όμως, αυτό αφορά  και τα παιδιά μας;  
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ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ 

  
                                   Τιμώντας το Συμβόλαιό του, καθείς τιμά τον Εαυτό του. 

 

      

                                                                                            

Κάθε ενσαρκωμένος έχει το δικό του Σχέδιο4. Ένα πλάνο πάνω στο 

οποίο θα εργαστεί. Κάθε Ψυχή, όταν λάβει την εντολή ενσάρκωσης από την 

Πηγή της, από τον Δημιουργό, έχει ήδη σχεδιάσει τις βασικές γραμμές  

ενσάρκωσής της. Έχει ήδη «υπογράψει» το Συμβόλαιο, στη βάση του 

οποίου θα κινηθεί. Μέσα σ’ αυτό, εμπλέκονται άνθρωποι (άλλες Ψυχές), 

καταστάσεις, συνθήκες, αποστολές. Δεν σημαίνει ότι λειτουργούμε πάντα 

σύμφωνα με το Σχέδιό μας. Αυτό, άλλωστε, είναι και το ζητούμενο στις 

μέρες μας: «να ανακαλύψουμε και να τιμήσουμε τα Συμβόλαιά μας, 

δημιουργώντας από κοινού με τους Πνευματικούς μας βοηθούς, τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εξέλιξη του γενικότερου Σχεδίου του 

Πλανήτη μας» . 

Κάθε Ψυχή που επιλέγει να αφήσει τα συννεφάκια του μακρινού 

ουρανού και να έρθει εδώ κάτω στον πλανήτη της «ελεύθερης βούλησης», 

όπως αποκαλείται, έχει αποφασίσει σε γενικές γραμμές το δρόμο που θα 

ακολουθήσει. Έχει το πλάνο της και καθοδηγείται. «Ακόμα και πριν τη 

σύλληψη του ανθρώπινου εμβρύου»,5 η Ψυχή αρχίζει να συλλέγει τα 

στοιχεία εκείνα που θα της είναι απαραίτητα για την επικείμενη βίωση.  

Μεγάλη σημασία, βέβαια, έχει και το από πού εκπορεύεται. «Από ποιο 

σημείο της εξελικτικής της πορείας» αποφασίζει αυτή την καινούρια βουτιά  

στην ύλη. Είναι η στιγμή που θα πάρει σάρκα και οστά, που από ενέργεια θα 

γίνει ύλη.  Θα διαμορφώσει σιγά-σιγά τους φορείς της.  Οι όροι φυσικός, 

συναισθηματικός, νοητικός φορέας είναι αρκετά διαδεδομένοι και αφορούν 

την λεπτή αόρατη ύλη που περιβάλει το φυσικός μας σώμα.   

Θεωρώντας, λοιπόν, ως δεδομένο το αέναο ταξίδι της Ψυχής μέσα 

στο χώρο και τον χρόνο, με αλλεπάλληλες ενσαρκώσεις, ας προσπαθήσουμε 

να δούμε πώς ξετυλίγονται τα γεγονότα. Ας επιχειρήσουμε να 

αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που μας φέρνει στο ΕΔΩ και το ΤΩΡΑ.   

Έχουμε, λοιπόν, δυο ανθρώπους που, είτε αγαπιούνται, είτε νομίζουν 

πως αγαπιούνται, είτε όχι, αποτελούν όμως ζευγάρι.  Από τη ζεύξη δύο 

ανθρώπων προκύπτει ένας τρίτος. Ανάλογα με την ποιότητα των δύο Ψυχών 

(των γονέων), μία τρίτη καλείται να εμπλουτίσει τις εμπειρίες βίωσης, ενός 

συστήματος που θα αποτελέσει πλέον την οικογένεια. 

Ο τρίτος που προκύπτει έχει το δικό του Σχέδιο, τη δική του πορεία, 

τις δικές του προδιαγραφές, οι οποίες βέβαια είναι αλληλένδετα 

 
4 Έχει καθιερωθεί ο όρος  και αφορά το πλάνο πάνω στο οποίο θα εργασθεί κάθε ενσαρκωμένη Ψυχή. 
5 Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ  (μελλοντική έκδοση)  Πέγκυ Χριστοφή.  
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συνδεδεμένες με το Σχέδιο, την πορεία, τις προδιαγραφές των άλλων δύο: 

των γεννητόρων του.  Όλοι, ως Ψυχές, έχουν μαθητεύσει και έχουν 

θεραπεύσει κατά το δυνατόν τις προηγούμενες ενσαρκώσεις τους και 

γνωρίζουν, σε επίπεδο Ψυχής, την ιδανική πορεία-σχέδιο. Ως 

προσωπικότητες όμως δεν το θυμούνται. Έτσι, οι προσωπικότητες των 

γονιών συχνά, άθελά τους, παρεμβάλλονται στο σχέδιο Ψυχής του νέου 

ανθρώπου, του παιδιού τους  και, με τις ήδη δημιουργημένες πεποιθήσεις 

τους ως προσωπικότητες, άλλοτε διευκολύνουν κι άλλοτε δυσχεραίνουν την 

έκφραση του ιδανικού σχεδίου που η Ψυχή του παιδιού έχει ετοιμάσει για 

την παρούσα βίωσή του. 
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Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΓΟΝΙΟΥ 
  

                              “Εσύ το προσκάλεσες, φέρσου ευγενικά” 
                                                                                          El Alba 

 

 

Το Σχέδιο εμπεριέχει τη γέννηση, προκειμένου να εξελιχθεί και να 

πραγματοποιηθεί.  Όταν γίνεται κανείς  γονιός  είναι σαν να γίνεται φορέας 

του Σχεδίου.  Μέσω αυτού, μία νέα Ψυχή έρχεται στη βίωση αποσκοπώντας 

στην εκπαίδευση και την εξέλιξη.  Έχει τη δική της πορεία να διανύσει, έχει 

τα δικά της μαθήματα, αντιξοότητες, δοκιμασίες, στόχους, σχέδια. Ο γονιός  

εμπεριέχεται αναμφισβήτητα στο Σχέδιο, με πρωταγωνιστικό ρόλο, 

τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια. Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό 

για το γονεϊκό ρόλο, θα λέγαμε: «Γιορτή Επικοινωνίας. Χαρά.  

Τρυφερότητα σε μεγάλη ποσότητα, εκφρασμένη με όποιον τρόπο μπορεί ο 

καθένας,  έκδηλη αγάπη χωρίς όρους και όρια».   

Ο Kahlil Gibran  απέδωσε εξαιρετικά αυτή την ιδέα στο γνωστό 

ποίημά του, το οποίο παραθέτω σε ελεύθερη μετάφραση: 

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου.. 

Είναι γιοί και κόρες της Ζωής. 

Έρχονται μέσα απ’ το σώμα σου,  αλλά όχι από εσένα. 

Ζουν κοντά σου, αλλά δεν σου ανήκουν. 

Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι όμως και τις σκέψεις σου. 

Γιατί έχουν τις δικές τους. 

Μπορείς να φιλοξενείς τα σώματά τους όχι όμως τις ψυχές τους. 

Γιατί οι δικές τους κατοικούν στο αύριο.  

 Ένα αύριο που εσύ δεν μπορείς να επισκεφθείς ούτε στα όνειρά σου. 

Μπορείς να αγωνίζεσαι να γίνεις σαν κι αυτά  

αλλά μην αποζητάς να κάνεις αυτά σαν κι εσένα. 

Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω, ούτε παραμένει στο χθες. 

 

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν οι γονείς πως η συμμετοχή τους 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού έχει κάποιους 

περιορισμούς.  Μέσα από το δικό τους Σχέδιο,  έχουν σχηματίσει τη δική 

τους δομή. Έχουν τα δικά τους πιστεύω, τις δικές τους πεποιθήσεις.  Από 

άγνοια, ίσως και από πεποίθηση, οι γονείς αγωνίζονται να εγγράψουν στο 

κενό πεποιθήσεων βιβλίο του παιδιού, τις δικές τους. Αυτό είναι 

καταστροφικό! Μόνο στα μάτια του πολύ μικρού παιδιού μπορείς να 

αντικρίσεις τη λάμψη, το φως, του πραγματικού «είναι». Από πολύ νωρίς 
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στη διαπαιδαγώγηση, ο γονιός επιβάλλει συνήθως τα δικά του «πρέπει». 

Είναι, όμως, αυτό θεμιτό; Μια καινούρια βίωση ξεκινά με  προϋποθέσεις 

άγνωστες στον γονιό, τουλάχιστον στο επίπεδο της προσωπικότητας. Είναι 

επιτρεπτό να επιβάλλει αυτά που εκείνος έχει μέχρι τώρα κατανοήσει; Να 

εγγράφει όσα εκείνος φέρει στο συναισθηματικό και  νοητικό του σύστημα;  

Είναι απαραίτητο, η καινούρια ενσάρκωση, να δομηθεί πάνω στις δομές του 

γονιού; Αν όχι, τι μπορεί να κάνει ο γονιός; Να αφήσει το παιδί του 

ελεύθερο να επιλέξει; Πάνω σε πια βάση;  Είναι γνωστό, κι αν δεν είναι ας 

γίνει, πως το παιδί είναι εξαίρετος παρατηρητής, αλλά πολύ κακός 

ερμηνευτής6.  Είναι εξαιρετικός παρατηρητής γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να 

κατανοήσει όσα συμβαίνουν γύρω του. Γι αυτό, απλά παρατηρεί.  Είναι 

κακός ερμηνευτής, γιατί δεν διαθέτει ακόμη δικό του νου. Δεν διαθέτει 

αρκετές πληροφορίες, ούτε κατάλληλο τρόπο επεξεργασίας των 

πληροφοριών που προσλαμβάνει από την παρατήρηση.  Ερμηνεύει, λοιπόν, 

τα γεγονότα μέσα από δοκιμές. Το αποτέλεσμα των δοκιμών το οδηγεί να 

καταγράψει κάτι ως σωστό ή  λάθος. Παρατηρεί – Ενεργεί – Συμπεραίνει. 

Τις περισσότερες φορές, η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα σχεδόν, χωρίς 

καμιά  επεξεργασία.  Είναι, λοιπόν, κατανοητό πως το συμπέρασμά του, 

σχετικά με το αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, θα προκύψει  από τη 

συνδιαλλαγή του με τους γύρω του7. Να λοιπόν, γιατί οι αντιδράσεις του 

περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Η δομή μιας τυπικής δυτικής οικογένειας, όπως και ευρύτερα της 

κοινωνίας, έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες·  έτσι, έχουν αλλάξει 

και οι  σχέσεις γονιών παιδιών. Η κοινωνία και η οικογένεια, στα χνάρια 

μιας ευρύτερης δομής, μεταβάλλονται από αυταρχικές σε δημοκρατικές. 

Σπάνια οι γονείς και τα παιδιά έχουν επίγνωση της νέας αυτής τάξης, της 

νέας δομής της οικογένειας.  Γονείς και παιδιά ζουν, τις περισσότερες 

φορές, σε  συνεχή σύγκρουση και ένταση, κατηγορώντας και επικρίνοντας η 

μια πλευρά την άλλη.8  Όχι ότι αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν, μερικές 

όμως δεκαετίες πίσω, όταν ίσχυε η αυταρχική δομή, συνήθως ο πατέρας (ή 

κάποιος άλλος ενήλικος) ήταν αυτός που έθετε τους όρους και οι υπόλοιποι 

ακολουθούσαν, θέλοντας και μη. Σε περίπτωση δυσκολίας ή προβλήματος, 

βρισκόταν  πάντα κάποιος, που διέθετε κι αυτός κάποια μορφή εξουσίας (ο 

παπάς, ο γιατρός, ο δάσκαλος), να συνδράμει ή να επιβάλει τους όρους του. 

Οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούσαν. Η οικογένεια ήταν πολυμελής και 

ζούσε σύμφωνα με  τους κανόνες της ευρύτερης κοινωνίας (γειτονιά, 

χωριό), χωρίς  να τολμά εύκολα κανείς να αλλάξει τα κακώς ή καλώς 

κείμενα. Σήμερα όμως, η οικογένεια έχει μικρύνει, έχει συγκεντρωθεί στα 

 
6 Διατυπώθηκε αρχικά από τον Rudolf  Dreikurs, μαθητή και συνεχιστή του έργου του Alfred Adler 
7 ΣΥΝΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Transactional Analysis) εμπνευστής της οποίας υπήρξε ο Dr. Eric 

Bern, πρωτοπαρουσιάστηκε σε ένα Συνέδριο του Αμερικανικού Συνδέσμου Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στο 

Los Angeles και αναπτύχθηκε εκτενώς από τον Thomas A. Harris M.D. 
8Adlerian Family Counseling του Oscar C. Christensen από εκδοτικό οίκο Educational Media Corporation  
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αστικά κέντρα, οι δύο γονείς απουσιάζουν πολλές ώρες, υποχρεωμένοι (τις 

πιο πολλές φορές) να εργάζονται. Οι ρόλοι των δύο φύλων είναι σε 

κατάσταση σύγχυσης και τα δικαιώματα των μειονοτήτων αναδεικνύονται 

κάθε μέρα περισσότερο.  Ας μην μιλήσουμε για τις μονογονεϊκές 

οικογένειες που τείνουν να γίνουν καθεστώς στις μέρες μας.  Η αλλαγή αυτή 

έχει επηρεάσει επομένως υποχρεωτικά το ρόλο του γονιού και τους 

αντιληπτικούς μηχανισμούς του παιδιού. 

Από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής του, το βρέφος, όταν κλαίει 

παρατηρεί πως κάποιος το ανακουφίζει. Τι σημαίνει το ανακουφίζει; Του 

παρέχει αυτό που χρειάζεται το φυσικό και αιθερικό του σώμα. Με το 

τάισμα, το άλλαγμα, την αγκαλιά καλύπτει τις ανάγκες του φυσικού του 

σώματος. Το νοητικό του σώμα είναι ακόμα αδιαμόρφωτο. Όπως και το 

συναισθηματικό. Ο νους αρχίζει να αναπτύσσεται όταν ξεκινά να σκέπτεται. 

Μορφές - σκέψεις αρχίζουν να υπάρχουν από πολύ νωρίς. Με τους πρώτους 

απλούς συνειρμούς, το βρέφος αρχίζει να καλλιεργεί το νοητικό του σώμα. 

Η γλώσσα επικοινωνίας του είναι το κλάμα. Κλαίει, λοιπόν, επειδή πεινάει, 

κλαίει επειδή είναι βρεγμένο, κλαίει επειδή πονάει.  Επικοινωνεί με άλλο 

τρόπο τις σωματικές του ανάγκες και κάποιος τού τις καλύπτει.  Σύντομα,  

κάνει τον πρώτο του συνειρμό: «όταν κλαίω κάποιος έρχεται και μου δίνει 

αυτό που θέλω». Αυτή είναι η πρώτη του σκέψη. Βρίσκεται, λοιπόν, εκεί 

στην κούνια του, δεν πεινάει, δεν είναι βρεγμένο, όμως θέλει την παρουσία, 

την αγκαλιά ίσως, την ασφάλεια μπορεί, ποιος ξέρει τι άλλο… Τι κάνει, 

λοιπόν; Το επικοινωνεί! Πως; Με τον ένα και μοναδικό τρόπο που διαθέτει, 

με το κλάμα.  Κάποιος έρχεται λοιπόν πάλι, και τούτη τη φορά δεν το ταΐζει 

επειδή έχει φάει λίγο πριν, δεν το αλλάζει επειδή δεν είναι βρεγμένο, απλά 

το κρατά στην αγκαλιά του. Το βρέφος κάνει έτσι την πρώτη του 

παρατήρηση!  «Α! πολύ ωραία (μπορεί να σκέφτεται). Όταν κλαίω έρχεται 

πάντα κάποιος»! Κάνει και την πρώτη του εγγραφή!  «Μπορώ, λοιπόν, να 

καλύψω και αυτή την ανάγκη! Όταν θέλω παρέα μπορώ να την έχω». Μόλις 

έδωσε και την πρώτη του ερμηνεία μέσα από την παρατήρηση!  Με τον ίδιο 

τρόπο περίπου συνεχίζει να εγγράφει πληροφορίες, με τη δοκιμή και τα 

λάθη αρχίζει να ερμηνεύει τη ζωή.  Η συμμετοχή του γονιού είναι 

σημαντική  σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αν ο γονιός  είναι ξεκάθαρος ως 

προς το τι χρειάζεται να παρέχει και τι όχι, οι εγγραφές θα γίνουν πιο 

ξεκάθαρες και στο παιδί. Αν ο γονιός  είναι μπερδεμένος, ενοχικός, 

αδιάφορος, ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι ανάλογες και οι καταγραφές του 

παιδιού.  

Μακάρι, λοιπόν, μια μέρα να μπορούμε να μαθητεύσουμε πριν  

αποφασίσουμε να κάνουμε παιδιά. Ίσως τότε, η κοινωνία που θα 

διαμορφωθεί μέσα από πνευματικά εκπαιδευμένους γονείς να είναι πολύ 

καλύτερη.  Αυτό που είναι απόλυτα βέβαιο πάντως, είναι ότι στη δική μας 

δυτική κοινωνία τουλάχιστον, ενώ μαθητεύουμε για τα πάντα, σ’ αυτό τον 

τόσο σημαντικό ρόλο, το ρόλο του γονιού, καταφθάνουμε ανεκπαίδευτοι. 
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Συχνά, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους με τις οποίες έχουμε 

διαπαιδαγωγηθεί ή βασιζόμαστε απλά στο ένστικτό μας. Πολλές φορές 

επίσης, σε αυτά που μας λένε οι άλλοι οι οποίοι έχουν ήδη περάσει από τη 

φάση αυτή.   

Η βιβλιογραφία έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό βιβλίων σχετικών με 

τη διαπαιδαγώγηση. Κάθε συγγραφέας (συνήθως ψυχολόγοι και 

κοινωνιολόγοι) προβάλλει τα δικά του επιχειρήματα, δίνει τις δικές του 

παραινέσεις σε θέματα που αφορούν το μεγάλωμα ενός παιδιού. Έχουν 

ειπωθεί πολλά, άλλα περισσότερο σημαντικά κι άλλα λιγότερο.  Το βέβαιο, 

όμως, είναι πως οι συνθήκες αλλάζουν.  Όσα έχουν γραφεί από επιφανείς 

του είδους, πριν από 20 ή 30 χρόνια, δεν είναι σίγουρο πως μπορούν να 

βοηθήσουν τον σημερινό γονιό, τουλάχιστον σε όλη την έκταση των 

αναγκών του. Και πολύ περισσότερο, τον πνευματικά ανήσυχο γονιό. 

Υπάρχουν σημεία τα οποία η επιστήμη της  Ψυχολογίας μπορεί εύκολα να 

αγγίξει, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της προσωπικότητας. Στις απαιτήσεις  

όμως της Ψυχής  πολλές φορές δεν είναι σε θέση να  βοηθήσει ουσιαστικά.   

Ο αφυπνισμένος γονιός, εάν παρατηρεί τις συμπεριφορές του παιδιού 

του, είναι καλό να αφήνει να εννοηθεί ότι: «σ’ αγαπώ τόσο ώστε να σου 

επιτρέπω να είσαι αυτό που είσαι και να σε διευκολύνω σ’ αυτό». 

Χρειάζεται ακόμη να κατανοεί κάθε στιγμή πως από τη δική του αντίδραση 

εξαρτάται κατά πολύ η εγγραφή, το συμπέρασμα στο οποίο θα οδηγηθεί το 

παιδί.  Τα παιδιά που αντιστέκονται και εμφανίζουν συμπεριφορές 

ανταγωνιστικές είναι σαν να κραυγάζουν: «Άσε με να είμαι αυτό που 

είμαι». Οι εκδηλωμένες «αρνητικές» συμπεριφορές προβάλλονται ως 

γεγονότα-πρόκληση και έχουν στόχο την αποδοχή και την αγάπη άνευ 

όρων. Το παιδί, είτε γιατί δεν το κατανοεί, είτε γιατί δεν έχει τρόπο να το 

εκφράσει, ή ακόμη γιατί αυτό βλέπει γύρω του, «πέφτει» στην παγίδα της 

αρνητικής συμπεριφοράς. Ο γονιός πάλι, μη γνωρίζοντας, εμπλέκεται στον 

αγώνα για υπεροχή ή στην παροχή κάποιας δικαιολογημένης ή 

αδικαιολόγητης προσφοράς υλικών και μη αγαθών. Έτσι, εφαρμόζοντας τις 

περισσότερες φορές τη μέθοδο της αμοιβής και της τιμωρίας, πορεύεται στο 

ρόλο του. Τελικά, διαμορφώνεται άλλοτε μια καταπιεσμένη 

προσωπικότητα, άλλοτε μια παραχαϊδεμένη. Η τελευταία επαναλαμβάνεται 

ανησυχητικά, κυρίως από τους μεταπολεμικούς γονείς, οι οποίοι, όντας οι 

ίδιοι στερημένοι, παραδίδονται χωρίς όρους στο παιδί, εκπαιδεύοντας 

τελικά έναν «τύραννο». Αν η αρνητική συμπεριφορά του παιδιού ιδωθεί από 

τον γονιό με κατανόηση, χωρίς κριτική για το αν είναι καλό ή κακό αυτό 

που συμβαίνει, προκύπτει υγιές έδαφος για να αναπτυχθεί και να 

καρποφορήσει ο νέος σπόρος. Ας γνωρίζουν οι γονείς πως όταν το παιδί 

βεβαιωθεί ότι υπάρχει αγάπη χωρίς όρους, μόνο τότε θα σταματήσει την 

προκλητική του συμπεριφορά. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν επιθυμεί 

αντιπαράθεση, όπως δεν επιθυμεί επίσης να μη συμμετέχει στη λύση των 

προβλημάτων που προκύπτουν. Οι εμπλεκόμενες προσωπικότητες, με τις 
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πεποιθήσεις τους, όπου η καθεμιά, είναι ένα ζιζάνιο που εμποδίζει την 

κατανόηση, την υπέρβαση κάθε δυσκολίας, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την 

ελευθερία είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα.  Γιατί, αυτό το τελευταίο 

είναι το ζητούμενο, να υπερβούμε όλοι τις πεποιθήσεις μας.  

Κάθε γονιός χρειάζεται να εκπαιδευτεί πώς να δημιουργεί ελεύθερους 

ανθρώπους. Χρειάζεται να επιτρέπει στο παιδί του να αναλάβει τη θέση του 

πιλότου της ζωής του, όσο πιο γρήγορα γίνεται και εκείνος να μείνει για 

λίγο στη θέση του συγκυβερνήτη ως τη στιγμή που θα την εγκαταλείψει κι 

αυτήν. Οι αρχές της Αντλεριανής Ψυχολογίας, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, 

η κοινωνική ισοτιμία,  η ανάληψη ευθυνών για τη συμπεριφορά μας 

περιμένοντας να κάνει και ο άλλος το ίδιο, η σταθερότητα και η ευγένεια, 

βοηθούν τους ενήλικες να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να γίνουν ικανά να 

«απογειωθούν». 

«Είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας έτσι που να 

έχουν τη δύναμη και την αντοχή να αντιμετωπίσουν τη ζωή», λέει ο Rudolf 

Dreikurs. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το παιδί κατανοήσει από νωρίς 

ότι η ζωή είναι γεμάτη αδικίες, απώλειες και απογοητεύσεις. Μαζί με αυτή 

την εγγραφή χρειάζεται να βοηθηθεί να αποκτήσει και την βεβαιότητα ότι 

μόνο εάν πιστεύει στον εαυτό του θα έχει μία εσωτερική πλουσιοπάροχη 

πηγή, από την οποία θα αντλεί δύναμη για κάθε αντιξοότητα.9 

Η  πιο αγαπητή και παγκοσμίως σεβαστή  αυθεντία στον τομέα της, η 

Elizabeth Kubler-Ross, έχει πει σχετικά με το θέμα αυτό: «οι άνθρωποι που 

χρειάζονται βοήθεια ειδικών, σε θέματα απώλειας κυρίως, είναι αυτοί που 

δεν είναι προετοιμασμένοι για τις ανεμοθύελλες της ζωής, αυτοί που ήταν 

παραχαϊδεμένοι και τους ήρθαν όλα βολικά και εύκολα, αυτοί που 

προέρχονται από οικογένειες που τους προστάτευαν από κάθε δυσκολία. Οι 

άνθρωποι αυτοί έχουν μεγαλώσει μέσα σε θερμοκήπιο. Αργά ή γρήγορα, οι 

ανεμοθύελλες θα έρθουν και δεν θα είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσου»10. 

Μήπως μας είναι γνώριμα όλα τούτα; Μήπως τα συναντάμε 

καθημερινά στη ζωή μας και στη ζωή των γύρω μας;  Αν ναι, τι κάνουμε γι’ 

αυτό;  Και αν όχι, μήπως απλά εθελοτυφλούμε;  

Μήπως ταυτιζόμαστε με το ρόλο μας και φοβούμενοι μήπως χάσουμε 

την ταύτιση αυτή συνεχίζουμε τις ίδιες συμπεριφορές προς τα παιδιά μας 

μέχρι τα βαθιά γεράματα, εγκλωβισμένοι σε μια κακώς εννοούμενη έννοια 

θυσίας ή ευθύνης;  

 

 

 

 
9 Raising Respectful kids in Rude World των G.D. McKay Ph.D., J.L. McKay Ph.D., D. Eckestein Ph.D., 

και S.A. Maybell Ph.D. 
10 Θάνατος, μια αλλαγή ζωτικής σημασίας της Elizabeth Kubler-Ross από τις εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ 2001  
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Ο   ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ11 

  

 

Βλέπω 

τα παιδιά σαν χαρταετούς. 

Αφιερώνεις μια ζωή για να τους κάνεις 

να ξεκολλήσουν από το έδαφος.  Τρέχεις 

μαζί τους ώσπου να μην έχεις άλλη ανάσα. 

Τσακίζονται και συ τους προσθέτεις κι άλλη ουρά. 

Κουράζεσαι, αλλά πάντα έχεις λίγη ακόμη προσπάθεια 

    κάπου φυλαγμένη.  Μπαλώνεις… και παρηγορείς …και προσαρμόζεις… 

και διδάσκεις.  Παρατηρείς να ανασηκώνονται από τον αέρα και 

διαβεβαιώνεις 

πως είναι κοντά η στιγμή που θα πετάξουν.  Τελικά, πετούν.  Αλλά, 

χρειάζονται περισσότερο σπάγκο.   

Και συ τον αφήνεις. Και τον αφήνεις … όλο και τον αφήνεις. 

Με κάθε ξετύλιγμα του κουβαριού, η λύπη  πάει μαζί με τη χαρά σου 

γιατί ο χαρταετός σου απομακρύνεται όλο και περισσότερο. 

Κάπου στο βάθος, ξέρεις ότι δεν θα είναι για πολύ. 

Αυτή η όμορφη ύπαρξη θα κόψει την κλωστή 

που σας ενώνει και θα πετάξει μόνη της, 

όπως άλλωστε ήταν γραφτό να γίνει… 

Ελεύθερος και μόνος.  Μόνο 

τότε στ’ αλήθεια ξέρεις 

πως έκανες 

αυτό 

που 

        έπ 

    ρε 

πε 

          να 

                                                         κά 

           ν 

            ε 

  ι 

        ς. 

 

 

 
11 The NASAP (North American Society of Adlerian Psychology) Newsletter (January-February 2004 

volume 37). This activity was created by Mary L. Hughes, Certified Positive Discipline Lead Trainer, Co-

Chair of the Family Education Section of NASAP. 
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Συμπερασματικά, θα ήθελα να πω ότι κάθε γονιός χρειάζεται να 

βλέπει το παιδί του σαν χαρταετό. Ζητούμενο είναι να μπορεί να επιτρέψει 

στον χαρταετό του να κόψει το σχοινί και να απομακρυνθεί.  

 

Ας σκεφτεί  λίγο ο αναγνώστης κι ας απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
- Ποια χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχουν τα παιδιά μου για να μπορέσουν να 

πετάξουν μόνα τους;   

- Tι κάνω ή λέω για να βοηθήσω αυτά τα χαρακτηριστικά να αναπτυχθούν στα 

παιδιά μου;  

- Τι κάνω ή λέω για να εμποδίσω να αναπτυχθούν αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 

Οι ειλικρινείς απαντήσεις θα οδηγήσουν τον αναγνώστη να αισθανθεί αν 

βρίσκεται ή όχι στον επιθυμητό δρόμο. Αν νιώσει πως οδεύει καλώς, τότε 

θα είναι βέβαιος πως και τα παιδιά του θα ακολουθήσουν το μονοπάτι της 

αρετής και της σοφίας. Το δρόμο προς την Ελευθερία. Σε περίπτωση που  

διαπιστώσει πως διάφορα ζιζάνια (όπως έλεγχος, υπερπροστασία, επιβολή 

κλπ), φυτρώνουν στο δρόμο του, ας αναρωτηθεί: «τι πραγματικά επιθυμώ 

για το παιδί μου και τι θα κάνω γι’ αυτό;»                                                                                 

Μπορεί ο αναγνώστης να βρει ευκολότερα απάντηση στην πρώτη 

ερώτηση.  Γνωρίζουμε άραγε τα χαρακτηριστικά του υπεύθυνου και 

ελεύθερου ανθρώπου; Εντοπίζοντας  καθένας τα χαρακτηριστικά που θα 

ήθελε να έχουν τα παιδιά του για να μπορέσουν να πετάξουν μόνα τους,   

εντοπίζει και τον στόχο του. Τότε, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή του, μπορεί 

να βρει τον κατάλληλο για κείνον τρόπο να τον φθάσει. Ο τρόπος είναι 

διαφορετικός για τον καθένα. Υπάρχουν άνθρωποι που, μόλις αντιληφθούν 

ότι κάτι δεν είναι όπως χρειάζεται να είναι, το αλλάζουν μονομιάς. 

Υπάρχουν άλλοι που χρειάζεται να μαθητεύσουν, να διαβάσουν, να 

συζητήσουν με ειδικούς, να ανταλλάξουν ιδέες με άλλους. Υπάρχουν και 

άλλοι (αυτοί είναι οι δυσκολότερες περιπτώσεις), που νομίζουν πως τα 

ξέρουν όλα. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι  που εμμένουν στις συμπεριφορές 

τους χωρίς να μπουν καν στη διαδικασία να αναζητήσουν μια άλλη τακτική. 

Συχνά αυτοί, ιδιαίτερα οι γονείς, θέτουν το ρητορικό ερώτημα (λέω 

ρητορικό γιατί ποτέ δεν περιμένουν απάντηση): «Ε!, κι εμείς που 

μεγαλώσαμε με χειρότερο τρόπο τι πάθαμε;». Αν άκουγαν την απάντηση 

είναι βέβαιο πως δεν θα τους άρεσε καθόλου. Γιατί όντως «πάθαμε». Και  

«πάθαμε» αυτό που «πάθαμε», και είμαστε έτσι όπως είμαστε, εμείς, το 

περιβάλλον μας, οι δομές και τα συστήματα (κοινωνικά, οικογενειακά, κλπ) 

και ο πλανήτης ολόκληρος.  

Ένας γονιός νιώθει ότι κάνει το καθήκον του όταν εξασφαλίζει το 

καλύτερο δυνατό για το παιδί του.  Το καλύτερο δεν είναι πάντα δυνατό να 

προβλεφθεί διότι οι συνθήκες της ζωής δεν είναι προβλέψιμες. Πολλές 

φορές, εστιαζόμενοι στο μέλλον ξεχνάμε το παρόν. Ένας γονιός που 

αγωνίζεται για την εξασφάλιση του μέλλοντος (συνήθως σε υλικό επίπεδο), 
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λησμονώντας συχνά ολοσχερώς το παρόν (συνήθως το συναισθηματικό), 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο του.  Το παρόν έχει τους 

όρους του για να είναι υγιές και η επικοινωνία των όρων αυτών, με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο θα φυτρώσει ο 

σπόρος, θα ανθίσει και θα αποδώσει καρπούς, τόσο στο παρόν όσο και στο 

μέλλον. Οι όροι αυτοί δεν είναι άλλοι από την ουσιαστική παρουσία του 

γονιού στη ζωή του παιδιού, χωρίς παρεμβολή. Η ενασχόλησή του με τα 

ενδιαφέροντα του παιδιού χωρίς όμως να αναλαμβάνει εκείνος ολόκληρη 

την ευθύνη γι’ αυτά.  Και βέβαια, η χαρά και η αγάπη. 

Αν ένας γονιός ακολουθεί διαδικασία εντοπισμού του καλύτερου τρόπου 

επικοινωνίας με το παιδί του, καλό θα είναι, πλάι στην ανησυχία του (αν δεν 

μπορεί να την απομακρύνει οριστικά), να προσθέσει μεγάλες δόσεις ελπίδας 

για το ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα αλλαγής.  Ο στόχος του χρειάζεται να 

είναι η καλή συνεργατική σχέση.  
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       Η  ΑΛΛΑΓΗ 
 

            Θεέ μου δώσε μου τη γαλήνη 

 ν’ αποδεχτώ όσα δεν μπορώ ν’ αλλάξω, 

            τη δύναμη ν’ αλλάξω όσα μπορώ  

           και τη σοφία να διακρίνω τη διαφορά. 

 

Η αλλαγή είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνει κανείς αν επιθυμεί 

ξεκάθαρα να εγκαταστήσει κάτι άλλο από αυτό που ήδη διαθέτει. Είναι η 

μεταβολή ή μετατροπή ή αντικατάσταση ή ακόμη και μεταμόρφωση αυτού 

που ήδη υφίσταται. 

Η διαδικασία της αλλαγής έχει τα δικά της στάδια, τα οποία  αν 

προηγουμένως κάποιος δεν βιώσει δεν είναι δυνατόν να τα ξεπεράσει.  

Καλό θα είναι να θυμούνται οι γονείς ότι, ενώ επιζητούν την αλλαγή των 

παιδιών τους, οι ίδιοι δεν είναι διόλου έτοιμοι ν’ αλλάξουν. Είναι αλήθεια 

ότι κρύβονται πολλά κάτω από αυτή τη διαπίστωση. Κυρίως, η παγιωμένη 

αντίληψη των γονιών ότι εκείνοι γνωρίζουν, ενώ τα παιδιά όχι. Υπάρχει 

ένας Συμπαντικός νόμος, ο νόμος της Ανταπόδοσης. Ο νόμος αυτός λέει 

πως, αν θέλεις πολύ κάτι χρειάζεται πρώτα να το προσφέρεις: «Δώσε για να 

λάβεις». Αν, λοιπόν, οι γονείς θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους ν’ 

αλλάξουν  συμπεριφορές, χρειάζεται να τολμήσουν ν’ αλλάξουν πρώτα τις 

δικές τους.  

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας γονιός  επιθυμεί 

να έχει μια καλή, συνεργατική σχέση με το παιδί του. Αν, λοιπόν, το 

ζητούμενο είναι η συνεργασία, χρειάζεται να την προσφέρει και όχι να την 

απαιτήσει. Συνεργαζόμενος με το παιδί, θα γίνει εκείνος παράδειγμα εκείνου 

που επιθυμεί. Αν όμως ο γονιός, από εσφαλμένη και παγιωμένη αντίληψη, 

λέει «συνεργασία» και εννοεί «υπακοή», οφείλει πρώτα να το αναγνωρίσει 

μέσα του και να δει κατόπιν με ποιο τρόπο θα το αλλάξει.   

 

Η αλλαγή και τα στάδιά της12 

 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια στη διαδικασία αλλαγής: 

 

1. Επιθυμία 

2. Επίγνωση 

3. Αποδοχή 

4. Επιλογές  

 

Επιθυμία: Είναι γνωστό πως τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν 

υπάρχει προηγουμένως επιθυμία γι αυτό. Δεν είναι δυνατόν ν’ αλλάξει 

 
12 Do it yourself therapy των Lynn Lott, Riki Intner, Barbara Mendenhall,Career Press 1999 
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κάποιος, αν προηγουμένως δεν το επιθυμήσει. Και τούτο βασίζεται σε έναν 

άλλο Συμπαντικό νόμο, τον νόμο της Ελεύθερης Βούλησης.  Όλοι 

γνωρίζουμε πως δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποιον να κατανοήσει ή να 

δράσει εάν ο άλλος δεν το επιθυμεί. Οι αυταρχικές μέθοδοι του παρελθόντος 

θα έπρεπε να έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί κι αν εξακολουθεί ακόμη 

μεγάλη μερίδα ανθρώπων να τις επικροτεί και να τις εφαρμόζει, είναι 

βέβαιο ότι συναντά κρυφές και φανερές αντιδράσεις από εκείνους που 

υφίστανται τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. Ακόμα, λοιπόν, και αν 

πει κάποιος σε έναν άλλο άνθρωπο πως χρειάζεται να αλλάξεις αυτό ή 

εκείνο, η αλλαγή δεν πρόκειται να ξεκινήσει εάν πρώτα δεν το επιθυμήσει ο 

ίδιος. Σε ό,τι, λοιπόν, αφορά τους γονείς, χρειάζεται να επιθυμήσουν 

πρώτα τη δική τους αλλαγή.  

 

Επίγνωση: Η φάση αυτή στη διαδικασία της αλλαγής είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να το κατανοήσει αυτό, αρκεί να 

ρίξει μια ματιά στο λεξικό για να αντιληφθεί πως αποτελεί το κλειδί για 

εκείνο που επιθυμεί να κατανοήσει σε βάθος, να έχει σαφή άποψη, να 

αναγνωρίσει, να εξετάσει, να ερευνήσει.  Είναι η στιγμή όπου, ο άμεσα 

ενδιαφερόμενος, συνειδητοποιεί αυτό που κάνει, σκέφτεται ή αισθάνεται, 

αυτό που του δυσκολεύει την καθημερινότητα. Θα μπορούσε κανείς να πει 

πως είναι η στιγμή που στέκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και κάποιος 

άλλος ανάβει το φως. Θα λέγαμε, χαριτολογώντας, πως υπάρχει η ζωή Π.Ε 

(πριν την επίγνωση) και η ζωή Μ.Ε. (μετά την επίγνωση). Μόνο όταν 

κάποιος γνωρίζει καλά εκείνο που επιθυμεί ν’ αλλάξει, τότε μόνο μπορεί να 

ξεκινήσει τη διαδικασία  αλλαγής. Μόνο εάν έχει επίγνωση, μπορεί να 

οδηγηθεί στην πραγματική, την ουσιαστική αλλαγή. Προχωρώντας 

βαθύτερα,  ανακαλύπτει την κρυμμένη αλήθεια του και, μόνο τότε, είναι σε 

θέση  να την επεξεργαστεί ώστε να καταφέρει να την αλλάξει. Με άλλα 

λόγια, να συνειδητοποιήσει: πρόκειται για μία συμπεριφορά που χρειάζεται 

αλλαγή;  Πρόκειται για συναίσθημα που, όταν εμφανίζεται, τον οδηγεί σε 

μη λειτουργική συμπεριφορά; Πρόκειται για βαθιά ριζωμένη πεποίθηση, η 

οποία απαιτεί αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό; 

 

Αποδοχή: Ίσως αυτό είναι το δυσκολότερο στάδιο της αλλαγής. Ίσως, 

επίσης,  είναι το στάδιο το οποίο, τις περισσότερες φορές, δεν μπορεί να 

ξεπεραστεί κι έτσι κινδυνεύει να χαθεί ολόκληρο το «παιχνίδι» της αλλαγής. 

Σ’ αυτό το βωμό, στο βωμό έλλειψης αποδοχής, έχουν θυσιαστεί πολλές 

ευκαιρίες·  πολλοί πισωγύρισαν, άφησαν το φως της επίγνωσης να 

εξασθενίσει και σιγά σιγά να σβήσει. Ο δρόμος είναι επίπονος. Η αποδοχή 

είναι η ικανότητα να διαχωρίζει κανείς τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 

πράξεις του από την «αξία» του εαυτού του. Επειδή κάποιος 

συμπεριφέρεται με μη λειτουργική συμπεριφορά, ή έχει, για κάποιους 

λόγους, μια σκληρή πεποίθηση πάνω σε ένα θέμα, δεν κατατάσσεται 
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αυτόματα στην κατηγορία των ανθρώπων που χρειάζεται να υποτιμούν τον 

εαυτό τους. Είναι η στιγμή που χρειάζεται κανείς να σταθεί και να δηλώσει: 

«Είμαι αυτός που Είμαι. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Αυτή είναι η 

αλήθεια μου». Δίχως συγκρίσεις και κριτικές που οδηγούν στην  

αυτοκατάκριση. Αν δεν υπάρχει αποδοχή της αλήθειας (είμαι αυτό που είμαι 

και επιθυμώ να το αλλάξω), η αλλαγή θα είναι ευκαιριακή και προσωρινή. 

Είναι χρήσιμο, κάποιες φορές, να φανταζόμαστε μια απαλή φωνούλα να μας 

ψιθυρίζει στο αυτί: «είσαι μια χαρά έτσι όπως είσαι». Κι όταν αρχίζουμε, 

αιφνίδια, εκείνα τα «Ναι αλλά…», ή «Αν όμως….», να ξέρουμε ότι δεν 

έχουμε ακόμα φτάσει στην αποδοχή. Μόνο όταν αποδεχθούμε τον εαυτό 

μας έτσι όπως είναι, μόνο τότε αρχίζουμε ν’ αντιλαμβανόμαστε τη μη 

λειτουργική συμπεριφορά μας, τη στιγμή ακριβώς που την εκδηλώνουμε 

και, σιγά-σιγά καθώς την εκδηλώνουμε, θα φτάσει η στιγμή που θα το 

γνωρίζουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε. Είναι η αρχή του τέλους.  Όσο για τους  

γονείς, ας αποδεχθούν πως ό,τι έπρατταν ως τώρα, ήταν απλά συνέπεια 

του τρόπου που οι ίδιοι είχαν μεγαλώσει. 

 

Επιλογές: Από την κατάκτηση της προηγούμενης φάσης (αποδοχής) ξεκινά  

το τελευταίο στάδιο αλλαγής. Το στάδιο των Επιλογών βρίσκεται προ των 

πυλών. Μόνο όταν κάποιος αποδεχθεί τον εαυτό του, αρχίζει ν’ 

ανακαλύπτει πως ο κόσμος είναι γεμάτος επιλογές. 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αλλαγή είναι κάτι δύσκολο. Συχνά, μας 

οδηγεί να κάνουμε δυο βήματα μπρος κι ένα πίσω. Ας την αντιμετωπίζουμε, 

όμως, σαν να μαθαίνουμε για πρώτη φορά μια ξένη γλώσσα ή ένα μουσικό 

όργανο. Στην αρχή, νιώθει κανείς άβολα, δυσκολεύεται πολύ ν’ αντιληφθεί  

την πρόοδό του. Χρειάζεται να είναι πολύ συνειδητός σε κάθε τι που κάνει ή 

λέει. Μετά από επίμονη πρακτική στη νέα του μέθοδο δράσης, αρχίζει να 

νιώθει άνετα και η καινούρια συμπεριφορά αρχίζει να του φαίνεται φυσική. 

Οι κώδικες των παλιών συνηθειών και τρόπων σκέψης δεν είναι εύκολο να 

«σπάσουν». Χρειάζεται επιμονή, υπομονή και σταθερότητα. Χρειάζεται, 

επίσης, κάτι επιπλέον: να ενθαρρύνει και να συγχαίρει τον εαυτό του για 

κάθε καινούρια συμπεριφορά του, για κάθε νέα σκέψη ή συναίσθημα που 

έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια της δικής του αλλαγής.  
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                             ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  
 

                                            Ας επιθυμώ πάντα περισσότερα  

από όσα  μπορώ να κάνω 

Μιχαήλ Άγγελος 

 

Από την εμπειρία μου ως σύμβουλος γονέων, καθώς και από την 

εκπαίδευσή μου στην Αντλεριανή προσέγγιση, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ 

σε κάποιες βασικές αλλαγές που μπορούν να κάνουν οι γονείς, ώστε η 

σχέση με το παιδί τους ν’ αποκτήσει γρήγορα άλλη μορφή. Πιστεύω πως 

είναι εύκολο να τις κατανοήσουν και να τις υιοθετήσουν άμεσα.  

 

Ενθάρρυνση 

 

Αν μπορούσε ολόκληρο το σύστημα της ανθρώπινης βίωσης να 

εστιαστεί στην έννοια της ενθάρρυνσης, θα ζούσαμε σε μια διαφορετική 

κοινωνία. Αν είχαμε όλοι εισπράξει στην παιδική μας ηλικία την 

απαιτούμενη ενθάρρυνση,  θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε πρώτα σ’ 

εμάς τους ίδιους, ως αυτοενθάρρυνση, κι αμέσως μετά, στους γύρω μας. Αν 

μάλιστα την καθιερώναμε στα σπίτια και τα σχολεία ως μοναδική μέθοδο 

ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης και της εικόνας εαυτού, τα αποτελέσματα 

θα ήταν αφάνταστα φωτεινά.  

 

«Το παιδί χρειάζεται  ενθάρρυνση, όπως το φυτό χρειάζεται ήλιο και 

νερό. Δυστυχώς, τα παιδιά που την χρειάζονται περισσότερο είναι εκείνα 

που τη λαμβάνουν λιγότερο, επειδή συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που 

η αντίδρασή μας  τα σπρώχνει ακόμη περισσότερο στην αποθάρρυνση και 

την ανταρσία» 
                                                                                                Rudolf Dreikurs. 

 

Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται κι αρχίζει να  

συνειδητοποιεί το περιβάλλον του, βιώνει μια αέναη μάχη ανισότητας και 

μειονεξίας. Είναι μικρός, ανίκανος, ανεκπαίδευτος και ανεπαρκής για όλα  

τα θαυμαστά που συμβαίνουν γύρω του.  Αγωνίζεται, λοιπόν, συνεχώς να 

νιώσει πως ανήκει στο περιβάλλον και είναι σημαντικός. Οι γύρω του 

κάνουν συνήθως, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ό,τι μπορούν για να 

δυσκολέψουν  τον αγώνα του. 

Αν οι γονείς ξεχνούσαν τα πάντα και επέλεγαν ως μοναδικό εργαλείο 

διαπαιδαγώγησης  την ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, θα έβλεπε το φως μια νέα κοινωνία. 

 

Ενθαρρύνω, σύμφωνα με το λεξικό, σημαίνει εμπνέω θάρρος, 

εμψυχώνω, ζωογονώ, ενισχύω.  
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Στη διαπαιδαγώγηση, η ενθάρρυνση είναι τόσο σημαντική ώστε η 

έλλειψή της  συνιστά  βασική αιτία κακής συμπεριφοράς ενός παιδιού. Η 

ενθάρρυνση είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της 

αυτοεκτίμησης. Ένα παιδί που φέρεται άσχημα είναι ένα παιδί που έχει 

χάσει το θάρρος του. Ένα παιδί που φέρεται άσχημα είναι ένα παιδί που έχει 

κακή εικόνα για τον εαυτό του.   

 

Ένα παιδί που ζει μέσα  σε ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του, στους άλλους, στη ζωή. 

 

Εύλογα, λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα:  πώς μπορεί ο γονιός να είναι 

ενθαρρυντικός;  

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, κάπως έτσι: 

  

Ας βοηθήσουμε το παιδί μας ν’ αναπτύξει  το θάρρος να είναι 

ατελές.  Είναι σημαντικό να μάθει να διδάσκεται από τα λάθη του, κι αυτό 

θα το καταφέρει αν μάθει να τα αναγνωρίζει. «Ώστε, έκανες λοιπόν λάθος... 

ας δούμε τι μπορείς να μάθεις από αυτό».  Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 

για κάτι που ήδη έχει γίνει. Μπορούμε όμως να εστιαστούμε στο τι μάθαμε 

από το λάθος, κι αυτό ν’ αποτελέσει  εφαλτήριο για την αναζήτηση του 

σωστού. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο όταν μάθουμε στο παιδί να 

εστιάζεται στην αναζήτηση λύσης και όχι στο δυσάρεστο αίσθημα που  

προκαλεί το λάθος. Στο σημείο αυτό, ο ρόλος του γονέα και του 

εκπαιδευτικού είναι καθοριστικής σημασίας.  

 

Ας μη θεωρήσουμε το λάθος ως αποτυχία. Συνήθως, η αποτυχία 

κρύβει έλλειψη ικανότητας και όχι έλλειψη δυνατότητας. Η αξία κάποιου 

δεν εξαρτάται από την επιτυχία του σε κάτι.  «Ας προσπαθήσουμε μαζί ...». 

«Ας προσπαθήσουμε ξανά...», αυτό χρειάζεται να επαναλαμβάνει συνεχώς 

ένας γονιός που ενθαρρύνει. Τα παιδιά που νομίζουν ότι πρέπει να τα 

κάνουν όλα τέλεια, συχνά φοβούνται να επιχειρήσουν κάτι καινούριο, από 

φόβο μήπως κάνουν λάθος ή αποτύχουν. Κρύβουν πίσω τους τελειομανείς 

γονείς. Χρειάζεται να έχουμε καθαρά στο μυαλό μας πως η αποτυχία 

εκφράζει μονάχα μια έλλειψη τεχνικής και, με κανένα τρόπο, δεν επηρεάζει 

την αξία του ατόμου. Θάρρος έχει εκείνος που μπορεί να κάνει λάθος, να 

αποτύχει δίχως να νιώθει μειωμένος.  

 

        Ας επιδοκιμάζουμε την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. «Μου 

αρέσει που προσπαθείς … συνέχισε... μην παραιτείσαι». Κάθε άνθρωπος που 

προσπαθεί, βιώνει ένα αίσθημα ικανοποίησης μόνο και μόνο επειδή 

προσπαθεί. Η ικανοποίησή του αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο όταν 

αντιλαμβάνεται ότι και οι άλλοι αναγνωρίζουν την προσπάθειά του. Όταν 

ένα παιδί προσπαθεί αλλά δεν πετυχαίνει, μια παραίνεση όπως η παραπάνω 
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μπορεί να το βοηθήσει να ξαναπροσπαθήσει και τούτο, επειδή αισθάνεται 

πως  ο γονιός του καταλαβαίνει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται. Όταν το 

παιδί αντιλαμβάνεται ότι κάποιος άλλος καταλαβαίνει πώς νιώθει, τότε 

βιώνει την πραγματική επικοινωνία. 

 

        Ας εργαζόμαστε για τη βελτίωση, όχι για την τελειότητα. «Βλέπω 

πως έχεις βελτίωση σε ... ». Ίσως η τελειότητα να μην είναι ποτέ εφικτή. Η 

βελτίωση όμως είναι πάντα δυνατή, κι εκεί χρειάζεται να εστιάζει κάποιος 

την προσοχή του. Αν ο γονιός, ή ο εκπαιδευτικός, εστιάσει την προσοχή του 

στη βελτίωση και στρέψει την προσοχή του παιδιού σ’ αυτήν με 

ενθαρρυντικά λόγια, τότε γιατί το παιδί να μην προσπαθήσει κι άλλο;  

Αντιθέτως, αν εστιαστεί στην τελειότητα, τότε κάνει πολλές φορές τα 

πράγματα να φαίνονται δυσκολότερα απ’ ό,τι είναι.   

 

       Ας διαχωρίζουμε την πράξη από το άτομο που πράττει. Μπορούμε ν’ 

αποδοκιμάσουμε μια πράξη του παιδιού, όχι, όμως, το ίδιο το παιδί. «Εσύ, 

μας αρέσεις, όμως δεν μας αρέσει αυτό που κάνεις». Συχνά, ένα παιδί που 

έχει κάνει λάθος, ή έχει φερθεί με άσχημο τρόπο, νιώθει πως δεν το 

αγαπούν. Έχει μεγάλη σημασία να διαχωρίζουμε το παιδί από τη 

συμπεριφορά.  Την πράξη, από το άτομο που τη διαπράττει.   

 

        Ας μάθουμε να εκδηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας με ειλικρίνεια. 

Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια χρειάζεται να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορώ να 

προσποιούμαι ότι εμπιστεύομαι κάποιον. Σε περιπτώσεις, λοιπόν, που νιώθω 

πραγματικά να εμπιστεύομαι το παιδί, χρειάζεται να το υπογραμμίζω:  

«Επειδή σε γνωρίζω καλά, σου έχω εμπιστοσύνη». Μόνο όταν κάποιος 

νιώθει ότι τον εμπιστεύονται (άρα αξίζει) μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα 

του για κάτι.   

 

        Ας αναγνωρίζουμε στο παιδί τη διαφορετικότητά του. Μπορεί να 

θέλουμε να γίνει ίδιο με μας σε κάποιο χαρακτηριστικό, εκείνο όμως μπορεί 

να μην το θέλει, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Μπορεί να κρύβει μέσα 

στη διαφορετικότητά του ταλέντα που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. 

Ας του επιτρέψουμε, λοιπόν, να είναι ο εαυτός του. Δηλώνοντας ενίοτε την 

άγνοιά μας, ακόμη και τον θαυμασμό μας, για κάτι που παρατηρούμε να 

προσπαθεί και που εμείς δεν γνωρίζουμε.  

 

       Ας επιθυμούμε συνεχώς να είναι ενταγμένο σε ομάδα.  

Αντιμετωπίζοντας το παιδί σαν κάτι ξεχωριστό αυξάνουμε τη φιλοδοξία 

του, η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ματαιοδοξία. Ένα υπερβολικά 

φιλόδοξο παιδί που δεν τα καταφέρνει να είναι πρώτο, συνήθως μεταπηδά 

στο άλλο άκρο, λέγοντας (υποσυνείδητα): «Αφού δεν μπορώ να είμαι  
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πρώτος, ας είμαι τελευταίος». Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο χρειάζεται να 

το προσέξουμε ιδιαίτερα για τα  παιδιά της σύγχρονης πραγματικότητας. 

 

       Ας μάθουμε να εστιάζουμε στα θετικά του. Δεν μπορούμε να 

διορθώσουμε τα λάθη ενός παιδιού αν πρώτα δεν ανακαλύψουμε τα θετικά 

του σημεία.  Μόνο αν εστιαστούμε στα θετικά θα μπορέσουμε να 

απαλείψουμε τα αρνητικά. Κάθε άνθρωπος νιώθει ευχάριστα όταν του 

αναγνωρίζουμε κάτι καλό.  Γιατί, λοιπόν, όχι και το παιδί μας; Έτσι, θα του 

δίνουμε έμμεσα την ευκαιρία να επιδιώκει να εισπράττει αυτό το ευχάριστο 

αίσθημα όσο συχνότερα γίνεται. Τονίζοντας το λάθος, τραβάμε ολόκληρη 

την προσοχή σε εκείνο που θέλουμε ν’ αποφύγουμε. Αληθινά, ένα οξύμωρο 

σχήμα!  

 

       Aς εστιαστούμε στην ενθάρρυνση, αποφεύγοντας απλά την 

αποθάρρυνση.  Θα έχουμε ήδη κάνει το μισό δρόμο προς την ενθάρρυνση 

αν απλά αποφύγουμε την αποθάρρυνση, είτε ταπεινώνοντας το παιδί είτε 

επιδεικνύοντας υπερβολικά προστατευτική στάση απέναντί του.  

Ας έχουμε κατά νου ότι η αποθάρρυνση είναι μεταδοτική.  

Μόλις εμφανισθεί η αποθάρρυνση κι αρχίσει να εντείνεται, η 

προσωπικότητα διαστρεβλώνεται. 

Η αποθάρρυνση ελαττώνει τον αυτοσεβασμό, κάνει το παιδί ευάλωτο, 

δειλό, φοβισμένο, μειώνει την ψυχική του αντοχή. 

Η αποθάρρυνση οδηγεί το παιδί σε ηττοπαθή συμπεριφορά, το ωθεί 

να εγκαταλείψει την προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν έρθει αντιμέτωπο με ό,τι 

του προκαλεί δυσκολία ή αμηχανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγεί σε 

επανάσταση και παραβατική συμπεριφορά. 

Η αποθάρρυνση ενισχύει το αίσθημα κατωτερότητας που όλα τα 

ανθρώπινα πλάσματα νιώθουν, με κάποιο τρόπο, και, συχνά, οδηγεί στην 

εκδίκηση. 

Πολύ συχνά, συγχέουμε την ενθάρρυνση με τον έπαινο. Δεν είναι 

καθόλου το ίδιο πράγμα. Ο έπαινος απευθύνεται στον άνθρωπο, ενώ η 

ενθάρρυνση στην πράξη. Ο έπαινος είναι κάτι άνισο.  Συνήθως, επαινεί 

κάποιος ανώτερος τον κατώτερο. Αυτό θέλουμε να εισπράξει το παιδί μας; 

Τη διαφορά ανώτερου και κατώτερου; 

Ο έπαινος μπορεί, ωστόσο, σε κάποια παιδιά να έχει ενθαρρυντικό 

αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές, όμως, αποθαρρύνει και γεννά αγωνία 

και φόβο. Ενισχύει την ανάγκη αναγνώρισης. Μερικά παιδιά φτάνουν στο 

σημείο να δημιουργούν εξάρτηση από αυτόν και να δουλεύουν 

αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση, διαρκώς περισσότερο. Επιτυχία 

που συνοδεύεται από  έπαινο για το αποτέλεσμα, μπορεί να φοβίσει ένα 

παιδί, να νομίσει πως δεν θα καταφέρει να το επαναλάβει. 
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Ευχάριστη ατμόσφαιρα 

 

Είναι δυστυχώς γνωστό ότι η ευχάριστη ατμόσφαιρα απουσιάζει από 

πολλά σπίτια σήμερα. Οι καθημερινές ασχολίες των γονιών, η ρουτίνα, τα 

«πρέπει» έχουν κλέψει τη χαρά από τους ενήλικες και, κατ’ επέκταση, από 

τα παιδιά. Αν ρωτήσει κανείς από τι προκύπτει η χαρά, είναι πιθανό να 

λάβει την απάντηση: από έλλειψη προβλημάτων. Ίσως χρειάζεται να 

σταθούμε λίγο σ’ αυτό και να συλλογιστούμε. Υπάρχει, άραγε, περίοδος στη 

ζωή ενός ανθρώπου χωρίς κανένα πρόβλημα;  Μήπως είναι καιρός να πάψει 

να λειτουργεί μέσα μας και γύρω μας αυτή η πεποίθηση; Μήπως χρειάζεται 

να τοποθετηθούμε λίγο διαφορετικά; Ν’ αντιστρέψουμε, δηλαδή, τα 

πράγματα; Μήπως χρειάζεται να βάλουμε λίγη χαρά στη ζωή μας, μήπως κι 

επιλυθούν κάποια προβλήματα;  Η χαρά δεν είναι συνάρτηση παραγόντων. 

Είναι απόφαση ζωής. Είναι συστατικό της ζωής. Είναι  κραδασμός που αν 

αποφασίσω να τον συμπεριλάβω στην πραγματικότητά μου θα τον ελκύω 

πολύ πιο εύκολα. Η χαρά δεν απαιτεί ξεχωριστές προϋποθέσεις.  Απλές 

μικρές χαρές έχουμε όλοι κάθε στιγμή, μόνο που δεν εστιαζόμαστε σ’ αυτές, 

ίσως επειδή προσδοκούμε μια μεγάλη χαρά, που ούτε εμείς οι ίδιοι 

γνωρίζουμε από πού θα προκύψει. Έχουμε μάθει ότι το να είσαι 

χαρούμενος, όταν γύρω σου υπάρχουν τόσα προβλήματα, σημαίνει ότι είσαι 

ανεύθυνος, επιπόλαιος, αφελής. Ε! λοιπόν, αντίθετα σε όλα όσα λέγονται 

γενιές τώρα, αν οι γονείς προσπαθούσαν να βάλουν τη χαρά στην 

καθημερινότητα των ίδιων και των παιδιών τους, θα αποφεύγονταν πολλές 

συγκρούσεις.  Το χιούμορ, που είναι συχνά παράγωγο ή και τροφοδότης της 

χαράς, απουσιάζει από τη ζωή μας. Το χιούμορ δημιουργεί αποταύτιση από 

βαριές καταστάσεις. Ας σκεφτεί λίγο ο αναγνώστης πότε ήταν η τελευταία 

φορά που ξεκαρδίστηκε στα γέλια;  Πότε ήταν η τελευταία φορά που 

γαργάλισε και γαργαλήθηκε ώσπου να κλάψει; Πότε έκανε σκανταλιές μαζί 

με το παιδί του; Πότε δημιούργησε κατάσταση ευδαιμονίας τραγουδώντας 

(έστω και παράφωνα) σε μια οικογενειακή συγκέντρωση;  Πότε ήταν η 

τελευταία φορά που έκανε αστείες γκριμάτσες και γέλασε κι ο ίδιος με τον 

εαυτό του;  Νομίζω ότι μεγάλο ποσοστό σημερινών ενηλίκων δεν θα έχει να 

καταθέσει πολλές μαρτυρίες για τα πιο πάνω. Νομίζω ότι ο 

καθωσπρεπισμός μας όσο πάει και μεγαλώνει, αντί να συμβαίνει το 

αντίθετο.  Νομίζω ότι η κοινωνία μάς έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς όρους 

κι εμείς τους έχουμε αποδεχτεί. Ας τολμήσουμε να υπερβούμε αυτή την 

επιβεβλημένη συνθήκη σοβαροφάνειας, τουλάχιστον με τα παιδιά μας, κι ας 

βάλουμε λίγη χαρά στη ζωή μας.   

 

Η χαρά είναι πηγή ζωής και μπορεί να την προσελκύσει η 

προσωπικότητα εκείνη που ζει ολοκληρωμένα. (Ας μην παρανοηθεί το «ζει 

ολοκληρωμένα».  Κάποιος ζει ολοκληρωμένα όταν προσπαθεί να ικανοποιεί 

και το σώμα και το συναίσθημα και τον νου). Όταν κάποιος είναι 
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χαρούμενος νιώθει δυνατός και δημιουργικός. Ο χαρούμενος άνθρωπος 

μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά, νιώθει πιο 

ελεύθερος.  Όπου υπάρχει χαρά, οι συνθήκες γίνονται ευκολότερες. Επειδή 

η ίδια η χαρά λειτουργεί ως καταλύτης για να αλλάξουν οι συναισθηματικές 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. (Φανταστείτε δύο ανθρώπους να 

διαπληκτίζονται σχετικά με ένα θέμα. Ένας τρίτος, αγνοώντας  τι έχει 

συμβεί λίγο πριν, μπαίνει στο δωμάτιο σιγοτραγουδώντας και, πριν 

προλάβει να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του, αρχίζει να τους διηγείται το 

τελευταίο  ανέκδοτο που άκουσε!). Αφήνω στον αναγνώστη τα 

συμπεράσματα! Ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να βοηθήσει 

στη διαμόρφωση συνθηκών  καλύτερης ζωής επειδή είναι δημιουργικός και 

δραστήριος,  και τούτο γιατί όλοι του οι φορείς (νους, ψυχή και σώμα) είναι 

πιο καθαροί. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν στέκεται σε παγιωμένες 

πεποιθήσεις, είναι πιο ανοιχτός, διαθέτει μεγαλύτερη διαύγεια και 

κατανόηση. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν είναι φοβισμένος.  Όσο ο 

συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου γεμίζει  χαρά, τόσο λιγοστεύει ο 

χώρος για βαρύτερες καταστάσεις, όπως  φόβος, θυμός, αγωνία, απόρριψη 

και ό,τι άλλο βασανίζει τον μέσο άνθρωπο στις μέρες μας.  

 

Τι περισσότερο να πει κανείς, παρά μόνο πως είναι καλό να 

αποτολμούμε τη χαρά, χωρίς να περιμένουμε πρώτα να λυθούν όλα μας τα 

προβλήματα. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε πά…α…ρα πολύ καιρό 

ωσότου συμβεί κάτι τέτοιο. Ας αλλάξουμε τη σειρά. Ίσως τότε, μόνο τότε, 

καταφέρουμε ν’ αντιμετωπίσουμε με χαρά ακόμη και τις αρνήσεις του 

περιβάλλοντός μας. «Ακόμα και την ώρα που ένα παιδί εκφράζει άρνηση,  

υπάρχει από την πλευρά του γονιού μια ανοιχτή φωτεινή αγκαλιά, γεμάτη 

χαρά, έτσι οι αρνήσεις που εξέρχονται πέφτουν πάνω στη χαρά, «τα 

χάνουν» και «καίγονται». Ο κραδασμός της Χαράς εξοστρακίζει τις 

αρνήσεις «καίγοντάς τες».  

 

 

Αποφυγή της Σύγκρουσης 

 

Μια άλλη  επιβεβλημένη αλλαγή είναι η αποφυγή της σύγκρουσης.  Ας 

γνωρίζουν οι γονείς ότι, όταν εμπλέκονται σε μάχη με το παιδί τους,  

χαμένος, σε πρώτο επίπεδο, είναι πάντα ο γονιός και, σε δεύτερο επίπεδο, το 

παιδί. Τούτο συμβαίνει γιατί το παιδί έχει πολύ λιγότερες ευθύνες και 

δραστηριότητες, άρα το πιθανότερο είναι να επιμείνει στη μάχη με όλες του 

τις δυνάμεις, ενώ ο γονιός, από την ανάγκη του να προχωρήσει στο αμέσως 

επόμενο θέμα που τον περιμένει, το πιθανότερο είναι είτε να ενδώσει, είτε 

αυστηρά και αυταρχικά να απαγορεύσει οτιδήποτε θεωρεί αίτιο της 

διαμάχης με το παιδί του.  Ο αγώνας για δύναμη ενυπάρχει ακόμα στα 

γονίδια (!) των ανθρώπων!  Όπως, λοιπόν, ο γονιός τις περισσότερες φορές 
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εμπλέκεται σε διαμάχη για να επιδείξει τη δύναμή του, έτσι και το παιδί 

μαθαίνει από μικρό πως κερδισμένος είναι πάντα εκείνος που καταφέρνει να 

κάνει το δικό του. Δεν είναι, βέβαια, αυτό αλήθεια. Το περίεργο είναι ότι, 

ενώ αποφεύγουμε να συγκρουστούμε με διάφορους άλλους στις υπόλοιπες 

ενήλικες σχέσεις μας (και καλά κάνουμε, φτάνει να ξέρουμε γιατί το 

κάνουμε!), όταν πρόκειται για τα παιδιά μας «τσιμπάμε» πολύ εύκολα και 

εμπλεκόμαστε σε λεκτικές «διαμάχες», τις περισσότερες φορές· όχι, βέβαια, 

ότι απουσιάζουν και άλλες πιο ακραίες και απαράδεκτες, όπως η χειροδικία.  

Τούτο συμβαίνει επειδή παρεμβάλλονται ανάγκες Αναγνώρισης,  

Δικαίωσης,  Δύναμης και  Δεξιοτήτων. Κι ακόμα, χρειάζεται πρώτα για μας 

κι έπειτα για τα παιδιά μας, να κατανοήσουμε ότι όλες οι πράξεις μας έχουν 

ένα στόχο.  Ο στόχος αυτός διαφοροποιείται πολλές φορές στην πορεία και, 

καθώς κρύβεται, δυσκολευόμαστε να τον αντιληφθούμε ακόμα κι εμείς οι 

ίδιοι.  Κάποιες φορές, όμως, τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι, είτε γιατί έχουν 

μάθει από διαδικασία αυτογνωσίας να διακρίνουν τους στόχους  πίσω από 

τις συμπεριφορές των ανθρώπων, είτε γιατί τον αντιλαμβάνονται 

διαισθητικά. Κάποιοι κρυμμένοι στόχοι που ανακαλύπτουμε, ενόσω 

δουλεύουμε με τον εαυτό μας, είναι οι παρακάτω:   

 

 

Αναγνώριση: είναι αυτό που νιώθει κανείς όταν εισπράττει από τους 

άλλους αποδοχή και εκτίμηση. Το ζήτημα είναι ότι συχνά γνωρίζουμε πως 

αποζητάμε αναγνώριση χωρίς τις περισσότερες φορές, να την προσφέρουμε. 

Αν εμείς λοιπόν, ως γονείς, την έχουμε ανάγκη, σε πολύ μεγαλύτερες 

ποσότητες την έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. «Δώσε λοιπόν για να λάβεις». 

Αφού τα καταφέρουμε με τον εαυτό μας, ας ανακαλύψουμε μια μέθοδο για 

να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας ν’ αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι 

να διακρίνουν το ορθό από το λάθος,  αδιαφορώντας αν το κάνουν οι άλλοι 

ή όχι. Αυτό όμως θα ξεκινήσει από το δικό μας παράδειγμα. Σημαίνει ότι 

χρειάζεται, από νωρίς, να δείξουμε στο παιδί μας ότι αναγνωρίζουμε την 

προσπάθειά του. Το αναγνωρίζουμε ως  ισότιμη με εμάς μονάδα. Του 

αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά του.  Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τον 

ιδιωτικό του χώρο. Αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές του. Αναγνωρίζουμε 

την Ύπαρξη, το Είναι του.  

 

Δικαίωση: είναι ο αγώνας που κάνει καθένας για να νιώσει πως είναι 

εντάξει έτσι όπως είναι.  Αγωνίζεται  καθένας, με νύχια και με δόντια, ν’ 

αποδείξει, πρώτα στον εαυτό του κι ύστερα στους άλλους, πως έχει δίκιο.  

Ας οδηγηθούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ρόλο του γονιού,  να μη  

χρειαζόμαστε να έχουμε δίκιο. Ας μάθουμε ότι θα είμαστε πολύ πιο 

υπεύθυνοι αν αναγνωρίσουμε το δίκιο στο παιδί μας, εφόσον υπάρχει. Ας 

βάλουμε στόχο να μην εμπλεκόμαστε σε ανάγκες απόδειξης. Η ζωή είναι 

και για τους δίκαιους και για τους άδικους.  Σημασία έχει να κατανοήσουμε 
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τον  τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την αδικία.  Με άλλα λόγια, να 

σκεφτούμε: «τι κάνω ή λέω όποτε νιώθω αδικημένος;». Αφού το βρούμε, ας 

αποφασίσουμε αν θέλουμε να το κρατήσουμε ή όχι. Αν θέλουμε να 

κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, χρειάζεται να ξαναδιαβάσουμε το κεφάλαιο Η  

ΑΛΛΑΓΗ.   

 

Δύναμη: είναι η αίσθηση που έχει κάποιος όταν μπορεί να γίνεται κύριος 

των καταστάσεων. Είναι η διαπίστωση ότι μπορεί να κάνει αυτό που θέλει 

και στις περιπτώσεις που αυτό γίνεται ανέφικτο, με άλλο τρόπο να 

καταφέρνει να το επιβάλει. Πόσες και πόσες φασαρίες θα είχαν αποφευχθεί 

αν γνωρίζαμε ότι κάποιος συμπεριφέρεται με αυτό το στόχο. Οι μάχες για 

δύναμη είναι συνεχείς και πολλές φορές ανελέητες. Αφήνουν πίσω τους 

πληγωμένους, και από τα δύο στρατόπεδα, κι έτσι, εκείνος που καταφέρνει 

να αποχωρήσει από τη μάχη παρέχει ικανοποιητική βοήθεια στον άλλον. 

Πολύ περισσότερο, όταν αυτό αφορά τα παιδιά μας. 

 

Δεξιότητες: είναι να γνωρίζει κανείς τρόπους για να διαχειριστεί αυτά που 

του φέρνει η ζωή.   Άλλη μια παρεξηγημένη υπόθεση.  Άλλη μια περίπτωση 

όπου όλοι αγωνιζόμαστε, συνειδητά ή υποσυνείδητα (τις περισσότερες 

φορές ισχύει το δεύτερο), να μας αναγνωρίσουν ότι διαχειριζόμαστε τις 

καταστάσεις του βίου μας με τον ορθότερο τρόπο. Από την ανάγκη αυτή 

προκύπτουν πολλές και ποικίλες αντιξοότητες στις σχέσεις μας με τους 

άλλους.  Χρειαζόμαστε να μας αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτή την ικανότητα 

επειδή δεν το πιστεύουμε από μόνοι μας. Η σύγκρουση που μπορεί να 

προκαλέσει η έλλειψη αυτής της αναγνώρισης  αγγίζει τη μειονεξία μας και 

αυτό μας κάνει να φερόμαστε επιθετικά. Ως γονείς, οφείλουμε να 

αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας πως δεν τα γνωρίζουμε όλα. Υπάρχουν 

τομείς  στους οποίους τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο επιδέξια από εμάς.   

 

Όταν κάποιος ανταποκρίνεται στους παραπάνω στόχους με τρόπο 

λειτουργικό, λέμε ότι δρα. Όταν, αντίθετα, συμπεριφέρεται με τρόπο που 

δημιουργεί εμπλοκές και επιπτώσεις στους άλλους, αδιαφορώντας γι’ αυτές, 

ή όταν εμπλέκεται σε αγώνα για να αποδείξει την υπεροχή του, τότε λέμε 

ότι αντιδρά. Το ζητούμενο είναι ν’ ανακαλύπτει τις ανάγκες κάθε 

κατάστασης και ν’ ανταποκρίνεται με ενθαρρυντικούς για τον άλλο 

τρόπους, διαφυλάσσοντας τα δικά του όρια. Εύκολα μπορούμε να 

εντοπίσουμε αν δρούμε ή αν αντιδρούμε· αρκεί, να θέσουμε το ερώτημα 

στον εαυτό μας και ν’ απαντήσουμε με ειλικρίνεια: «ποιος είναι ο στόχος 

μου τώρα;».  Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε ν’ αποφύγουμε, κι εμείς και τα 

παιδιά μας, χαμένες ευκαιρίες ορθής επικοινωνίας. Αν, μάλιστα, η 

επικοινωνία έχει συγκεκριμένο στόχο, τότε είναι καλύτερο για όλους μας.  

Αν γνωρίζω απλά και μόνο πως, σαν άνθρωπος, έχω πολύ συχνά ανάγκη 

από τα παραπάνω, τότε έχει γίνει η αρχή για την αλλαγή μου.   
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Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι αν κάναμε αυτές τις απλές  αλλαγές 

(ενθάρρυνση, ευχάριστη ατμόσφαιρα κι αποφυγή σύγκρουσης), η εικόνα 

θα άλλαζε σημαντικά. Όταν αλλάζει ο γονιός, ο οποίος είναι συγχρόνως 

εκπαιδευτής και μέντορας του παιδιού του, αλλάζει αυτόματα  και το 

παιδί, επειδή απλά έχει αλλάξει η μεταξύ τους σχέση. Το ζητούμενο 

είναι να εδραιωθεί μία «καλή σχέση». Και να θυμόμαστε: «Αλλάζει ο 

γονιός, αλλάζει το παιδί, αλλάζει η κοινωνία» 

 

Ως «καλή σχέση», εννοούμε μία αλληλεπίδραση που να προάγει την 

επικοινωνία, την εφαρμογή κανόνων σεβασμού, μία σχέση  που να διέπεται 

από κατανόηση και εκτίμηση. Ιδιαίτερα δε για σχέσεις γονιών και παιδιών, 

θεωρούμε καλή  τη σχέση εκείνη που καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση και το 

κοινωνικό ενδιαφέρον του παιδιού, προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο ν’ 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής με εφόδια ικανά να γίνουν εφαλτήριο 

για την επίλυση των προβλημάτων. «Καλή σχέση» επίσης, για περιπτώσεις 

πάντα γονιών και παιδιών, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από φιλικότητα, 

αγάπη, χαρά και ελευθερία. Ελευθερία, ώστε να μπορεί κανείς να είναι ο 

εαυτός του, αδιαφορώντας για τη γνώμη των άλλων, προάγοντας τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζει 

τα όρια του άλλου, αλλά να λειτουργεί συνεργατικά.    
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                                 ΚΑΛΗ  ΣΧΕΣΗ  
  

     Η καλή σχέση δημιουργείται, 
 δεν είναι αυθύπαρκτη.  

 
 

Ο γονιός που επιθυμεί ν’ αναπτύξει καλή σχέση με το παιδί του  
χρειάζεται να θυμάται: 
 

• Να έχει υπομονή.   

Τίποτα, μα τίποτα δεν κατακτάται εύκολα. Ο γονιός που θέλει να 

εδραιώσει καλή σχέση με το παιδί του χρειάζεται, αφού πρώτα το 

αποφασίσει, να βαδίσει με μικρά αλλά σταθερά βήματα προς το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάθε καινούρια συμπεριφορά του γονιού 

φέρνει αλληλεπιδράσεις στη συμπεριφορά του παιδιού.  Μπορεί μια 

μικρή αλλαγή να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις στο παιδί που ο 

γονιός να απογοητευθεί και να πιστέψει ότι κάνει λάθος. Τις 

περισσότερες φορές, δεν είναι έτσι. Το παιδί θα χρειαστεί να 

κατανοήσει πως η αλλαγή συμπεριφοράς του γονιού του είναι 

γεγονός. Θα δοκιμάσει ξανά και ξανά προκαλώντας τον και μόνο 

όταν καταλάβει πως η νέα συνθήκη είναι παγιωμένη, θα αλλάξει κι 

εκείνο τη δική του συμπεριφορά. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό  

να προχωρεί κανείς με μικρά βήματα  και να περιμένει.   
 

• Να εκδηλώνει κάθε στιγμή ισοτιμία και  αμοιβαίο σεβασμό.  

Όταν ένας γονιός θέλει να εφαρμόσει δημοκρατικές συμπεριφορές, 

χρειάζεται να έχει κατά νου ότι η δημοκρατία, για να εφαρμοστεί, 

οφείλει να βασίζεται σε ισότιμους κανόνες. Δεν υπάρχουν άλλοι 

κανόνες για μεγάλους κι άλλοι για παιδιά.  Αν π.χ. ο μπαμπάς μιλάει 

άσχημα στη μαμά εκείνο γιατί να μην το κάνει στη μαμά ή όπου 

πιστεύει ότι χρειάζεται; Όταν εκπαιδεύουμε κάποιον, ας έχουμε κατά 

νου ότι η εκπαίδευση βασίζεται περισσότερο στο παράδειγμα παρά 

στα λόγια.  Όσο για τον αμοιβαίο σεβασμό, τι να πει κανείς. Οι 

περισσότεροι γονείς απαιτούν σεβασμό από τα παιδιά τους, χωρίς 

όμως να σέβονται οι ίδιοι τις ιδιαιτερότητες και τον προσωπικό χώρο 

ή χρόνο του παιδιού τους.  

 

• Οι  δημοκρατικές συμπεριφορές κάνουν όλα τα μέλη της 

οικογένειας υπεύθυνα και ικανά.  

Αφού, λοιπόν, το παράδειγμα διδάσκει, θα κατανοήσουμε ότι, 

εκπαιδεύοντας το παιδί μας στην υπευθυνότητα, γινόμαστε 

υποχρεωτικά πιο υπεύθυνοι κι εμείς. Δηλαδή, όχι «άλλα διδάσκουμε 

κι άλλα κάνουμε». Πολύ περισσότερο, αν έχουμε δύο παιδιά να 



 39 

εκπαιδεύσουμε. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να είμαστε 

προσεκτικοί, μπορεί μάλιστα τα αποτελέσματα να είναι φανερά  

πρώτα στο ένα παιδί κι αργότερα στο άλλο.  

 

• Να δείχνει ότι εκτιμά τις θετικές εκδηλώσεις του παιδιού.    

Υπάρχουν πολλοί γονείς που, ενώ μέσα τους παρατηρούν κάτι καλό 

που έκανε το παιδί τους, δεν το εκδηλώνουν με λόγια, ή με έργα, 

φοβούμενοι (κακώς) ότι αυτό θα σταματήσει την προσπάθεια του 

παιδιού. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ας αναλογιστούμε, εμείς οι 

ενήλικες, πότε προσπαθούμε περισσότερο; Όταν ο περίγυρος 

αδιαφορεί γι αυτό που κάνουμε, ή όταν παρατηρεί και υπογραμμίζει 

με εκδηλώσεις αναγνώρισης αυτό που έχουμε καταφέρει ως εκείνη τη 

στιγμή;  

 

• Να συγκεντρώνει την προσοχή του στα θετικά σημεία του παιδιού 

κι όχι στα αρνητικά. Αυτό ενθαρρύνει τόσο το παιδί όσο και τον 

γονιό.  

Ας φανταστούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η αντίδραση του παιδιού 

στις πρώτες τάξεις του δημοτικού αν, όταν έπαιρνε τη διορθωμένη 

ορθογραφία του, έβλεπε κυκλωμένα με πράσινο όλα τα σωστά και όχι 

με κόκκινο όλα τα λάθη! Έως ότου φθάσουμε να έχουμε σχολεία με 

νέο πνεύμα (!), ας ξεκινήσουμε από το σπίτι. Η διαφορά θα είναι 

εμφανής, γρήγορη και εξασφαλισμένη. 

 

• Κάθε συμπεριφορά έχει ένα σκοπό13.   

Κάθε έμβιο όν, σε κάθε βήμα του, σε κάθε απόφασή του, σημαντική ή 

όχι, έχει ένα σκοπό. Καθετί ξεκινά από κάποιο, φανερό ή κρυφό, 

στόχο.  Ο άνθρωπος, που έχει εμβαθύνει  σε  επίπεδο αυτογνωσίας,  

τις πιο πολλές φορές γνωρίζει πού αποσκοπεί η συμπεριφορά του. 

Στην προσωπική του αναζήτηση, έχει συνειδητοποιήσει τον στόχο. 

Εκείνος που παραμένει σε επιφανειακό επίπεδο, δεν τον γνωρίζει.  Ο 

σκοπός  κάθε συμπεριφοράς εμπεριέχει ολόκληρη διαδικασία 

εσωτερικών διεργασιών, συνειδητών ή μη.  Αν στόχος κάποιου είναι 

να αρέσει και να γίνει αποδεκτός, θα  συμπεριφερθεί με ανάλογο 

τρόπο. Δεν σημαίνει απαραίτητα, βέβαια, πως ο στόχος είναι πάντα 

ξεκάθαρος και υγιής. Ο πίνακας της σελίδας 44 είναι πολύ 

σημαντικός και βοηθητικός για να κατανοηθούν οι αρνητικές 

συμπεριφορές των παιδιών. Εκτός από το προφανές που είνα να δώσει 

μια εικόνα περιεκτική και σαφή για την αρνητική συμπεριφορά ενός 

 
13 «Σχολείο για Γονείς»  Δρ. Ντον Ντινκμέγιερ και  Δρ. Γκάρυ Μάκ Καίη, από τις εκδόσεις ΘΥΜΑΡΙ 

1980. 
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παιδιού, δίνει την ευκαιρία να κατανοήσει και ο γονιός τους δικούς 

του, μη συνειδητοποιημένους, στόχους.  

 

Οι σκοποί της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού  

κατατάσσονται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες που είναι η Άτοπη 

προσοχή, ο Αγώνας υπεροχή ή αλλιώς η Μάχη για τη Δύναμη, η 

Εκδίκηση και η Επίδειξη ανικανότητας.  

 

• Οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα του γονιού από την 

αρνητική συμπεριφορά του παιδιού καταδεικνύουν το σκοπό  

συμπεριφοράς του παιδιού.14 

Στη στήλη αυτή, μπορεί ο γονιός να βοηθηθεί να κατανοήσει το 

σκοπό συμπεριφοράς του παιδιού αν χρησιμοποιήσει για πυξίδα τα 

δικά του συναισθήματα. Έτσι, χωρίς αμφισβητήσεις, μπορεί να 

προχωρήσει σε διορθωτικές συμπεριφορές. Αρκεί, βέβαια, να είναι σε 

θέση ν’ αναγνωρίσει τα δικά του συναισθήματα. Είναι, δυστυχώς,  

συχνό φαινόμενο να μη γνωρίζουμε τι ακριβώς αισθανόμαστε. Σας 

προτρέπω να κάνετε μια πρόχειρη έρευνα. Ρωτήστε δέκα ενήλικες σε 

κάποια συγκεκριμένη στιγμή: «Τι αισθάνεσαι;». Η απάντηση που θα 

λάβετε, 8 στις 10 φορές, θα είναι ασαφής και γενική. Διαθέτουμε 

εξαιρετικά πλούσια γλώσσα. Ας εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας να 

περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια τα συναισθήματα, έτσι ώστε 

να μπορούμε να εκπαιδεύουμε αντίστοιχα και τα παιδιά μας. Είναι 

γνωστό σε όλους ότι το EQ (Emotional Quotient) είναι πλέον σήμερα 

εξίσου σημαντικό, αν όχι περισσότερο, με το IQ (Intelligence 

Quotient ). Εξαιρετικές πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορεί να βρει 

ο αναγνώστης στο βιβλίο «Συναισθηματική Νοημοσύνη» του Daniel 

Goleman. 

 

• Να μην εμπλέκεται σε αγώνα υπεροχής.  

Πάλι ο πίνακας της σελίδας 44 είναι βοηθητικός για το σημαντικό 

αυτό θέμα. Το θέμα του αγώνα για υπεροχή. Ο αγώνας για δύναμη 

και  υπεροχή αποτελεί συστατικό του ανθρώπου. Αν προσπαθούσαν 

οι γονείς να μην εμπλέκονται σε τέτοιες μάχες, τα αποτελέσματα θα 

ήταν πολύ παρήγορα. Συνήθως, τα παιδιά κι οι γονείς που 

εμπλέκονται σε τέτοιες λανθασμένες συμπεριφορές οδηγούνται 

εύκολα στην αμέσως επόμενη συμπεριφορά που είναι η εκδίκηση. 

Επειδή η εκδίκηση  προκαλεί ύστερα την αντεκδίκηση, χρειάζεται ο 

γονιός να μην ανταποδίδει το «χτύπημα». Να θυμάται πως, όταν 

εμπλέκεται σε αγώνα για δύναμη, η ήττα βρίσκεται προ των πυλών.  

Κάθε μάχη αφήνει πίσω της πάντα ηττημένους. 

 
14 Κι εδώ, ο πίνακας της σελίδας 44 στη στήλη «Συναίσθημα Γονιού» είναι πολύ βοηθητικός. 
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• Ο αποτελεσματικότερος τρόπος του γονιού να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά του παιδιού, είναι ν’ αλλάξει πρώτα τη δική του .   

Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στις μεταπολεμικές γενιές.  

Θεωρείται καλός γονιός εκείνος που λύνει τα προβλήματα του 

παιδιού πριν αυτά εμφανιστούν. Έτσι, έχουμε οδηγηθεί να 

μεγαλώνουμε παραχαϊδεμένους και υπερπροστατευμένους ενήλικες.  

Αν ο γονιός αποφασίσει, από νωρίς, να μην είναι «καλός» αλλά  

«υπεύθυνος»,  θα προκύψει μια νέα γενιά υπεύθυνων και 

εκπαιδευμένων ανθρώπων. «Σε μια δημοκρατική κοινωνία, κάθε 

άνθρωπος οφείλει να συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα. Αν θέλουμε 

να διαμορφώσουμε υπεύθυνους πολίτες πρέπει να ξεκινήσουμε από 

το σπίτι, μεγαλώνοντας υπεύθυνα παιδιά», λέει ο Δρ. Ντον 

Ντινκμέγιερ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κινήτρων Αγωγής και 

Επικοινωνίας των ΗΠΑ.  Αν ο γονιός, πριν σπεύσει να λύσει το  θέμα 

που προκύπτει, σταθεί για λίγο και ζητήσει από το παιδί να σκεφθεί 

και ν’ αποφασίσει ποια μπορεί να είναι η πιθανή λύση του 

προβλήματος, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκπαιδεύσει το 

παιδί του να επιλύει τα μεγαλύτερα προβλήματα που φέρνει η ζωή.  

Τα υπεύθυνα παιδιά διαμορφώνονται από υπεύθυνους γονείς.  

 

• Όταν το παιδί φέρεται αρνητικά, ο γονιός χρειάζεται ν’ 

αντιδράσει  με απροσδόκητο τρόπο.  

Χρειάζεται δηλαδή,  αφού σκεφθεί, να κάνει ακριβώς το αντίθετο από 

ό,τι θα έκανε συνήθως.  Με άλλα λόγια, το αντίθετο από εκείνο που 

περιμένει το παιδί. Αν π.χ. έσπευδε να βοηθήσει το παιδί του σε ό,τι 

ξεκινούσε, τώρα ας περιμένει λίγο. Αν πάλι αδιαφορούσε, 

παραμένοντας στις δικές του ασχολίες, τώρα ας σπεύσει. Αυτό και 

μόνο μπορεί ν’ αποτελέσει μοχλό εκκίνησης για ένα καλύτερο αύριο 

στη σχέση τους. 

 

• Η επίδειξη εμπιστοσύνης βοηθά το παιδί ν’ αναπτύξει την 

αυτοπεποίθησή του. 

Αν αναλογιστούμε πως αυτό από το οποίο πάσχουμε όλοι είναι η 

έλλειψη αυτοεκτίμησης, η οποία οδηγεί σε έλλειψη αυτοπεποίθησης, 

θα ήταν φρόνιμο να ξεκινήσουμε εμπιστευόμενοι τους νέους 

ανθρώπους, έτσι που να τους οδηγήσουμε να κατανοήσουν ότι αυτό 

που χρειάζεται καθένας, για να είναι ψυχικά υγιής, είναι να 

εμπιστεύεται την κρίση του και να μην εξαρτάται από την κρίση των 

άλλων.  Σε αυτό μπορεί να φθάσει μόνο αν αισθανθεί από νωρίς ότι 

είναι άξιος εμπιστοσύνης. Άξιος εμπιστοσύνης μπορεί να είναι ο 

καθένας, αρκεί να του επιτρέψουμε να επιλέξει και ν’ αποφασίσει με 
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γνώμονα τα όρια και τους όρους που εξασφαλίζουν μια υγιή 

συμβίωση.   

  

• Το να ακούει με προσοχή  είναι εξαιρετικά βοηθητική μέθοδος.   

Υπάρχουν  φορές στη ζωή μας που αν αποφασίζαμε απλά και μόνο ν’ 

ακούσουμε με προσοχή αυτά που έχει να μας πει ο άλλος, τα 

πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Μέσα στο πλαίσιο του «καλού» 

γονιού και πάλι, τις περισσότερες φορές σπεύδουμε να βρούμε λύση 

χωρίς καν να μας το ζητήσουν. Αν, λοιπόν, κάποιες φορές  

ακούσουμε απλά αυτά που έχει να μας πει το παιδί, το οποίο υποφέρει 

από κάποιο βαρύ συναίσθημα, αν απλά αναγνωρίσουμε το 

συναίσθημά του, αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετό. Έτσι, το 

θυμωμένο, πικραμένο, απογοητευμένο παιδί αισθάνεται πως κάποιος  

γύρω του έχει καταλάβει πώς νιώθει κι είναι έτοιμο να συνεχίσει τη 

ζωή του με την ικανοποίηση ότι είναι αποδεκτά όλα του τα 

συναισθήματα, καθώς έρχονται και παρέρχονται.   

   

• Το ν’ αναλαμβάνει την ευθύνη του δικού του συναισθήματος 

αποτελεί πολλές φορές λύση στις συγκρούσεις.   

Αν ο γονιός αποφασίσει ν’ αναλάβει την ευθύνη του δικού του 

συναισθήματος, θα πάψουν ν’ ακούγονται εκφράσεις όπως: «με 

θύμωσες», «με απογοήτευσες» και όλα τα συναφή. Μπορεί, ο γονιός,  

να δηλώσει απλά: «αισθάνομαι θυμωμένος, απογοητευμένος κλπ», 

αυτό είναι αρκετό, ισότιμο κι εμπεριέχει σεβασμό τόσο προς το παιδί 

όσο και προς τον εαυτό του.  Μακάρι αυτό να ίσχυε σε όλες τις  

σχέσεις μας. Θα αποφεύγονταν πολλές παρανοήσεις. Είμαστε 

υπεύθυνοι για τα συναισθήματά μας. Εμείς αποφασίζουμε να 

νιώσουμε ό,τι νιώθουμε.  Η συμπεριφορά του άλλου απλά ξυπνά τη 

διαδικασία μέσα μας, δεν φέρει ο άλλος την ευθύνη. 

 

• Να διαχωρίζει τον άνθρωπο από την πράξη του.   

Πολλές μάχες θα είχαν κερδίσει οι γονείς αν εφάρμοζαν αυτό στην 

οικογένειά τους. Διαχωρίζοντας τον άνθρωπο από την πράξη του, ο 

άνθρωπος παραμένει αλώβητος, τιμάται γι’ αυτό που είναι κι όχι γι’ 

αυτό που κάνει. Πάνω σ’ αυτό βασίζεται ολόκληρη η θεωρία που 

καλείται να εφαρμόσει ο σύγχρονος άνθρωπος, ιδιαίτερα ένας γονιός-

αναζητητής. Δεν είμαστε αυτό που έχουμε, ή αυτό που κάνουμε. 

Είμαστε αυτό που είμαστε ως ύπαρξη. Αυτό αρκεί.  Όχι λοιπόν: «δεν 

είσαι καλό παιδί», αλλά: «αυτό που έκανες δεν ήταν καλό».  

 

• Ν’ ασχολείται  με τα ενδιαφέροντα του παιδιού.  

Το παιχνίδι στα μικρά παιδιά και η ισότιμη συζήτηση στα 

μεγαλύτερα, ακόμη και η ενασχόληση με τα χόμπι τους, είναι 
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σημαντική προτεραιότητα για τον γονιό που επιθυμεί μια καλή σχέση.  

Όταν κάτι τέτοιο εδραιωθεί στην καθημερινότητα, τα πράγματα 

αλλάζουν μαγικά. Ας θεωρηθεί απαραίτητο και καθημερινό το 

παιχνίδι, τουλάχιστον για παιδιά μικρής ηλικίας. Όχι ευκαιριακά.  Όχι 

με στόχο την εκπαίδευση του παιδιού, αλλά με στόχο την ενασχόληση 

του γονιού με κάτι που το παιδί αγαπά και απολαμβάνει. Δεν 

χρειάζεται πολύς χρόνος,  χρειάζεται σταθερότητα και αφοσίωση. 

   

• Να εντάσσει  το παιδί στην καθημερινότητά του, ακόμη και σε 

θέματα που αφορούν σημαντικές αποφάσεις.  

Πόσο σημαντικό θα ένιωθε ένα παιδί αν ο γονιός του το 

συμβουλευόταν για καθημερινά ζητήματα που αφορούν το ίδιο ή  

ολόκληρη την οικογένεια! Πόσο ακόμη πιο σημαντικό θα ήταν να 

μάθει σιγά – σιγά ν’ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να λύσει  

καθημερινά θέματα της ζωής; Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα παιδιά 

κρατιούνται μακριά από τις μικρές ή μεγάλες αποφάσεις, με  

πρόσχημα πως όταν ενηλικιωθούν τότε θα μπουν σ’ αυτή τη 

διαδικασία.   

 

• Να θεωρεί τα λάθη ευκαιρίες για μάθηση. Όχι μόνο για το παιδί, 

αλλά και για τον ίδιο.   

Ένα άλλο μεγάλο λάθος που κάνει η κοινωνία μας είναι να θεωρεί τα 

λάθη μεγάλη συμφορά. Αν αρχίσει ο γονιός ν’ αντιμετωπίζει τα δικά 

του λάθη, όσο και του παιδιού του, σαν ευκαιρίες μαθητείας, η καλή 

σχέση θα αρχίσει να εδραιώνεται. Είναι από όλους αποδεκτό πως 

όταν κάποιος προσπαθεί, αναπόφευκτα κάνει και λάθη. Όταν, όμως, 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας λάθη και τα λάθη των 

σημαντικών ανθρώπων γύρω μας, έχουμε την τάση να τα 

αντιμετωπίζουμε σαν συμφορές.  Ας μας γίνει συνείδηση, ότι τα λάθη 

είναι ευκαιρίες για εξέλιξη.  Πριν από το λάθος, δεν γνωρίζαμε. Μετά 

το λάθος, έχουμε επίγνωση, έτσι μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε 

πάνω σε νέες βάσεις. 

 

• Να βεβαιωθεί ότι το μήνυμα αγάπης φθάνει στον παραλήπτη και 

ότι εκείνος το καταλαβαίνει. 

Συχνά θεωρείται, ακόμη και από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους, 

ότι το μήνυμα της αγάπης φθάνει στον παραλήπτη, όπως και αν  

εκπέμπεται. Δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει δικούς του 

αντιληπτικούς μηχανισμούς για να προσλάβει και ν’ αντιληφθεί την 

αγάπη που εκπέμπεται προς αυτόν. Ας μάθει ο γονιός που επιθυμεί  

καλή σχέση με το παιδί, ότι το μήνυμα αγάπης χρειάζεται να 

αποστέλλεται σύμφωνα με τους κώδικες που είναι αντιληπτοί από τον 

παραλήπτη. Ακόμη, θεωρούμε πολλές φορές ότι η αγάπη 
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εκδηλώνεται με έργα και όχι με λόγια. Όλα είναι απαραίτητα όταν 

πρόκειται για κάποιον που μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πολύ, 

όπως το παιδί μας. Ας μην το παρανοήσουμε και το θεωρήσουμε 

ευκαιρία υπερπροσφοράς και υπερπροστασίας. Η αγάπη δεν είναι  

μόνο «δούναι και λαβείν». Είναι κατάσταση, και ως τέτοια, η 

επικοινωνία χρειάζεται να γίνεται τόσο με λόγια όσο και με έργα.  

 

Κι αν τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, 

ας εφαρμόσουμε μονάχα τούτο: 

  

 ΑΓΑΠΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ 
 

«Δεν σε αγαπώ γι’ αυτό που έκανες. 
Δεν σε αγαπώ γι’ αυτό που δεν έκανες. 

Σε αγαπώ γι’ αυτό που είσαι, ό,τι κι αν είσαι».
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                             ΠΙΝΑΚΑΣ  4  ΣΚΟΠΟΙ 

 

 
ΟΙ 4 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΓΟΝΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΟΝΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΚΑΝΕΙ Ο ΓΟΝΙΟΣ

ΑΤΟΠΗ Ενοχλημένος Υπενθυμίζει Σταματά για λίγο και Ανήκω (είμαι σημαντικός) Το παιδί χρειάζεται προσοχή. Ο γονιός χρειάζεται

ΠΡΟΣΟΧΗ Εκνευρισμένος Καλοπιάνει συνεχίζει με την ίδια ή μόνον όταν με προσέχουν να το κατευθύνει σε μια χρήσιμη δραστηριότητα 

(Θέλει να ασχολούνται μαζί του ή Ανήσυχος Κάνει πράγματα που το άλλη ενοχλητική όταν με υπητετούν ή όταν λέγοντας π .χ. "Σ' αγαπώ πολύ και θα είμαι μαζί

να το υπηρετούν) Ένοχος παιδί θα μπορούσε να συμπεριφορά οι άλλοι ασχολούνται σου αργότερα". Να αποφύγει να κάνει αυτό που 

κάνει μόνο του. μαζί μου. ζητά το παιδί. Να το πει μόνο μία φορά. Να προ-

γραμματίσει χρόνο με το παιδί. Να διαθέσει χρόνο 

για να το εκπαιδεύσει σ' αυτό που ζητούσε. Να

το αγγίξει (χαϊδέψει) χωρίς λόγια. ι

ΔΥΝΑΜΗ Θυμωμένος Φωνάζει Εντείνει την συμπεριφορά Ανήκω μόνον όταν είμαι Ο γονιός χρειάζεται να κατανοήσει πως δεν 

(Θέλει να "κουμαντάρει" την Απειλημμένος Ενδίδει Υποχωρεί προκλητικά ο δυνατός ή όταν έχω τον μπορεί να κάνει το παιδί να ενεργήσει με το ζόρι

κατάσταση.) Νικημένος Σκέφτεται"Δεν θα μου Αισθάνεται πως κερδίζει έλεγχο ή όταν κανένας Να ζητήσει τη βοήθεια του παιδιού. Να αποσυρθεί 

ξεφύγεις, θα σε κάνω να όταν ο γονιός είναι δεν μπορεί να με κάνει από τη διαμάχη και να ηρεμίσει. Να προτείνει

το κάνεις" ταραγμένος, θυμωμένος να κάνω κάτι με το ζόρι. επ ιλογές. Να είναι σταθερός και ευγενικός. Να 

Θέλει να δικαιωθεί Γίνεται παθητικό ενεργεί χωρίς να μιλά. Να επ ιτρέψει την εφαρμο-

γη του προγράμματος όπου είναι δυνατόν. Να 

συμφωνήσει με το παιδί τα όρια.

ΕΚΔΙΚΗΣΗ Αποθαρρημένος Επαναστατεί Επαναστατεί Νομίζει πως δεν ανήκει Το παιδί χρειάζεται βοήθεια. Ο γονιός χρειάζεται

(Θέλει να εξισορροπήσει αυτό Απογοητευμένος Σκέφτεται "Πως μπορείς Κάνει τους άλλους να και αποφασίζει να πονέ- να ασχοληθεί με τα συναισθήματα π .χ. "Η συμπε-

που νοιώθει) Αηδιασμένος να μου το κάνεις αυτό;" υποφέρουν. σει τους άλλους όπως ριφορά σου μου λέει πως υποφέρεις, μπορούμε

Θλιμμένος Εκλαμβάνει την Καταστροφικό πονά και το ίδιο.  Πιστεύει να μιλήσουμε γιαυτό;" Να χρησιμοποιήσει την 

 συμπεριφορά του παιδιού Εξισορροπεί με το να πως "Δεν είμαι ικανός να αντανακλαστική ακοή. Να απολογηθεί. Να από-

 προσωπικά. αναπτύσσει την ίδια αρέσω ή να αγαπηθώ" φύγει την τιμωρία. Να δείξει το ενδιαφέρον του.  

 Υποφέρει συμπεριφορά ή διαλέγει Να ενθαρρύνει και να τονίσει τα θετικά του παιδιού

  άλλο όπλο Να προσεγγίσει τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ Απελπ ισμένος Παραιτείται Αποσύρεται ακόμη περισ- Νομίζει πως "Δεν πιστεύω Ο γονιός χρειάζεται να επενδύσει χρόνο για 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Χωρίς ελπ ίδα Υπερπροσφέρει βοήθεια σότερο. Γίνεται παθητικό. πως μπορώ να ανήκω εκπαίδευση.  Να περιμένει μικρά βήματα. Να του

(Θέλει να παραιτηθεί και Αβοήθητος Δείχνει πως δεν έχει Δεν δείχνει καμία βελτίω- έτσι θα πείσω τους άλλους αναθέτει εύκολες δραστηριότητες ώστε το παιδί

να το αφήσουν ήσυχο) Ανεπαρκής καμία ελπ ίδα ή π ίστη ση. Δεν ανταποκρίνεται. να μην περιμένουν τίποτα να αρχίσει να αποκτά εμπειρίες επ ιτυχίας. Να του

Αποφεύγει κάθε προσπά- από μένα. Δεν αξίζει να δείχνει ότι π ιστεύει σ' αυτό. Να ενθαρρύνει ακόμη

θεια προσπαθήσω γιατί δεν και τη π ιο μικρή επ ιτυχία. Να μην παραιτείται. Να

πρόκειται να το κάνω περνά ευχάριστο χρόνο με το παιδί. Να προσεγ-

σωστά". γίσει τα ενδιαφέροντα του παιδιού.
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                   ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Αγωνίσου για το μέλλον και ποικίλες δυνάμεις       

θα συγκληθούν για να σε βοηθήσουν. 
Μορύα 

 

Για να επιτευχθεί η πολυπόθητη αλλαγή, είναι καλό να έχει κανείς 

στο νου του ότι, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε πνευματικά όντα μέσα σε 

βιολογικά σώματα.  Η πνευματική μας διάσταση μας ωθεί στη διεύρυνση 

– από εκεί δεχόμαστε τις ιδέες για να πραγματώσουμε ένα στόχο. Η βιολογική 

μας διάσταση  οδηγεί στο να αναζητούμε μια εξωτερική ασφάλεια – γι’ 

αυτό αισθανόμαστε αντίσταση σε καθετί που δεν μας είναι γνωστό. Η 

πνευματική παρόρμηση οδηγεί σε διεύρυνση, η βιολογική, σε στασιμότητα. 

Υπάρχει, λοιπόν, μία σύγκρουση που απαιτεί διαχείριση και αλλαγή.  Μέσα 

από τη σύγκρουση αυτή, αν υπερισχύσει το πρώτο επιτυγχάνεται  διεύρυνση 

της συνειδητότητάς μας, αν πάλι επικρατήσει το δεύτερο, προκύπτει  

παγίωση των σκληρών εκείνων πεποιθήσεων που ταλανίζουν ακόμη το 

ανθρώπινο είδος. Ας αποφασίσει καθένας για τον εαυτό του. Αν αποφασίσει 

να παραμείνει στο γνώριμο και πεπατημένο, ας μη γίνεται ωστόσο εμπόδιο 

στον άλλον που κάνει διαφορετική επιλογή.  Ιδιαίτερα, αν ο άλλος αυτός 

είναι το παιδί του. 

  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής και των διαφόρων 

φάσεών της, χρειάζεται:  

 
• Να σταματήσει κανείς τις δικαιολογίες και ν’ αρχίσει να ενεργεί 

σύμφωνα με τον τρόπο που πραγματικά επιθυμεί 

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να μεταθέτουμε τις αποφάσεις μας. 

Συχνά, εμείς οι άνθρωποι, ενώ έχουμε καταλάβει τι ακριβώς 

επιθυμούμε, τι ακριβώς μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε η κάθε 

κατάσταση, συνεχίζουμε να ενεργούμε με τις παλιές μεθόδους μας, 

άλλοτε από συνήθεια κι άλλοτε από φόβο για το καινούριο. Πολύ 

συχνά, μάλιστα, προκύπτουν δικαιολογίες του τύπου: «αν με 

καταλάβαινες…, αν άλλαζες αυτό ή εκείνο… αν είχα αρκετά 

χρήματα… αν δούλευα λιγότερο…»  και πολλά άλλα «αν».  Το 

ξεκαθάρισμα της πρόθεσης, ώστε να εντοπισθεί η πραγματική 

θέληση, είναι η σημαντικότερη διαδικασία εκείνου που σκοπεύει να 

ολοκληρώσει την αλλαγή και να προχωρήσει σε άρση των εμποδίων 

που αφορούν τον ίδιον αλλά, πολύ περισσότερο, των εμποδίων που 

αφορούν κάποιον άλλον, άρρηκτα δεμένο μαζί του, το παιδί του. 
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• Να σπάσει τις αλυσίδες των ασυνείδητων συνηθειών και 

πεποιθήσεων. 

Βεβαίως, για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να καταλάβει πως 

υπάρχουν αόρατες αλυσίδες που μας κρατούν δέσμιους της παλιάς 

μας συνήθειας. Για να το καταλάβει, αρκεί να αναρωτιέται κάθε φορά 

αν ο τρόπος που ενεργεί είναι πραγματικά ο μοναδικός. Θα ήταν 

αρκετά βοηθητικό να τοποθετεί ένα ερωτηματικό δίπλα σε κάθε 

σκέψη του, πριν περάσει στη δράση. Αν, για παράδειγμα, 

συνειδητοποιεί σκεπτόμενος ότι π.χ. «τα καλά παιδιά έχουν 

τακτοποιημένο δωμάτιο», ας αναρωτηθεί: «τα καλά παιδιά έχουν 

τακτοποιημένο δωμάτιο;». Τότε, θα προχωρήσει αυτομάτως τη σκέψη 

του: «όλα τα καλά παιδιά έχουν τακτοποιημένο δωμάτιο;», ίσως πάει 

ακόμα παραπέρα μονολογώντας: «το τακτοποιημένο δωμάτιο είναι 

αυτό που κάνει  ένα παιδί να είναι καλό;» Είναι βέβαιο πως, αν 

συνεχίσει έτσι, θα κατανοήσει πως στην περίπτωση αυτή λειτουργεί 

μία πεποίθησή του, η οποία ασφαλώς δεν είναι αληθινή. Με τον 

τρόπο αυτό, θα καταφέρει να την απαλείψει.  Για τις πεποιθήσεις, θα 

μιλήσουμε εκτενέστερα παρακάτω. 

 

• Να κατανοήσει  πως η αφθονία δεν αφορά μόνο τα υλικά αγαθά. 

Είναι σχεδόν βέβαιο πως αν ρωτηθεί κάποιος τι σημαίνει «αφθονία» 

θα απαντήσει: «να έχεις πολλά χρήματα». Είναι αλήθεια πως στην 

υλιστική κοινωνία που ζούμε μας έχουν πείσει πως όλα είναι 

εξαιρετικά εύκολα όταν έχεις υλική αφθονία. Όλοι, μα όλοι, 

πασχίζουν καθημερινά να φθάσουν τον πολυπόθητο αυτό στόχο.  

Έχουμε πραγματικά αποπροσανατολιστεί. Συσχετίζουμε τα πάντα  με 

την υλική αφθονία, με αποτέλεσμα σημαντικοί παράγοντες για το 

μεγάλωμα ενός παιδιού, με υγιή τρόπο, να μένουν ακάλυπτοι. Οι 

γονείς εργάζονται νυχθημερόν για να φέρουν περισσότερα χρήματα, 

είτε για να καλύψουν ανάγκες που έχουν ήδη δημιουργήσει, είτε για 

ν’ αποκτήσουν περισσότερα υλικά αγαθά, είτε για να προσφέρουν 

στα παιδιά τους, όπως διατείνονται, μια καλύτερη ζωή. Ποια είναι η 

καλύτερη ζωή; Το να έχουμε μετατρέψει τα σπίτια μας σε 

πολυκαταστήματα ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών και παιχνιδιών;  Το 

να τρέχουμε τα παιδιά μας από δραστηριότητα σε δραστηριότητα;  

(Αποτείνομαι βέβαια στη μικρομεσαία, μεσαία και ανώτερη τάξη, 

γιατί υπάρχει και η άλλη, εκείνη η ξεχασμένη, η οποία δεν 

καταφέρνει να έχει ούτε τα απαραίτητα). Αλλού βρίσκεται η αφθονία. 

Βρίσκεται μέσα σ’ εκείνες τις στιγμές ψυχικής ανάτασης, όταν οι 

άνθρωποι επικοινωνούν με την αλήθεια τους και σκύβουν με 

κατανόηση και αγάπη πάνω στον άλλο, μικρό ή μεγάλο. Βρίσκεται 

εκεί, όπου είσαι πρόθυμος να εγκαταλείψεις ό,τι κάνεις επειδή ο 

άλλος σε χρειάζεται. Εκεί που προσφέρεσαι με ευγνωμοσύνη να 
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συνδράμεις με την παρουσία σου, με τη συνεργασία σου. Εκεί που 

προσφέρεσαι με ευγνωμοσύνη σ’ εκείνον που σου δίνει την ευκαιρία 

να προσφερθείς.  

 

• Να ανάψει τη σπίθα της δημιουργικής δοκιμής. 

Όποιος δοκιμάζει έχει πιθανότητα επιτυχίας. Όποιος μένει στα 

παγιωμένα και γνωστά μπορεί ίσως να έχει την «ασφάλεια» του 

γνώριμου, χάνει όμως την πιθανότητα του καλύτερου, του 

μεγαλύτερου, του ωραιότερου, του σημαντικότερου, του 

αποδοτικότερου και όλων των υπόλοιπων …ότερων. Δοκιμάζω, 

σημαίνει τολμώ, διακινδυνεύω νικώντας τους φόβους, τις αναστολές 

κλπ. Αρκεί να είμαι έτοιμος να γυρίσω πίσω εάν καταλάβω πως η 

δοκιμή δεν ήταν για το καλύτερο.  Η δοκιμή γίνεται δημιουργική εάν 

αφήσουμε λίγο τη φαντασία μας να λειτουργήσει ελεύθερη. Αν 

επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να δράσουν και λίγο σαν σκηνοθέτες 

της καθημερινότητάς μας. Εδώ, δεν χωρά αναβολή: θα το κάνω 

αύριο. Όχι. Σήμερα τολμώ να μπω σε αχαρτογράφητη περιοχή, με τη 

βεβαιότητα ότι θα ελκύσω το καλύτερο για μένα και τους γύρω μου. 

 

• Να ανακαλύψει το Νόμο της Έλξης ή αλλιώς το Νόμο των 

Συγγενιών. 

Υπάρχουν Συμπαντικοί Νόμοι που δυστυχώς κανείς δεν μας τους 

μαθαίνει. Όλο το σύστημα ασχολείται με το να μας διδάξει ανούσιες 

λεπτομέρειες και όλα εκείνα που είναι ουσιαστικά και δημιουργικά 

έχουν παραμείνει για μια μικρή ελίτ που τολμά, ή για κάποιους 

μυημένους που το σύστημα αντιμετωπίζει ακόμα σαν γραφικούς. Ε! 

λοιπόν, ναι. Υπάρχει ο Νόμος της Έλξης.  Περιληπτικά, θα μπορούσε 

κανείς να πει ότι ο Νόμος της Έλξης λέει ότι μπορώ να συντονιστώ με 

οτιδήποτε θέλω και να το έλξω  και τελικά να το απολαύσω. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, αυτό που ζούμε και αντιλαμβανόμαστε με 

τις αισθήσεις μας αποτελεί  φαινομενικότητα (illusion). Η 

πραγματικότητα βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών.  Επειδή, λοιπόν, 

όπως γνωρίζουμε τα πάντα είναι ενέργεια έτσι και οι ιδέες είναι 

ενέργεια. Οι ιδέες εκφράζονται με δονητικές συχνότητες. Τα πάντα 

υπάρχουν σ’ αυτό τον ιδεατό κόσμο. Αν επιθυμώ λοιπόν κάτι, 

υπάρχει. Και αυτό που επιθυμώ και το αντίθετό του.  Αν συντονιστώ 

στη συχνότητα αυτού που επιθυμώ, σαν να είναι ήδη δημιουργημένο 

στη φαινομενικότητα της ύλης, είναι σαν να το έχω κιόλας 

δημιουργήσει. Αν τώρα, το κάνω σταθερά και με απλή διαδικασία (το 

να συντονίζομαι με αυτό που επιθυμώ) καταφέρνω να το υλοποιήσω 

στη ζωή μου. Στο σημείο αυτό, πολλοί σκεπτικιστές θα αναρωτηθούν: 

«πώς γίνεται αυτό;». Το θέμα δεν είναι να κατανοήσω το «πώς», οι 

περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το 
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αυτοκίνητο, ωστόσο αυτό δεν μας εμποδίζει να  οδηγούμε. Δεν έχει 

σημασία πώς θα γίνει. Σημασία έχει να επιτρέψω στον εαυτό μου να 

δεχθεί αυτό που επιθυμεί, συντονιζόμενος με την ιδέα-μορφή αυτού 

που επιθυμεί. Επιτρέπω, βέβαια, στον εαυτό μου να δεχθεί εκείνο που 

είναι σύμφωνο με τις αξίες μου. Αν όμως, κατά τη διαδικασία 

ξεκαθαρίσματος της πρόθεσής μου και της έκφρασής της σε απλή 

δήλωση, διακατέχομαι από αγωνία ή αμφιβολία για το αν θα γίνει, 

είναι σαν να συντονίζομαι με το αντίθετό του. Η ενέργεια 

κατευθύνεται εκεί που στρέφεται η προσοχή μου. Αν η προσοχή μου, 

λοιπόν, στρέφεται στο αν το δικαιούμαι, ή αν είναι πιθανό ή δυνατό 

να συμβεί, είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβεί. Χρειάζεται ακόμα να 

γνωρίζω και να δηλώνω ποιος άλλος θα ωφεληθεί από το ζητούμενο. 

Έχουν γραφεί και λεχθεί πάρα πολλά από ανθρώπους πιο 

ειδικούς. Αυτό που χρειάζεται να καταγραφεί είναι πως ο καθένας 

μας μπορεί να έλξει το καλύτερο, αρκεί να μάθει να το επιθυμεί και 

όχι να το προσδοκά, να κατανοήσει επίσης ότι το δικαιούται χώρια 

που χρειάζεται να αντιληφθεί και τη διαφορά μεταξύ επιθυμίας και 

προσδοκίας.  

 

• Να πάει  πάνω από τους στόχους και να δημιουργήσει το όραμά 

του.  

Ας δώσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον 

οραματισμό.  Θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε μέσα μας την 

πληροφορία αυτή και, χωρίς αμφισβήτηση, να δεχθούμε ότι «από τα 

υλικά των ονείρων πλάθεται η πραγματικότητα».  Είμαστε το 

αποτέλεσμα των σκέψεών μας.  Όταν κανείς οραματίζεται, 

ταυτόχρονα υλοποιεί.  Ο νους δεν γνωρίζει αν το ζει πραγματικά ή αν 

το φαντάζεται. Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν γίνει επιστημονικές 

έρευνες μεγάλου διαμετρήματος και το έχουν ήδη αποδείξει και 

πειραματικά. Αυτή η εσωτερική όραση είναι που ανοίγει τις πόρτες 

του Σύμπαντος, ώστε να του επιτραπεί  να εκφραστεί. Οι αμφισβητίες 

εδώ είναι βέβαιο ότι θα θέσουν το ερώτημα: «πώς γίνεται κάτι 

τέτοιο;». Ο ρόλος του παρόντος βιβλίου δεν είναι  να καταλάβουμε το 

«πώς». Το «πώς» θα εμφανιστεί από την Πίστη και την έμπρακτη 

δέσμευση σ’ αυτό που ζητάμε. Το «πώς» ανήκει στην επικράτεια του 

Σύμπαντος και του Δημιουργού του. Το Σύμπαν γνωρίζει τον 

μικρότερο, συντομότερο και πιο αρμονικό τρόπο ώστε να κάνει να 

συγκλίνουν τα όνειρά μας. 

Ένα από τα δυσκολότερα σημεία στο να αποδεχθεί κανείς το 

ζήτημα του οραματισμού είναι ότι πολλοί θα πουν πως το δοκίμασαν 

και δεν απέδωσε. Αν, όμως, ακούσουμε τις περιγραφές ανθρώπων 

που έκαναν τα όνειρά τους πραγματικότητα θα διαπιστώσουμε το 

αντίθετο. Ταυτόχρονα με τον οραματισμό, χρειάζεται να υπάρχει 
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σκληρή δουλειά, δράση, επιμονή μαζί με καρτερικότητα, ώστε να 

έχουμε τη γέννηση του πολυπόθητου ονείρου. Δεν ισχυρίζεται κανείς 

πως αν κάθεται κάποιος όλη μέρα σε απόλυτη ηρεμία διαλογιζόμενος, 

το όνειρό του θα υλοποιηθεί χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του.   

Νομίζω πως η παράθεση των παρακάτω αποφθεγμάτων δύο 

καταξιωμένων προσωπικοτήτων της ανθρώπινης ιστορίας θα είναι 

αρκετά βοηθητική:   

 

«Δεν ξέρω τι είναι αυτή η δύναμη του οραματισμού, το μόνο που ξέρω 

είναι ότι υπάρχει». Alexander Graham Bell. 
 

«Η φαντασία είναι τα πάντα. Μας δείχνει αυτά που θα συμβούν 
προσεχώς». Albert Einstein. 

 

Έχοντας, λοιπόν, κατά νου τα παραπάνω και βάζοντας ως στόχο τη 

δημιουργία μιας άλλης δομής στην οικογένεια και, κατ’ επέκταση, στην 

κοινωνία, ο αναζητητής-γονιός χρειάζεται να επιθυμεί να συμβάλει στην 

αλλαγή αυτή. Να νιώσει στο πετσί του ότι ο ρόλος του γονιού είναι 

σημαντικός. Βεβαίως, πέρα από τους στόχους, ή τα επιτεύγματα του 

ανθρώπου σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχουν και οι στόχοι και τα 

επιτεύγματα του Σύμπαντος και του Δημιουργού του για ολόκληρη την 

Ανθρωπότητα. Βασική προϋπόθεση να βρει και να αμφισβητήσει – αλλάξει 

τις πεποιθήσεις του. 
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Πεποιθήσεις  

 

Αυτό που μας εμποδίζει να επικροτήσουμε την αλλαγή είναι οι 

πεποιθήσεις μας. Τα πιστεύω μας, που χρόνια τώρα ενδυναμώνονται και 

παγιώνονται συλλογικά και ατομικά. 

Οι πεποιθήσεις είναι ένα βιβλίο το οποίο άλλοι έχουν γράψει για μας, 

με τη δική μας ανοχή. Διαθέταμε την ανοχή αυτή, επειδή βρισκόμασταν σε  

νεαρή ηλικία και δεν είχαμε επιχειρήματα να τις αντικρούσουμε. Έτσι 

λοιπόν, αποκτήσαμε ένα βαρύ, ογκώδη τόμο που έχει καταγραμμένα όσα 

«πρέπει» και όσα «δεν πρέπει». Αν δεν μπορούμε, λοιπόν, να πετάξουμε στη 

φωτιά τον τόμο αυτό (και είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε), χρειάζεται να 

τον ξεφυλλίσουμε σελίδα-σελίδα και να αμφισβητήσουμε ένα προς ένα τα 

γραμμένα. 

Να επιτρέψουμε, με άλλα λόγια, στη σημερινή μας κρίση ν’ 

αποφασίσει αν όλα αυτά που είναι γραμμένα εκεί εξακολουθούν να μας 

βρίσκουν σύμφωνους. Είναι βέβαιο πως ένα γρήγορο ξεφύλλισμα θα μας 

δώσει την ευκαιρία να ξεφορτωθούμε πολλά από αυτά.  Μια πιο προσεκτική 

μελέτη, θα μας δώσει την ευκαιρία να σταθούμε σ’ αυτά που νιώθουμε να 

είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Αργά και προσεκτικά, ας εστιάσουμε σε 

καθένα από αυτά και, με θάρρος και έμπνευση, ας αναρωτηθούμε:  

πραγματικά, «το πιστεύω αυτό;». 

Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι, για παράδειγμα, «τα καλά παιδιά 

έχουν τακτοποιημένα δωμάτια;». Μήπως, πίσω απ’ τη συνήθεια και την 

παγιωμένη συμπεριφορά μου να επιπλήττω, ν’ απειλώ και, τελικά, να χάνω 

τον έλεγχό μου και να βάζω τις φωνές βρίσκεται, για παράδειγμα, η καλή 

μου η γιαγιά που μου έλεγε: «αφέντρα και κυρά είναι πρώτα καλή 

νοικοκυρά». Μήπως, για παράδειγμα, η εμμονή μου στην τάξη οφείλεται σ’ 

αυτή την πεποίθηση που δημιούργησα γύρω στα 4 με 5 μου χρόνια;  Ας 

απαντήσω με ειλικρίνεια στην παραπάνω ερώτηση.  Αν το κάνω, μπορεί να 

καταλήξω στο συμπέρασμα πως, από τη στιγμή που η ακαταστασία του 

δωματίου του παιδιού μου δεν έχει συνέπειες σε μένα, είναι δικός του 

λογαριασμός. Μπορεί, βέβαια, να με ενδιαφέρουν οι συνέπειες που έχει στο 

ίδιο το παιδί. Ας ψάξω να βρω ποιες συνέπειες θα υποστεί εκείνο, εφόσον 

φυσικά υπάρχουν. «Υπάρχουν», θα μου πει μία μητέρα: «δεν θα μάθει την 

τάξη».Υπάρχει τάξη στο υπόλοιπο σπίτι, θα είναι η ερώτηση του ειδικού;  

Αν ναι, γνωρίζει τι είναι η τάξη. «Δεν βρίσκει τα πράγματά του», μπορεί να 

είναι μια άλλη συνέπεια. Αυτό αφορά το ίδιο το παιδί κι όχι τη μητέρα του,  

είναι η απάντηση. Ας ασχοληθεί το ίδιο με τη συνέπεια αυτή. «Θα ψάχνει 

περισσότερο, θα χάνει χρόνο». Είναι επίσης δικό του θέμα. Ίσως έτσι να 

καταφέρει να κατανοήσει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι λειτουργικό.  Το 

βέβαιο είναι πως οι φωνές, οι απειλές, τα κηρύγματα δεν έκαναν κανέναν 

πιο τακτικό. Ακόμη πιο βέβαιο, επίσης, είναι πως η μητέρα έχει αναγνωρίσει 

μια πεποίθησή της, την έχει απελευθερώσει και διευκολύνει έτσι, τόσο  την 
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ίδια όσο και το παιδί της, να προχωρήσουν παρακάτω. Υπάρχει και συνέχεια 

βέβαια γιατί αυτή η μητέρα μπορεί να πει «ναι αλλά καθώς καθυστερεί 

ζητώντας αυτό που ψάχνει καθυστερώ κι εγώ» Αλήθεια είναι αλλά είπε 

κανείς σ’ αυτή τη μητέρα πως γινόμενη μητέρα δεν θα είχε καμία απολύτως 

συνέπεια και όλα θα ήταν όπως πριν; Ασφαλώς έχει συνέπεια. Το θέμα είναι 

να αντιληφθεί πως σιωπώντας την επικριτική εσωτερική της φωνή γίνεται 

Μέντορας και Προπονητής του νέου ανθρώπου να μάθει απ’ τις συνέπειές 

του και ο Μέντορας είναι εκεί για να διευκολύνει στην αντίληψη και όχι στη 

λύση του προβλήματος, ασφαλώς δεν είναι εκεί να επιπλήξει, να τιμωρήσει, 

ή να απαξιώσει τον εκπαιδευόμενό του.   

Ήρθε ο καιρός ν’ αμφισβητήσουμε όλες τις πεποιθήσεις που έχουμε. 

Ήρθε ο καιρός να ελευθερωθούμε. Ήρθε ο καιρός να πάρουμε μια τεράστια 

γομολάστιχα και να σβήσουμε πολλά από τα πιστεύω άλλων που τα 

συντηρούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε και τα οικειοποιούμαστε χωρίς να 

υπάρχει λόγος. Αργά και προσεκτικά, ας σταθούμε σε καθένα από αυτά και, 

με θάρρος και έμπνευση, ας αμφισβητήσουμε και ας λειάνουμε τις γωνίες 

των αιχμηρών σχημάτων. Ας ψάξει καθένας να βρει τη δική του Αλήθεια, 

γιατί μόνο τότε θα νιώσει Ελεύθερος.  

Μόνο ο Ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να ζει και να διευκολύνει και 

τους γύρω του να ζουν, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο ποιότητες 

όπως η χαρά, η αρμονία, η ισορροπία, ο σεβασμός, η αγάπη. Ήρθε η ώρα να 

εμπιστευθούμε τον εαυτό μας.  Η διαδικασία ας γίνει «όμορφα, προσεκτικά 

και σβέλτα».   

Σε μεγάλο ποσοστό, είναι αλήθεια πως η απλή ψυχολογία μέσα από  

οποιαδήποτε προσέγγισή της μπορεί να βοηθήσει ικανοποιητικά. Όμως, 

υπάρχουν εγγραφές για την αλλαγή των οποίων, με τις γνωστές μεθόδους 

της ψυχολογίας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να δράσει η αμφισβήτηση 

και η παρατήρηση. Δεν έχουμε χρόνο. Οι μέθοδοι του καναπέ της 

ψυχανάλυσης και της αργής ψυχοθεραπείας μοιάζουν ξεπερασμένες χωρίς 

να θέλει να πει κανείς ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Θέλουμε, 

χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο και γρήγορο. Την αμεσότητα αυτή μπορεί να 

μας τη δώσει μόνο το Πνευματικό μας μέρος.  

 

Όταν επιτευχθεί το ζητούμενο, θα είναι ευκολότερο να γνωρίζει τι 

απαιτεί η κάθε κατάσταση. Τότε, οι γονείς θα γνωρίζουν πως  μοναδικό τους 

μέλημα είναι η πλήρης κι απεριόριστη αποδοχή των παιδιών τους.  Θα είναι 

σε θέση να διακρίνουν, να πιστεύουν και να εκδηλώνουν την αγάπη άνευ 

όρων. Η αποδοχή, η διάκριση, η πίστη και η αγάπη άνευ όρων  είναι που θα 

επιτρέψουν στις ποιότητες που έχουν οι Ψυχές των παιδιών να εκδηλωθούν 

σε όλο τους το μεγαλείο και να οδηγήσουν τη φυλή των ανθρώπων σε 

δρόμους φωτεινούς. Μέχρι τότε, ας δούμε τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες. 
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Αποδοχή 

 

Η σοφία της γλώσσας μας εμπεριέχει όλα τα νοήματα που ίσως άλλοι 

λαοί αναζητούν να βρουν.  (Αποδοχή = από + δέχομαι ) 

 

Μόνο όταν αποδέχομαι κάτι, μπορώ να το αλλάξω. Αποδεχόμενος μία 

κατάσταση, οδηγώ τον εαυτό μου σε άλλες οπτικές γωνίες, παύοντας ν’ 

απασχολώ το μυαλό μου με την αλλαγή. Αποδοχή και κριτική είναι έννοιες 

αντίθετες. Η κριτική από μόνη της υποδηλώνει μη αποδοχή. Όταν, λοιπόν, 

αποδέχομαι και παρατηρώ τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου, τις 

συμπεριφορές μου, έρχομαι σε πλήρη επαφή με την πραγματικότητά μου, με 

την εδώ και τώρα στιγμή μου, με την αλήθεια μου. Παρατηρώντας αυτό που 

«είναι» δίχως κριτική, αυτό φαίνεται να αλλάζει από μόνο του. Δεν είναι 

όμως ακριβώς έτσι, δεν αλλάζει από μόνο του.  Η έλλειψη κριτικής άρα και 

η έλλειψη βαθμολόγησης σε «καλό» και «κακό» αποσύρει σε μεγάλο βαθμό 

έως και εξαφανίζει την αντίσταση που αυτόματα δημιουργείται από αυτή 

κάθε εαυτή τη βαθμολόγηση και έτσι διευκολύνεται η εγκατάσταση της 

αλήθειας και επέρχεται η αλλαγή. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα:  Έχουμε μία μητέρα που παρατηρεί το παιδί 

της, στα πρώτα του σχολικά χρόνια, να μην μελετά τόσο όσο εκείνη νομίζει 

πως θα έπρεπε. Πριν μπει στη γνωστή για όλους μας δράση - παραινέσεις,  

κήρυγμα, απειλές, τιμωρίες - ας παρατηρήσει:  

 

 

• Τι νιώθει  

• Tι σκέφτεται  

• Τι κάνει 

 

 Από την παρατήρηση πολλών ανάλογων περιστατικών, είναι βέβαιο ότι: 

 

• Νιώθει να απειλείται      

• Σκέφτεται πως δεν θα πετύχει στη ζωή του γιατί έχει την πεποίθηση 

ότι πετυχαίνουν εκείνοι που έχουν γνώσεις και  πτυχία.  

• Συμβουλεύει, κρίνει, κατηγορεί, απειλεί, τιμωρεί και, τέλος πάντων, 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλει την άποψή της. 

 

Ας δούμε, τώρα, τι θα συμβεί αν αυτή η μητέρα, αποδεχόμενη πλήρως τις 

συνθήκες της βίωσης, έχοντας τη βεβαιότητα πως όλα είναι όπως χρειάζεται 

να είναι, ασκήσει την παρατήρησή της δίχως κριτική:   

 

• Βρίσκει πως αισθάνεται «απειλημένη» και αντιλαμβάνεται πως το 

συναίσθημά της είναι αποτέλεσμα των σκέψεών της.  
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• Παρατηρώντας τις σκέψεις της τώρα, χωρίς κριτική διάθεση αυτή τη 

φορά προς τον εαυτό της, ανακαλύπτει την πεποίθηση που κρύβεται 

πίσω από τους φόβους της  και, σαν καλός παρατηρητής, παραμένει 

σ’ αυτό.  Μόλις έχει ανακαλύψει μία αλήθεια της. Τι κάνει;   

• Σιωπά! Σιωπά, επειδή χρειάζεται πρώτα να διαχειριστεί τη δική της 

πεποίθηση κι έπειτα να προβάλει στο παιδί της το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας αυτής.   

 

Διαχειρίζεται την πεποίθησή της αμφισβητώντας την καταρχήν:  

«είναι αλήθεια ότι η επιτυχία στη ζωή εξαρτάται μόνο από τις εγκύκλιες 

γνώσεις;». «Είναι βέβαιο πως όλοι όσοι έχουν ευτυχήσει στη ζωή είχαν 

εξαιρετικές αποδόσεις στο σχολείο;». «Είναι σίγουρο πως το αύριο που 

ξημερώνει θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις με το σήμερα;». «Αν επαναλαμβάνω 

συνεχώς τις παραινέσεις μου για το διάβασμα θα με ακούσει;»  Πάμπολλα 

άλλα ερωτήματα μπορεί να ξεπηδήσουν μέσα στο νου της. Αρκεί να είναι 

πρόθυμη να το κάνει.  Αν τώρα, με τις απαντήσεις που θα δώσει στα 

παραπάνω, μετακινήσει έστω και λίγο την αρχική της πεποίθηση, θα είναι 

έτοιμη να δει τι πραγματικά χρειάζεται η κατάσταση.  Μήπως το παιδί 

χρειάζεται  περισσότερη ενθάρρυνση; Μήπως χρειάζεται την παρουσία της; 

Μήπως την εκδικείται, χτυπώντας την εκεί που πονά, επειδή δεν είναι 

παρούσα, απασχολημένη καθώς είναι με όλες εκείνες τις έγνοιες που 

απασχολούν τις μητέρες στις μέρες μας.  Μήπως χρειάζεται βοήθεια από 

ένα δάσκαλο; Μήπως η ίδια χρειάζεται εξωτερική βοήθεια, για να 

διαχειριστεί τις πεποιθήσεις της; Μήπως χρειάζεται να ξαναδεί τις 

προτεραιότητές της; Τελικά, μήπως το παιδί  της έδωσε το έναυσμα να 

εντοπίσει κάποια δική της αλήθεια;  Πολλά μπορούν να προκύψουν σε ένα 

νου που αναζητά. Είναι σίγουρο, βέβαια, ότι τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί 

σε κάποιον που επιμένει στις παγιωμένες σκέψεις και τακτικές του.   

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μητέρα χρησιμοποίησε παραγωγικά την 

παρατήρηση. Παρατηρώντας την πεποίθησή της, διευρύνεται και τελικά 

μεταλλάσσεται. Όταν γίνεσαι παρατηρητής της πεποίθησης σου είσαι  

παρατηρητής της αλήθειας σου. Είναι σαν να ρίχνεις φως στα κρυμμένα.  Το 

φως σε κάνει να βλέπεις τις λεπτομέρειες και, με την ελεύθερη βούληση, ν’ 

αποφασίσεις αν τούτο είναι λειτουργικό ή όχι για την προσωπικότητα.  Αν 

νιώθεις πως είναι (κι αυτό το ξέρεις μέσα στη καρδιά σου κι όχι στο μυαλό 

σου), τότε επέρχεται η πλήρης αποδοχή.  Αν πάλι δεν το νιώσεις, 

φωτίζοντας περισσότερο τις λεπτομέρειες, παρατηρώντας κι άλλο τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις, τις ενέργειες που προκύπτουν, οδηγείσαι στην 

επίγνωση. Μέσα από την επίγνωση, ο δρόμος γίνεται μονόδρομος.  Θα 

οδηγηθείς στην αποδοχή.  

Και καλά, θ’ αναρωτηθεί με το δίκιο του κάποιος. Καλά, με την 

αποδοχή των άλλων. Με την προσωπική αποδοχή, την αυτοαποδοχή, τι 

γίνεται; 
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Η προσωπικότητα έχει συχνά ανάγκη την αποδοχή, ενίοτε και τον 

θαυμασμό, για να νιώσει ασφαλής.  Ας συλλογιστεί για λίγο ότι εάν 

αναμένει την αποδοχή απ’ έξω, αυτή δεν θα έχει ούτε ποιότητα ούτε 

ποσότητα. Ας αναλογιστεί πως η ανάγκη για αποδοχή τρέφεται από όλους 

εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίζονται να την κερδίσουν.  Επειδή 

ακριβώς δεν μπορούν να την ανακαλύψουν μέσα τους, εμποδίζονται να την 

προσφέρουν. Ή, την προσφέρουν με προϋποθέσεις. Ας μην επιθυμούμε ν’ 

ανταποκρινόμαστε στις προϋποθέσεις που βάζουν οι άλλοι για μας. Η 

αυτοαποδοχή είναι αυτή που μετράει ουσιαστικά. Χωρίς προϋποθέσεις. Για 

να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ν’ αλλάξει ο πυρήνας της εικόνας περί 

εαυτού. Χρειάζεται να βγουν τα γυαλιά που μας έχουν φορέσει οι άλλοι για 

να βλέπουμε τον εαυτό μας σε σχέση μ’ αυτούς και να δούμε με τα μάτια 

της Ψυχής μας. Έτσι μόνο μπορούμε ν’ αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε 

για μας, ακόμα και τη συμπεριφορά μας. Ανακαλύπτουμε ευκολότερα τι μας 

καλεί να κάνουμε η κατάσταση τώρα, αδιαφορώντας για τα «πρέπει» που 

έχουμε θέσει εμείς ή οι άλλοι.  Θα ήταν καλύτερα, το περιβάλλον να 

κατανοεί και να ενθαρρύνει, αλλά ο δρόμος είναι προσωπικός, μοναχικός 

και μοναδικός. Η αυτοαποδοχή έρχεται με την αποδοχή της εικόνας περί 

εαυτού. «Αποδοχή, η δοκιμασία σας, Ταπεινότητα, το κλειδί σας», είπε ένας 

Πνευματικός Δάσκαλος. Καίρια παραίνεση! Ταπεινά, ας εργαζόμαστε γιατί 

δεν θέλει και πολύ η προσωπικότητα να μπλέξει σε «πλάνες και 

θυμαπάτες», όπως αυτή της αυταρέσκειας και του αυτοθαυμασμού. Όταν η 

αυτοαποδοχή γίνει αναμφισβήτητο γεγονός για τους πολλούς, η 

ανθρωπότητα θα βρεθεί σε άλλη σφαίρα συνειδητότητας. Από πού, όμως, 

θα αντλήσει καθένας μας τη δύναμη αυτοαποδοχής; Πού βρίσκονται οι 

πηγές της; Πώς θα καταφέρει, ο σύγχρονος άνθρωπος, να διαθέτει επαρκή 

κοιτάσματα αυτοαποδοχής;  Η αυτοαποδοχή καλλιεργείται και αποκτάται 

βήμα-βήμα, επί του παρόντος. Σημαντικό ρόλο παίζει το οικογενειακό 

περιβάλλον. Αν οι γονείς διέθεταν αυτοαποδοχή θα τη δίδασκαν και στα 

παιδιά τους. Καθώς όμως δεν την διαθέτουν, εκπαιδεύουν με το παράδειγμά 

τους τον νεαρό άνθρωπο από τα πρώτα του βήματα, να την αναζητά από 

τους άλλους. Χρειάζεται ν’ αλλάξουμε την πανάρχαια αυτή μέθοδο. Ο 

άνθρωπος που κινείται σε κύκλο αδυναμίας, εξαρτώντας  την αξία του από 

τους άλλους, χρειάζεται να κάνει ενδοσκόπηση και ν’ αναγνωρίσει τη 

δύναμή του.  Όσο θεωρεί δεδομένη την αξιολόγηση: «ο άλλος είναι 

σημαντικός, εγώ όχι», κάτι τέτοιο θα παραμένει αδύνατο. Βασική αιτία είναι 

η κριτική. Όταν κάποιος κρίνει, δίνει στον άλλον τα πρώτα δείγματα 

αποδοχής ή όχι. Όταν, λοιπόν, διακόψουμε την κριτική, η αποδοχή θα έχει 

περισσότερο έδαφος να εκφραστεί. Διακόπτω την κριτική σημαίνει σταματώ 

κάθε νοητική διεργασία που αποσκοπεί να βαθμολογήσει το καθετί. 

Σταματώ κάθε κίνηση  του νου που αποβλέπει σε αξιολόγηση, στα πλαίσια  

του καλού και του κακού.  Στη θέση της κριτικής, χρειάζεται να τοποθετηθεί 

η Διάκριση.  
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Διάκριση    

 

Για άλλη μια φορά, η έννοια εμπεριέχεται στην ετυμολογία της λέξης. 

(Διάκριση = διά + κρίση= διαχωρισμός,  η απόφαση, η αντίληψη διαφοράς,). Για να 

προσεγγίσουμε την έννοια της λέξης αυτής θα χρειαστεί να δούμε τα 

πράγματα από μια πιο Πνευματική διάσταση.  Είναι αναγκαίο.  Είναι 

ωφέλιμο και είναι απαραίτητο καθώς προχωράμε σε συνειδητοποιήσεις που 

δεν άπτονται μόνο την απόλυτα υλική άποψη.   

 

Διάκρισης είναι να οδηγείται κανείς στο ορθό χωρίς να φοβάται το 

λάθος. Πόσες αγωνίες θα είχαμε ξεπεράσει! Πόσες άδικες κατηγορίες θα 

είχαμε παραλείψει! Πόσα μα πόσα περιττά και ανούσια πράγματα θα είχαμε 

αποφύγει αν απλώς ακολουθούσαμε το κάλεσμα της καρδιάς μας και 

ενεργούσαμε σαν να μην υπήρχε φόβος για το λάθος. Και τούτο γιατί τίποτα 

δεν είναι λάθος αν ιδωθεί από τη σφαίρα της πνευματικής διάστασης. 

Είμαστε εδώ για να πραγματώσουμε τα Σχέδιά μας.  Κανείς δεν μας είπε ότι 

χρειάζεται να τα υλοποιήσουμε αλάνθαστα. Αν μπορούσαμε να είμαστε 

αλάνθαστοι, ίσως να μην είχαμε καν μπει στο παιχνίδι της ύλης.  

Αν προσπαθήσουμε να δούμε την εφαρμογή αυτής και μόνο της 

πρότασης απ’ την πλευρά του γονιού, θα κάναμε αυτό που νιώθουμε, θα 

αφηνόμασταν να μας οδηγήσει η καρδιά μας αδιαφορώντας αν θεωρείται 

σωστό ή λάθος. Ο νους, όμως, παρεμβαίνει και με τις κρίσεις του 

βαθμολογεί και κατευθύνει. Κατευθύνει, άραγε, πάντοτε σωστά; Ποιος 

μπορεί να το εγγυηθεί; Αν μπορούσε ένας γονιός να ακυρώσει μονομιάς όλα 

αυτά που του λένε οι άλλοι, που του υποδεικνύει το σύστημα, που του 

υπαγορεύει μια κακώς εννοούμενη υπευθυνότητα για το «καλώς έχειν» του 

παιδιού του και άκουγε μόνο την καρδιά του, μήπως τα πράγματα θα 

γίνονταν αβίαστα και φυσικά; 

Ας ελπίζουμε λοιπόν σε μια κοινωνία μη φοβική απέναντι στην ιδέα 

του λάθους. Τίποτα δεν είναι λάθος αν γίνεται με γνώμονα την αγάπη. Ας 

μην παρεξηγηθεί η έννοια της αγάπης. Εννοείται η κατάσταση αγάπης και 

όχι η υπερπροσφορά, το παραχάιδεμα, η θυσία του γονιού στο βωμό του 

βολέματος του παιδιού.   

Διακρίνω σημαίνει δια+κρίνω.  Κρίνω δηλαδή δια μέσου των 

πιθανοτήτων και εντοπίζω εκείνο που είναι αναγκαίο και χρήσιμο την 

εκάστοτε στιγμή.  Δεν είναι πάντοτε ίδιο.  Αυτή είναι η επιτυχία της 

Διακρίσεως.  Να μπορεί, ο σκεπτόμενος να δράσει με διαφορετικό τρόπο 

την κάθε στιγμή.  Διεισδύει δηλαδή στα άδυτα και εντοπίζει το 

καταλληλότερο με γνώμονα πάντοτε την ιδιαιτερότητα που αναφύεται σε 

κάθε κατάσταση 

Μια μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει στα παραπάνω είναι να 

διαβεβαιώνουμε καθημερινά τον εαυτό μας πως οτιδήποτε εμφανίζεται ως 



 57 

δυσκολία, ή πρόβλημα στη ζωή μας, είναι απλώς ευκαιρία για να 

αναπτύξουμε την πρόθεση και τη δυνατότητα να την ξεπεράσουμε. Αν 

μπορούμε να εντοπίσουμε πως ό,τι έχει προκύψει (αν ξεπεραστεί) θα μας 

οδηγήσει σε συνθήκες πιο «ανεβασμένες», πιο ελπιδοφόρες, τότε ας 

προσπαθήσουμε.  Αν πάλι, αναλογιζόμενοι, αντιληφθούμε το αντίθετο, ας 

καθυστερήσουμε την οποιαδήποτε δράση μας.  

Όταν μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη Διάκριση, να μην αξιολογούμε 

τα γεγονότα της ζωής μας ως καλά ή κακά, τότε όλα θα φαντάζουν σαν 

απλές εμπειρίες.  Μέσα από μια τέτοια συνθήκη, η ζωή θα μοιάζει 

διαφορετική.  

Η Διάκριση είναι εργαλείο το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί, θα φέρει τις 

αλλαγές που επιβάλλουν οι καταστάσεις, ώστε να διευθετηθεί το εκάστοτε 

ζητούμενο. Η Διάκριση οδηγεί στην επίγνωση (σαφής, πλήρης γνώση, 

κατανόηση). Διακρίνω, όχι με τα δεδομένα της προσωπικότητας αλλά με τα 

δεδομένα της Ψυχής, σημαίνει επιτρέπω στα γεγονότα να εμφανίζονται 

χωρίς να τους δίνω μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πράγματι τους 

αναλογεί (ποια θέση έχουν εδώ οι υστερίες επειδή δεν μάζεψε τα παιχνίδια 

του ή επειδή δεν πάει για ύπνο ή επειδή είναι ώρες στον υπολογιστή;). 

 Όταν ο άνθρωπος διαθέτει Διάκριση είναι σε θέση να τοποθετηθεί 

χωρίς να εμποδίζεται από κρίσεις. Διακρίνω σημαίνει έχω την ικανότητα να 

δω αυτό που χρειάζεται στον παρόντα  χρόνο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης. 

Και από πού αντλεί τα στοιχεία της η Διάκριση;  

Είναι αλήθεια πως η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων οδηγεί σε μη 

φωτεινά έργα. Ας τα δούμε κι αυτά σαν «μέρος της μαθητείας μας». 

Μαθαίνουμε και προχωρούμε. Η αποδοχή μας βοηθά να προχωρήσουμε.  

Δεν «σε» ή «με» αποδέχομαι σημαίνει δεν αποδέχομαι τη Σοφία του 

σχεδίου και του Νόμου.  

Ας αποδεχτούμε την πραγματικότητα κι ας αλλάξουμε. Ας 

διακρίνουμε μεταξύ φαινομενικότητας και Αλήθειας. 

Έτσι λοιπόν, το επόμενο ερώτημα θα είναι: 

 

Πώς προσεγγίζεται η Διάκριση  

 

Διάκριση, από άλλη οπτική, είναι η δυνατότητα εντοπισμού αυτού 

που η Ψυχή ζητά από την προσωπικότητα να πραγματώσει. Η 

προσωπικότητα, εγκαταλείποντας κάθε πεποίθηση, ενεργεί με στόχο την 

εξελικτική πορεία τόσο τη δική της όσο και εκείνων που επηρεάζει. Όταν η 

προσωπικότητα ενεργεί  με γνώμονα και βεβαιότητα τη διεύρυνσή της, είναι 

ορατή η διαφορά. Όταν ελπίζω και ταυτόχρονα πιστεύω το καλύτερο, όταν 

με άλλα λόγια βλέπω το ποτήρι της ζωής μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, ο 

διακρινόμενος στόχος για οτιδήποτε εντοπίζεται ευκρινέστερα. 

Η προσωπικότητα οδηγείται στη Διάκριση εάν πριν απ’ όλα αρχίσει 

να συλλογίζεται. Η διαδικασία είναι απλή αν η πρόθεση είναι ξεκάθαρη.  Αν 



 58 

δεν είναι, τότε χρειάζεται να γίνει.  Η πρόθεση του καθενός μπορεί να 

ξεκαθαριστεί αν απλά ρωτήσει κανείς τον εαυτό του: «τι επιθυμώ;».  

Ευνόητο είναι ότι δεν αναφέρομαι στα μικρά «θέλω» της προσωπικότητας.  

Ίσως ακόμη να χρειάζεται να διαχωριστεί εξαρχής η επιθυμία από την 

προσδοκία.  Ίσως  επιβάλλεται να κατανοήσει καθένας πως άλλο είναι το 

επιθυμώ και άλλο, το προσδοκώ.  Επιθυμώ σημαίνει θέλω να συμβεί αυτό ή 

εκείνο και εύχομαι πως τα γεγονότα θα οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο.   

Προσδοκώ σημαίνει επιθυμώ με δέος και αγωνία.  Η επιθυμία έχει ελπίδα, η 

προσδοκία αναμονή.   

Το μέγεθος της Διάκρισης (αν μπορεί να μετρηθεί μια τέτοια έννοια)  

είναι απολύτως ανάλογο με το μέγεθος της αυτοαποδοχής. Όταν η 

προσωπικότητα έχει προσεγγίσει την αυτοαποδοχή, παύει να εμπλέκεται σε 

διαδικασίες κρίσης. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα: 

Έχουμε ένα παιδί γύρω στα 7 που καθυστερεί συνεχώς σε όλες του τις 

δράσεις. Καθυστερεί να ετοιμαστεί το πρωί για το σχολείο, καθυστερεί να 

φάει, καθυστερεί να διαβάσει, γενικώς διαχειρίζεται την έννοια του χρόνου 

με τρόπο που προβληματίζει, δυσκολεύει και ενίοτε θυμώνει τη μητέρα του.  

Η συνηθισμένη αντίδραση της μέσης ελληνίδας μητέρας είναι: στην 

αρχή υπενθυμίζει, όσο η ώρα περνά φωνάζει και όταν τα πράγματα δείχνουν 

να χάνεται ο έλεγχος, θυμώνει.  Έτσι, θυμωμένη και θέλοντας να προλάβει 

το χρόνο που εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει ενώ το παιδί όχι, ενεργεί στη 

θέση εκείνου (του παιδιού).  Τι κάνει;  Σπεύδει να το κάνει εκείνη αντί για 

εκείνο.  Το ντύνει, το ταΐζει, κάθεται μαζί του για διάβασμα και, με άλλα 

λόγια, ενεργεί στη θέση του παιδιού. Όλα αυτά, βέβαια, τα κάνει θυμωμένα.  

Τι συμβαίνει στο παιδί; Αντιλαμβάνεται την απόρριψη της μητέρας του.  

Νιώθει ανίκανο, ανεπαρκές και ταυτόχρονα αδικημένο.  Νιώθει ανίκανο και 

ανεπαρκές επειδή αισθάνεται πως «θα έπρεπε» να κάνει κάτι άλλο από αυτό 

που κάνει.  Αδικημένο, επειδή δεν ξέρει τι είναι αυτό που «πρέπει» να κάνει 

και ακόμη δεν ξέρει «πώς» γίνεται αυτό που θα έπρεπε να κάνει.  

Εισπράττοντας το θυμό της μητέρας του, άλλοτε μαζεύεται και μειονεκτεί κι 

άλλοτε θυμώνει και, εκδικούμενο, οδηγείται σε συμπεριφορές ακόμη πιο 

ενοχλητικές για τη μητέρα.  Η κακή σχέση ελλοχεύει!  

Ας δούμε τώρα, τι χρειάζεται να κάνει μια μητέρα που ασκείται στους 

νέους τρόπους. Έχει στο μυαλό της πως την ενδιαφέρει η καλή σχέση με το 

παιδί της, η εκπαίδευσή του στο θέμα του χρόνου, τον οποίο υποχρεωτικά 

χρειάζεται να μάθει να διαχειρίζεται και επιθυμεί ταυτόχρονα να δράσει με 

διάκριση. 

Εντοπίζει το συναίσθημά της. Ας υποθέσουμε πως είναι άγχος, στρες, 

αγωνία.  Αφού το ονομάσει φροντίζει να το αποδεχτεί σε ό,τι αφορά την 

ίδια. Δεν εννοώ να το δικαιολογήσει. Εννοώ να αποδεχθεί ότι, ως μέσος 

άνθρωπος, δικαιούται να νιώθει όπως νιώθει. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει και 

το δικαίωμά της να μην επιθυμεί να αισθάνεται έτσι. Έπειτα, προχωρά σε 
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μια εσωτερική διεργασία αποδοχής της συμπεριφοράς του παιδιού. Ούτε, 

πάλι εννοώ να το δικαιολογήσει. Συχνά, συμβαίνει και αυτό με πολλούς 

γονείς.  Μάλιστα, η δικαιολογία αυτή συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό 

«το καημένο». Το καημένο, δηλαδή το παιδί που δεν είναι σε θέση να ξέρει.  

Αμέσως, μπαίνει εδώ η κρίση μαζί με την κριτική. Άλλοτε η κρίση θα 

οδηγήσει σε δικαιολογίες κι άλλοτε, σε επίκριση και τιμωρίες. Μόλις 

συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιο, σιωπώντας το νου, σταματά οποιαδήποτε 

συνέχεια. Αν ρωτηθεί μια μητέρα που αντιμετωπίζει το παραπάνω 

παράδειγμα, θα αναφερθεί είτε στις συνέπειες που υφίσταται η ίδια είτε στις 

συνέπειες που υφίσταται το παιδί. Η μητέρα που επιθυμεί να ενεργήσει με 

διάκριση απλά κατανοεί ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Χωρίς καμία 

βαθμολογία.  Ούτε ότι καλώς συμβαίνει.  Ούτε ότι κακώς συμβαίνει. Απλά, 

συμβαίνει. Μόνο αν τοποθετηθεί σε ουδετερότητα θα μπορέσει να βρει 

λύσεις. Μια πιθανή λύση ίσως είναι να κατανοήσει η ίδια πως το 7χρονο 

παιδί δεν μπορεί να γνωρίζει τις συνέπειες του χρόνου που τρέχει. Ίσως, 

λοιπόν, χρειάζεται κάποια άλλη στιγμή (όχι την ώρα του προβλήματος) και 

μέσα από  δικό της παράδειγμα να κάνει σαφή και κατανοητή στο παιδί την 

έννοια του προγράμματος και του χρόνου. Ίσως χρειάζεται να καθίσουν 

μαζί και να παρατηρήσουν ένα ρολόι καθώς κινούνται οι λεπτοδείκτες του.  

Να βάλουν μαζί κάποιους στόχους και να δουν, όταν οι στόχοι αυτοί 

ολοκληρωθούν, πόση ώρα έχει περάσει. Αφού όλα αυτά κατανοηθούν από 

το παιδί (έχει δηλαδή τελειώσει η εκπαίδευση), είναι η στιγμή που θα 

τοποθετήσουν μαζί τα όρια και τις συνέπειες. Μπορεί, δηλαδή, η μητέρα να 

πει στο παιδί της:  «τώρα ξέρεις πόση ώρα χρειάζεσαι για να ντυθείς, ακόμα 

ξέρεις και πόση ώρα χρειάζεσαι για να φας το πρωινό σου. Τι ώρα νομίζεις 

πως χρειάζεται να ξυπνήσεις το πρωί για να είσαι έτοιμος στις 7:30, που 

χρειάζεται να φύγουμε για το Σχολείο;». Δείξτε  μου ένα παιδί που  θα 

αρνιόταν να συνεργαστεί έτσι!   

 

Αγάπη άνευ όρων 

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που 

ρωτώ κάποιον θυμωμένο γονιό: «ποια είναι τα θετικά του παιδιού σου;». Η 

απάντηση βρίσκεται εκεί και χωρίς σκέψη δίνεται αυτόματα: «όσο κι αν 

ψάξω, δεν βρίσκω κανένα». Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται πολλές 

συνεδρίες έως ότου καταφέρει να εντοπίσει ένα δυο θετικά και αυτά, τις πιο 

πολλές φορές, είναι ασήμαντα ή επιφανειακά.  Το βέβαιο είναι πως 

χρειάζεται η Αγάπη χωρίς όρους. 

Πολλά έχουν γραφεί για την Αγάπη. Ακόμα περισσότερα έχουν 

λεχθεί. Όλοι όσοι ασχολούνται με την Πνευματικότητα έχουν συναντήσει 

τον όρο αυτό σαν όρο που συνδέει την ύπαρξη με τον γεννήτορά της, τον 

Δημιουργό. Εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό στην 

καθημερινότητά μας, άλλοτε εννοώντας τον και άλλοτε απλά 

χρησιμοποιώντας τον. Απίστευτα πολλοί ορισμοί προσπαθούν να 
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διευκολύνουν τον αναζητητή να εντοπίσει την έννοια αυτή. Άλλοτε το 

πετυχαίνουν,  άλλοτε όχι. Πάντοτε, όμως, η έννοια συνδέεται με κάτι που 

αφήνει τον αναζητητή ανικανοποίητο.  Με μια γεύση πικρή, γιατί αυτό που 

αναλύεται ή περιγράφεται είναι δύσκολο να το κατανοήσει. Και ακόμη 

δυσκολότερο να το νιώσει.  Κι αν κάποια στιγμή συλλαμβάνει τον εαυτό 

του να πλησιάζει σε κάτι που μοιάζει με αγάπη, τις περισσότερες φορές 

είναι όταν το βρίσκει να συνδέεται με την ύπαρξη που προεκτείνεται από 

αυτόν. Είναι σχεδόν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένο με το παιδί του. Στη 

σχέση με το παιδί του είναι πολύ ευκολότερο να συναντήσει κανείς το 

αίσθημα αυτό. Το αίσθημα Αγάπης έχει τις ρίζες του στη δομή και τη σχέση 

που προκύπτει μεταξύ γονιού και παιδιού. Ακόμη και σ’ αυτή την τόσο 

αρραγή και οριοθετημένη σχέση, η αγάπη έχει όρους και προϋποθέσεις.  

Από πολύ μικρό, νήπιο ακόμη, ακούει τους γονείς του να του υπόσχονται 

αγάπη όταν θα είναι μέσα στις προϋποθέσεις που θα τη δικαιούται. Λες και 

η σχέση του με αυτό το σημαντικό αίσθημα εμπεριέχει δούναι και λαβείν.  

Λες και πρέπει να δώσει για να πάρει. Μα, τι να δώσει! Αφού ακόμα δεν 

ξέρει. Και όμως, έρχεται ο γονιός και στην αδιαμόρφωτη ακόμη συνείδηση 

του παιδιού προβάλλει τα δικά του πρέπει, τις δικές του ανασφάλειες, τις 

δικές του ανάγκες και επιθυμίες, έτσι που το μικρό παιδί να «δικαιούται» να 

λάβει αφού πρώτα δώσει. Αλλιώς, ο πέλεκυς της «Μη αγάπης» προβάλλει 

απειλητικός από πάνω του. Και, καθώς εμπειράται τη ζωή (το παιδί) και 

αγωνίζεται να βρει τη θέση του στο υπάρχον σχήμα της οικογένειας και της 

ευρύτερης κοινωνίας, ο πέλεκυς πλησιάζει όλο και κοντύτερα καθώς 

βρίσκει συχνά τον εαυτό του να μην καλύπτει τις προϋποθέσεις για  

απολαβή αυτού του τόσο σημαντικού και απαραίτητου συστατικού για την 

επιβίωσή του. Συχνά, πέφτει σε σφάλματα και ο θυμωμένος περίγυρος του 

επιβεβαιώνει αυτό που φοβόταν. Δεν το αγαπούν πια. «Δεν έφαγε όλο του 

το φαγητό!».  «Δεν μάζεψε τα παιχνίδια του!». «Δεν κάθισε ήσυχο!». «Δεν 

είπε το όνομά του όταν του το ζητήσανε!».  «Δεν φίλησε τη θεία Μαρία!». 

Δεν δεν δεν… Δεν έκανε όλα όσα του ζητούν προκειμένου να έχει την 

πολυπόθητη  Αγάπη.   

Αγάπη χωρίς όρους σημαίνει ν’ αγαπάς κάποιον απόλυτα και 

ολοκληρωτικά.  Η αγάπη χωρίς όρους δεν κρίνει και, πολύ περισσότερο, δεν 

κατακρίνει. Δεν έχει προσδοκίες. Δεν έχει επιθυμίες. Δεν έχει 

προσκολλήσεις στο πώς θα «έπρεπε» να είναι τα πράγματα. Δεν είναι 

βαρύγδουπη και πομπώδης. Απλά, ΕΙΝΑΙ. Μπορεί να είναι ένα ελαφρύ 

άγγιγμα στον ώμο, ακριβώς την ώρα που ο άλλος το χρειάζεται. Μπορεί να 

είναι ένα χαμόγελο, ένα νεύμα, μια γλυκιά κουβέντα, μια υποστηρικτική 

παραίνεση, μια θεραπευτική μεταβίβαση ενέργειας. Γιατί η αγάπη χωρίς 

όρους θεραπεύει. Μπορεί και πιο γρήγορα από τα φάρμακα και τις 

εγχειρήσεις. Ο Ιησούς, η Μητέρα Τερέζα, ο Γκάντι  και πολλοί άλλοι 

δάσκαλοι ήξεραν αυτή την αλήθεια και, με την αγάπη τους, μεταμόρφωναν 

εκείνους που συναντούσαν. 
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Είναι καιρός, εμείς οι άνθρωποι, να αφυπνιστούμε,  κυρίως οι γονείς.  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ Η ΑΓΑΠΗ. ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η 

ΑΓΑΠΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΝΩ Ή ΝΑ ΤΟ 

ΠΑΙΡΝΩ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.  Η Αγάπη είναι αυθύπαρκτη 

και γενεσιουργός. Από την αγάπη του Θεού Πατέρα έχουμε όλοι γεννηθεί, 

από την Αγάπη του Θεού Πατέρα υπάρχουμε. «Η Αγάπη συνέχει τους 

κόσμους. Η Αγάπη θεραπεύει τους κόσμους». Η Αγάπη μας οδηγεί στην 

Ενότητα.  Ας καταφέρουμε, λοιπόν, να πάψουμε να διαπραγματευόμαστε το 

θέμα της Αγάπης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά μας.  Ας μάθουμε να 

την προσφέρουμε με λόγια και έργα, πλουσιοπάροχα και, πάνω απ’ όλα,  

χωρίς προϋποθέσεις.  Αυτός, ας είναι ο στόχος όλων των γονιών: «σ’ αγαπώ 

γι’ αυτό που είσαι και αυτό μου είναι αρκετό». 

Ας φανταστούμε για λίγο μια γενιά ανθρώπων να μεγαλώνει στα 

πλαίσια της δεδομένης και εκφρασμένης αγάπης απ’ τον περίγυρο της και 

τότε, αυτόματα, θα έχουμε φανταστεί τον απόλυτα υγιή χώρο μέσα στον 

οποίο καθένας θα μπορεί να είναι ο εαυτός του, επιτρέποντας σ’ ολόκληρο  

το δυναμικό του να εκφραστεί. Ας τολμήσουμε, έστω να το φανταστούμε, 

ώστε να έχουμε έτοιμο μπροστά μας το όραμα που χρειάζεται να 

οικοδομήσουμε· καταστρέφοντας οτιδήποτε αδυνατεί να αγγίξει η αγάπη, κι 

αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από τα «χωριστικά» κάθε λογής 

συναισθήματα·  χωριστικά συναισθήματα είναι εκείνα που χωρίζουν τους 

ανθρώπους, όπως  ο θυμός, η αδικία, η απογοήτευση κλπ. Ας 

καταποντίσουμε στα βάθη του Καιάδα ό,τι δεν είναι ενωτικό και 

συνεργατικό. Μόνο τότε, θα είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι αρχίσαμε 

να προσεγγίζουμε την έννοια της Αγάπης.   

Ως γονείς όμως, αυτό που χρειάζεται οριστικά να διαγράψουμε είναι 

οι όροι της αγάπης. Δεν νοείται αγάπη υπό όρους.    
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                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

  

  
  

 Υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών που δυσκολεύουν έως 

και απογοητεύουν τους γονείς με τις συμπεριφορές τους.  Συμπεριφορές 

όπως υπερκινιτικότητα, επιθετικότητα, επαναστατικότητα είναι κάποιες που 

συναντούμε ιδιαιτέρως συχνά πλέον σε ηλικίες κάτω από 7.  Ας 

χαλαρώσουν οι γονείς για τα νεύρα των μικρών παιδιών  γιατί για όλα 

υπάρχει σοβαρή αιτία.  Πολλά από τα παιδιά αυτά, έχοντας ήδη 

ανεπτυγμένο το νοητικό τους αδυνατούν να συμβιβαστούν με ότι 

παρατηρούν γύρω τους και έτσι γίνονται ιδιαιτέρως νευρικά.  Δεν έχουν 

τρόπο να το εκφράσουν.  Η αντίληψη για το θέμα είναι δουλειά του ενήλικα. 

Ένα παιδί γενικά, χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να 

αποκτήσει εμπειρίες. Τις εμπειρίες δεν τις αποκτά κανείς θεωρητικά, αλλά 

μόνο εμπλεκόμενος στη δράση των πραγμάτων. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, 

να απαγορεύουμε ή να δυσκολεύουμε την πρόσβαση των παιδιών στην 

εμπειρική γνώση;   

Ας παραθέσουμε κάποια παραδείγματα κατά ηλικίες 

Βρέφος: Η ενστικτώδης κίνηση του βρέφους είναι να φέρνει στο στόμα του  

οτιδήποτε. Αυτή είναι η πύλη γνώσης για το βρέφος. Μόνο μέσα από το 

στόμα συνδέεται με τη μητέρα όταν θηλάζει, καθώς και με τη ζωή 

γενικότερα.  Έτσι, φέρνει αυτόματα στο στόμα οτιδήποτε θέλει να γνωρίσει.  

Η σωστή συμπεριφορά του ενήλικου, στο σημείο αυτό, είναι απλά και 

σταθερά να απομακρύνει το αντικείμενο από το στόμα εξηγώντας (ναι, 

εξηγώντας ακόμη και στο βρέφος), ότι αυτό δεν είναι για το στόμα. Οι 

περισσότεροι, όμως, ενήλικες συμπεριφέρονται απόλυτα υστερικά λες και 

το βρέφος θα όφειλε να γνωρίζει πως αυτό που κάνει δεν είναι ορθό. Συχνά, 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απειλής, είτε χτυπώντας το χεράκι του μωρού, 

είτε απομακρύνοντας βίαια το αντικείμενο. Εκπαιδεύουν, δηλαδή, ένα 

πλάσμα που έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο νου όπως θα εκπαίδευαν ένα σκύλο. 

 

Νήπιο: Καθώς το βρέφος μεγαλώνει και γίνεται νήπιο, αρχίζει να επιδιώκει 

να αποκτήσει εμπειρίες από τη ζωή, να εξερευνήσει, να διευρύνει το πεδίο  

γνώσης του. Αρχίζει, λοιπόν, να μπουσουλά. Εδώ, ο ενήλικος που το 

παρακολουθεί χρειάζεται να είναι σε πλήρη εγρήγορση, παρών, να 

παρατηρεί από μακριά τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βρεθούν στο 

δρόμο εξερεύνησής του. Αργά και σταθερά (εξηγώντας πάντα) απομακρύνει 

τον εξερευνητή από ό,τι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλειά 

του.  Το νήπιο που εξερευνά δεν θέλει περιορισμούς.  Δεν επιθυμεί καθόλου 

να βρίσκεται σε περιορισμένο «παρκοκρέβατο», γεμάτο πολλά, αλλά 

αδιάφορα παιχνίδια. Προτιμά, ας πούμε, ν’ ανοίξει το ντουλάπι της κουζίνας 
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και να βγάλει έξω τα κουζινικά! Αυτά έχουν ενδιαφέρον, αυτά κάνουν 

ήχους, με αυτά ασχολείται η μαμά του, αυτά του δίνουν νόημα. Ας 

απαντήσουμε με ειλικρίνεια, πόσοι από μας αντέξαμε την εικόνα αυτή να 

επαναλαμβάνεται δεκάδες φορές τη μέρα, όταν τα παιδιά μας ήταν νήπια;  

Όσοι το κατάφεραν πάντως, είναι πιθανό να βλέπουν τα αποτελέσματα της 

αντοχής τους στον έφηβο ή τον ενήλικο που έχουν τώρα μπροστά τους.  Το 

αποτέλεσμα είναι ένας άνθρωπος με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από τους 

ομοίους του.   

 

Παιδί: Το νήπιο μεγαλώνει και γίνεται παιδάκι. Κι εδώ, τα πράγματα 

γίνονται πιο σκούρα.  Γιατί τώρα, εκτός από την κίνηση, έχουμε πια και το 

λόγο. Εκτός από τη σωματική εμπειρία που χρειάζεται το παιδί, έχουμε 

τώρα και τη νοητική. Όλα αυτά τα «γιατί» και τα «πώς» χρειάζονται 

απαντήσεις.  Τις απαντήσεις άλλοτε τις γνωρίζει ο ενήλικος κι άλλοτε όχι.  

Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των ενηλίκων είναι να απαντούν 

απλοποιημένα, με παιδικές εκφράσεις, παραποιώντας συχνά την αλήθεια, 

επειδή θεωρούν ότι το παιδί δεν είναι σε θέση να κατανοήσει.  Το καλύτερο 

είναι να απαντηθεί η ερώτηση με τη γνώση που ως τώρα διαθέτει ο ενήλικος 

σχετικά με αυτό που ρωτά το παιδί. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα.  Γιατί 

υπάρχει και η πιθανότητα να αρχίσει, ο ενήλικος, ανάλυση με υπερβολικά 

πολλές πληροφορίες, οι οποίες μετά από λίγο δεν γίνονται πια αντιληπτές 

από το παιδί, επειδή έχει προχωρήσει κιόλας σε άλλη εμπειρία και 

ετοιμάζεται για άλλη ερώτηση. Ο κανόνας εδώ είναι: η απάντηση να είναι 

απόλυτα συνυφασμένη με την ερώτηση.  Απλή, κατανοητή και αληθινή. 

Συχνά, παρατηρείται το εξής φαινόμενο: ενήλικες που πιθανόν να μην 

ξέρουν την απάντηση, είτε δεν απαντούν είτε δίνουν εσφαλμένες 

πληροφορίες. Αυτό, βέβαια, είναι κάκιστο. Είναι προτιμότερο να  ακούσει 

το παιδί:  «δεν ξέρω την απάντηση σ’ αυτό που με ρωτάς, μπορούμε όμως 

να ρωτήσουμε τον μπαμπά ή την γιαγία που ασχολείται περισσότερο με το 

θέμα αυτό, ή χρειάζεται να το ψάξουμε σ’ αυτό ή  εκείνο το βιβλίο»  και 

οφείλει να το κάνει. Οφείλει να το θυμηθεί, να το κάνει, έστω κι αν το παιδί 

μετά από αυτό έχει θέσει δεκάδες άλλες ερωτήσεις  και είναι περισσότερο 

από βέβαιο ότι έχει ξεχάσει την αρχική. Με τον τρόπο αυτό, ο γονιός θα 

οδηγήσει το παιδί μέσα από το παράδειγμα της συνέπειας, στο πόσο 

σημαντικό είναι να τηρούμε τις υποσχέσεις μας και θα καταγράψει ότι δεν 

είναι δυνατόν όλοι να τα γνωρίζουν όλα.  Υπάρχουν, ωστόσο, πηγές στις 

οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε για βοήθεια.  

Σε ό,τι αφορά τη σωματική του κινητικότητα, που ενίοτε είναι 

υπερκινητικότητα, είναι πια η εποχή (μιλάμε για ένα νήπιο προς παιδάκι) 

που χρειάζεται ν’ αρχίσουν να μπαίνουν όρια.  Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο 

σ’ αυτό το βιβλίο για τα όρια, εδώ χρειάζεται να κατανοήσουμε τι 

επιτρέπεται και τι όχι, σε θέματα που άπτονται της ασφάλειάς του και της 
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κοινωνικής του συμπεριφοράς. Για να γίνει πιο κατανοητό, παραθέτω δύο 

σχετικά παραδείγματα: 

 

Ως προς την ασφάλεια 

 

Βλέπουμε, ας πούμε, ένα παιδί να πλησιάζει απειλητικά μία εστία 

κινδύνου. Μπορεί να είναι φωτιά (εστίες θέρμανσης, μαγειρικές εστίες ή 

σκεύη με πολύ ζεστό περιεχόμενο κλπ), ή πτώση (σκάλες, μπαλκόνια), ή 

ακόμη επικίνδυνα αντικείμενα (ψαλίδια, μαχαίρια, πρίζες). Την πρώτη φορά 

που θα παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, αρκεί ο ενήλικος να εξηγήσει λεκτικά και 

με τη σχετική κίνηση, τον κίνδυνο που παραμονεύει. Όσο για το λεκτικό 

μέρος, ας είναι όσο γίνεται πιο αληθινό, χωρίς μελοδραματισμούς και 

υπερβολές.  Όσο δε για το κινητικό μέρος της εξήγησης, αρκεί να πάρει το 

χεράκι τού παιδιού (στην περίπτωση της φωτιάς π.χ. ) και να το πλησιάσει 

με προσοχή όσο γίνεται πιο κοντά στην εστία. Μία φορά είναι αρκετή.  

Αρκεί να γίνει με κατανόηση, αγάπη και εμπιστοσύνη. Για την πτώση, η 

εξήγηση μία φορά είναι αρκετή, αρκεί ο ενήλικος να βρίσκεται πάντα 

κάπου γύρω  και να απομακρύνει το παιδί με σταθερότητα και αγάπη, όποτε 

πλησιάζει απειλητικά τον κίνδυνο. Σε θέματα που αφορούν επικίνδυνα 

αντικείμενα, καλό είναι να μη βρίσκονται σε σημεία που το παιδί μπορεί να 

τα φτάσει. Αν, παρ’ όλα αυτά, συμβεί κάτι τέτοιο, με απόλυτη συναίσθηση 

ότι το παιδί δεν ξέρει ακόμη να χειριστεί ένα τέτοιο αντικείμενο, το 

αφαιρούμε, εξηγώντας τους λόγους. Μικρές συνέπειες, όπως πεσίματα μέσα 

στο σπίτι, μικροτραυματισμοί, ας μας αφήνουν όσο γίνεται πιο αδιάφορους.  

Έτσι, το παιδί θα κατανοήσει τις φυσικές συνέπειες των νόμων που διέπουν 

τη ζωή.  Ευνόητο είναι πως όταν δούμε έναν εξερευνητή με το κατσαβίδι 

στο χέρι έτοιμο να το βάλει στην πρίζα δεν θα επιτρέψουμε στις 

«συνέπειες» του ηλεκτρισμού να δείξουν στο παιδί το αποτέλεσμα της 

πράξης του! Υπάρχουν στιγμές που η άμεση επέμβαση είναι απαραίτητη. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το παιδί στην ηλικία αυτή δεν μπορεί να μένει 

ανεπιτήρητο. Σιωπηρά και με σεβασμό στις ανάγκες του παιδιού, ο ενήλικος 

είναι πάντα παρών, ως τη στιγμή που θα κρίνει ότι ο μικρός εξερευνητής  

είναι σε θέση να προστατεύει τον εαυτό του από τις κακοτοπιές.  

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε τις υστερικές φωνές και τους 

πανικούς στα πρώτα βήματα του παιδιού.   Αποφεύγουμε ακόμα να 

δημιουργήσουμε περιβάλλον «θερμοκηπίου», αποσύροντας από τον 

περίγυρο του παιδιού όλα τα  επικίνδυνα πράγματα.  Η ζωή έχει κινδύνους 

και όποιος μάθει έγκαιρα να προφυλάσσεται από αυτούς γίνεται  αυτόνομος 

και ελεύθερος.  

Συχνά,  παρόλη την καλή πρόθεση του ενήλικου να είναι παρών και 

να προστατεύει το παιδί από τους κινδύνους, συμβαίνουν ατυχήματα. Ας 

εκλαμβάνουμε τα μικροατυχήματα ως ευκαιρίες μάθησης και ας μη 

δημιουργούμε ενοχές στον μικρό άνθρωπο που εκπαιδεύεται και δεν τα 
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κατάφερε σε κάτι.  Όταν συμβεί το ατύχημα και αφού δώσουμε τις πρώτες 

βοήθειες αν χρειαστεί, επιστρέφουμε το παιδί στη δραστηριότητα λέγοντάς 

του πως τώρα πια ξέρει να προφυλαχτεί από αυτό που μόλις έπαθε.  Έτσι, το 

οδηγούμε να μάθει να πέφτει και να ξανασηκώνεται χωρίς να χρειάζεται τη 

βοήθεια κανενός. Χωρίς στηρίγματα και δεκανίκια.  

Σε περίπτωση απλής υλικής ζημιάς, ας εστιαστούμε στο πώς θα 

αποκαταστήσουμε τη βλάβη, πάντα με τη βοήθεια του παιδιού, τονίζοντας 

πως μόνο εκείνος που προσπαθεί μπορεί να κάνει και λάθη.  Έτσι, το παιδί 

θα κατανοήσει πως τα λάθη είναι ευκαιρίες μάθησης και όχι συμφορές. Ας 

μάθουμε κι εμείς πως οι υλικές ζημιές δεν είναι καθόλου σημαντικές, 

τουλάχιστον για την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας. Ένα σπασμένο, ακόμα 

και ακριβό αντικείμενο, έχει μηδαμινή αξία μπροστά στην αξία της 

εκτίμησης που θα καλλιεργήσει το παιδί μας για τον εαυτό του, και σε αυτό 

που θα κατανοήσει από την αντίδρασή μας για την εκτίμηση που τρέφουμε 

εμείς γι’ αυτό.  

  

Ως προς την κοινωνική συμπεριφορά 

 

Όλοι έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να παρατηρούμε έναν μικρό 

«τύραννο» να επιβάλλει την παρουσία του με κάθε τρόπο. Έχουμε βρεθεί 

στην άβολη θέση του γονιού με ένα παιδί να στριγκλίζει γιατί ζητά αυτό ή 

εκείνο, ή έχουμε γίνει μάρτυρες παιδιών που καταπατούν τα δικαιώματα   

ομάδας ενηλίκων προσπαθώντας να γίνουν το κέντρο της προσοχής.  

Ας αναρωτηθούμε, πρώτα-πρώτα, πόσο έχουμε συντελέσει εμείς σ’ 

αυτό.  Πόσο  έχουμε εμείς προκαλέσει, με τη στάση μας, την εσφαλμένη 

ιδέα ότι το παιδί μας είναι κάτι ιδιαίτερο και χαρισματικό, ανακοινώνοντας  

μεγαλόπρεπα σε γνωστούς και φίλους όλα τα «σημαντικά» που κάνει. Αν, 

λοιπόν, αναλογιστούμε πόσο έχουμε συντελέσει και βρούμε πως το μερίδιό 

μας είναι μικρό, τότε έχει καλώς. Αν πάλι όχι, ας βρούμε τρόπο να το 

διορθώσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά.   

Ένας τρόπος για να βγούμε εύκολα και υγιώς από μια τέτοια 

κατάσταση είναι να βάλουμε το παιδί να συνεργαστεί. Έχουμε, ας πούμε, 

ένα 4χρονο που επιβάλλει την παρουσία του, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

σε μια παρέα ενηλίκων. Ξέρετε πόσο εύκολα και χαριτωμένα μπορεί να το 

κάνει αυτό ένα 4χρονο. Τραβά την προσοχή με λογάκια, ανεβαίνει στις 

αγκαλιές των παρισταμένων, λέει ακατάπαυστα τραγουδάκια που έμαθε 

στον παιδικό σταθμό, και όταν όλα αυτά τελειώσουν, γκρινιάζει, κλαίει, 

απαιτεί ή αρχίζει τις ζημιές. Η αντιμετώπιση του αφυπνισμένου γονιού 

ξεκινά πριν ακόμη προκύψει το ερέθισμα. Αν, ας πούμε, πρόκειται να έχει 

καλεσμένους το βράδυ, εξηγεί στο παιδί ότι θα μείνει λίγο μαζί τους (το 

λίγο είναι καλό να οριοθετηθεί συγκεκριμένα και ξεκάθαρα, η μέθοδος των 

δεικτών του ρολογιού βοηθά πολύ, λέγοντας δηλαδή: τότε που ο δείκτης θα 

είναι εδώ και θα πάει εκεί).  Όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης, καλό είναι 
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ο γονιός να το υπενθυμίσει μία φορά. Αν το παιδί έχει ήδη μπει σε 

συνεργατική σχέση με τον γονιό του είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσει ορθά.  

Αν  όχι, οφείλει ο γονιός να απομακρύνει το παιδί από όλους και να του 

ζητήσει τη συνεργασία του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ίσως παρατείνει 

για λίγο το χρόνο. Στον επόμενο, όμως, συμφωνημένο χρόνο ενεργεί χωρίς 

λόγια. Απομακρύνει το παιδί με σταθερότητα και ευγένεια.  Και αν ούτε 

αυτό γίνει επιτυχώς, γιατί είναι μια μέρα που μπορεί τίποτα να μην πάει 

καλά, τότε ρωτά το παιδί αν θέλει να φύγει μόνο του ή με τη δική του (του 

γονιού) βοήθεια. Τις περισσότερες φορές, το παιδί θα θελήσει να αποσυρθεί 

μόνο του. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει νιώσει ότι το σέβονται και η εκδοχή να 

αποχωρήσει μόνο του, του δίνει την ευκαιρία να αισθανθεί πως εκείνο 

αποφασίζει για τη ζωή του. Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να παίρνει 

μόνος του αποφάσεις! 

Με τη λεπτομερή αυτή περιγραφή των δύο παραδειγμάτων, θέλω να 

δείξω στον γονιό του μικρού παιδιού πως μέθοδοι υπάρχουν, αλλά οι 

περισσότεροι από μας δεν τις χρησιμοποιούμε. Η βαθύτερη σημασία είναι 

πως η μέθοδος είναι μία:  σταθερότητα και ευγένεια. Μόνη της η 

σταθερότητα, οδηγεί σε αυταρχικές μεθόδους που ανήκουν πλέον στο 

παρελθόν. Μόνη της η ευγένεια, οδηγεί στο «όλα επιτρέπονται», που και 

αυτό δοκιμάστηκε στις δεκαετίες του 70 και του 80 από κάποιους 

πρωτοποριακούς γονείς και οδήγησε σε «παραχαϊδεμένες» προσωπικότητες, 

οι οποίες δυστυχώς έχουν κοινές συμπεριφορές με τις παραμελημένες.  Ο 

συνδυασμός των δύο, σταθερότητα μαζί με ευγένεια, οδηγεί στη 

Δημοκρατία και αυτή με τη σειρά της στην Ελευθερία.  

Η αγωνία των περισσότερων γονιών  οφείλεται σε εγγεγραμμένες 

πληροφορίες που φέρνουν οι ίδιοι από την παιδική τους ηλικία ή και 

παλαιότερα. Είναι καλό, στις μέρες μας, οι γονείς να προσεγγίζουν την 

Αλήθεια, τη δική τους και του παιδιού τους, έχοντας τους φορείς τους 

καθαρούς από κάθε παρεμβολή. Αυτό θα συμβεί όταν  ο αναζητητής-γονιός 

αμφισβητήσει όσα ήδη γνωρίζει και αναζητήσει νεότερες πληροφορίες για 

τον ίδιο, για το παιδί και τη ζωή του. Συχνά, η αμφισβήτηση οδηγεί σε 

πλάνες. Τις περισσότερες φορές, ο αμφισβητίας εμπλέκεται σε θυμαπάτες 

που τον οδηγούν σε λανθασμένες κινήσεις και αποφάσεις. Όσο 

ελευθερώνεται από τις δικές του αμφιβολίες, ανησυχίες, αγωνίες τόσο 

ευκολότερα και ορθότερα θα οδηγείται στο στόχο. Στόχος του, ας είναι η 

Ελευθερία. Ας μην παρανοηθεί ο όρος. Δεν εννοούμε ασυδοσία.  Εννοούμε 

συνετή, ορθή συμπεριφορά που οδηγεί τον εκπαιδευόμενο άνθρωπο, το 

παιδί, να αποφασίσει για τον εαυτό του και τους άλλους, μέσα σε πλαίσια 

οργανωμένης αντίληψης για τις συνέπειες που θα προκύψουν από τη μία ή 

την άλλη συμπεριφορά.  

Είναι παρατηρημένο ότι οι γονείς προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

προφυλάξουν τα παιδιά τους από τις συνέπειες. Στα πλαίσια μιας κακώς 

εννοούμενης φροντίδας και προστασίας, οι περισσότεροι λύνουν τα 
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προβλήματα των παιδιών τους πριν φανερωθούν. Έχει καθιερωθεί, από τις 

προηγούμενες γενιές, ότι «καλός γονιός»  είναι εκείνος που λύνει όλες τις 

αντιξοότητες, που έχει απάντηση για όλα, γνωρίζει την έκβαση κάθε 

γεγονότος κι έτσι επιβάλλει την άποψή του, σχεδόν εφ’ όλης της ύλης, σε 

έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε εκπαίδευση. Πώς θα οδηγηθεί σε 

ορθές λύσεις, ένα παιδί, εάν δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα; Πώς 

θα εκπαιδευτεί να αναλύει το πρόβλημα και να οδηγείται στη λύση του; 

Πώς θα μάθει ότι οι λύσεις είναι πολλές και χρειάζεται να αποτολμήσει τη 

μια ή την άλλη για  να βγάλει συμπέρασμα; Και αν, μάλιστα, έχουμε ένα 

παιδί που το νοητικό υλικό που διαθέτει είναι πάνω από του γονιού,  

(συμβαίνει πολύ συχνά) πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί αν έχει έναν 

«ξερόλα» δίπλα του; Και η περίπτωση αυτή ίσως είναι η καλύτερη (ο γονιός 

δηλαδή που θεωρεί ότι οφείλει να λύνει τα πάντα), έχουμε όμως και γονείς 

οι οποίοι επιβάλλουν, τιμωρούν, απειλούν, συμπεριφέρονται αυταρχικά μην 

αφήνοντας κανένα περιθώριο στον εκπαιδευόμενο άνθρωπο, να αντιληφθεί 

το νόημα των καταστάσεων που δημιουργούνται συνήθως σε ένα μέσο σπίτι 

του δυτικού κόσμου. 

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί ένα παιδί να διαθέτει  νοητικό 

πολύ ανώτερο από το νοητικό του γονέα του. Μπορεί ακόμη να μη γνωρίζει 

καθόλου το συναίσθημα, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο γονέας του.  

Για να γίνει κατανοητό αυτό, ας σκεφτεί για λίγο ο αναγνώστης πόσο 

προχωρημένος χρειάζεται να είναι κανείς ώστε να φέρεται με Συμπόνια σε 

κάποιον που έχει αρνητική συμπεριφορά. Για τον μέσο άνθρωπο, ίσως 

θεωρείται προχωρημένο, αν απλά νιώθει πως μπορεί να αισθανθεί τη 

συγχώρεση για κάποιον που του φέρεται αρνητικά. Το να φτάσει κανείς να 

συμπονά αυτόν που του κάνει «κακό» είναι θέμα ιδιαίτερης εκπαίδευσης και 

προσωπικής εξέλιξης.   

Φανταστείτε αυτά τα παιδιά να προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια 

κοινωνία που υιοθετεί τη ρήση: «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».  Φανταστείτε 

πόσο κοπιαστικό, αδιανόητο και θλιβερό είναι γι’ αυτά τα παιδιά να 

προσπαθούν να αντιληφθούν τις έννοιες του ανταγωνισμού και της αδικίας 

στα πρώτα βήματα της κοινωνικής τους ζωής μέσα στη σχολική τάξη. Και, 

φανταστείτε ακόμη πόση απογοήτευση νιώθουν όταν επιστρέφουν το 

μεσημέρι στο σπίτι κατάκοπα από την προσπάθεια να ενταχθούν μέσα σ’ 

ένα άδικο σύστημα, χωρίς νόημα, κι έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν ένα 

γονιό που στο άκουσμα του παράπονου ενός μικρού παιδιού που περιγράφει 

με τον παιδικό του τρόπο πώς ο συμμαθητής του τον χτύπησε  ή του πήρε το 

μολύβι ή όλα αυτά τα σημαντικά για ένα παιδί 6 χρόνων, ο γονιός του 

απαντά: «έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι, θα σου πάρω άλλο μολύβι», ή ακόμη 

χειρότερα: «σε χτύπησε; Κι εσύ καθόσουν και τις έτρωγες σαν βλάκας, 

χτύπα τον κι εσύ την άλλη φορά»,  ή το άλλο που είναι πιο εύκολο: «να το 

πεις στην κυρία». Φανταστείτε πόσο σκληρή είναι η ζωή γι’ αυτά, όταν είναι 

γι αυτά ξεκάθαρη αλλά απολύτως εσωτερική,  η έννοια της προσφοράς, της 
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κοινοκτημοσύνης, του μοιράσματος, μαζί με τη δικαιοσύνη και τη 

συμπόνια.   

Άκουσα με τα αυτιά μου και είδα με τα μάτια μου τον αναδεκτό μου 

(αρκετά ιδιαίτερο τύπο!), τον μικρό Ερμή, όταν έμπαινε σε μια παιδική χαρά 

συνοδευόμενος από μένα, με τη λαχτάρα έκδηλη να παίξει, συνεργαζόμενος 

με τα άλλα παιδάκια, να λέει: «παιδάκι, θέλεις να παίξουμε με τα 

αυτοκινητάκια μου;  Έλα πάρτα!». Αντί άλλης απάντησης, το παιδάκι 

άρπαξε τα αυτοκινητάκια του Ερμή και χάθηκε στην άλλη άκρη της 

παιδικής χαράς, μοιραζόμενο τη χαρά του με τον φίλο του που ήταν ήδη 

εκεί.  Ο Ερμής με κοίταξε με απορία!  Τον παρότρυνα να προσπαθήσει ξανά 

πηγαίνοντας να παίξει μαζί τους.  Συνεργαζόμενος και με έκδηλη την καλή 

του πρόθεση, έτρεξε προς το μέρος των παιδιών που έπαιζαν ήδη με τα 

αυτοκινητάκια του. Τα παιδάκια ήταν τόσο απορροφημένα από την  

εγωκεντρική τους κατάσταση που δεν έδωσαν καμία σημασία στον Ερμή.  

Κι όταν προσπάθησε να ενταχθεί στην παρέα, με τον τρόπο που μόνο τα 

παιδιά γνωρίζουν, αντιμετώπισε σπρωξίματα και  πλήρη αδιαφορία. Το ήδη 

στημένο σύστημα δεν τον χωρούσε. Η απογοήτευση ήταν πια φανερή στα 

μάτια του. Το μόνο που μπόρεσε να ψελλίσει με απορία, που άρχισε να 

γίνεται θυμός, ήταν: «μα είναι δικά μου». Αποσύρθηκε σε ένα μοναχικό 

παιχνίδι χωρίς τα αυτοκινητάκια του και μόνο όταν επρόκειτο να φύγει πήγε 

και, με αφοπλιστική ευγένεια και αποφασιστικότητα, πήρε με αρκετή 

δυσκολία τα αυτοκινητάκια του. Τι παρατηρήσεις έκανε ο Ερμής στην 

περίπτωση αυτή;  Τι συμπεράσματα έβγαλε;  Τι συναισθήματα ένιωσε;  Τι 

αποφάσεις πήρε για τη συνέχεια της ζωής του; Μόνο εκείνος ξέρει.  

Ας έρθουμε τώρα στην άλλη ομάδα, η οποία θίγεται από το παραπάνω 

απόσπασμα: των παιδιών εκείνων που έρχονται με νοητική υστέρηση, με 

στόχο να μάθει η Ανθρωπότητα την Αγάπη. Αλήθεια, πόση αγάπη 

χρειάζεται να διαθέτει ένας γονιός για να μεγαλώσει ένα παιδί με νοητική 

υστέρηση;  Έχει κανείς αναρωτηθεί, ως τώρα, σε τι σπουδαία εκπαίδευση 

βρίσκεται ένας τέτοιος γονιός; Τι πρωτόγνωρα μαθήματα παρακολουθεί στη 

βίωσή του με έναν τέτοιο εκπαιδευτή δίπλα του;  Και έχει, άραγε, 

αναλογιστεί τις ευκαιρίες που χάνει όταν παραδίδει ένα τέτοιο παιδί σε 

ίδρυμα;   

Τι να πει κανείς για τα παιδιά εκείνα τα οποία, έχοντας τον νου τους 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, μη γνωρίζοντας το συναίσθημα όπως το κατανοούμε 

εμείς, ευρισκόμενα κάτω από την επιρροή των γονιών τους που δεν 

διαθέτουν ανάλογη γνώση,  υφιστάμενα ανόητα «πρέπει», εμπλεκόμενα σε 

στείρα εκπαίδευση και κοινωνικούς καθωσπρεπισμούς, ταλαιπωρούνται και, 

φυσικά, ταλαιπωρούν.  Φανταστείτε τώρα πώς νιώθουν με έναν γονιό που 

φωνάζει γιατί το δωμάτιό του δεν είναι τακτικό, που οργίζεται γιατί δεν 

μαθαίνει τη Γεωγραφία του «νεράκι», που τον πιάνει υστερία όταν το παιδί 

δεν στέκεται σε ένα σημείο ούτε για να φάει, και άλλες καθημερινές  

καταστάσεις. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά σε λαθεμένους 
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δρόμους.  Είναι όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές στις οποίες 

οδηγούνται -ναι οδηγούνται-, τα παιδιά από την πίεση που υφίστανται. Ο 

παραβάτης, τις περισσότερες φορές, καταλαμβάνεται από διάθεση 

εκδίκησης και όχι από λανθασμένη επιλογή. Βαθιά μέσα του πονά, 

υποφέρει, οργίζεται για τα κακώς κείμενα και, μην έχοντας άλλο τρόπο 

αντίδρασης, εμπλέκεται σε δράσεις με τη φυσική του παρουσία, δυστυχώς 

όμως λανθασμένα. Έχουμε, άραγε, αναλογιστεί πόσο πονά για να φτάσει να 

καταστρέφει το σώμα που του χαρίστηκε κάνοντας χρήση ουσιών ή 

εμπλεκόμενος σε χουλιγκανισμούς;  Δεν θέλω βέβαια να πω, ούτε κατά 

διάνοια, ότι όλα τα παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβατικές 

συμπεριφορές διαθέτουν Κυρίαρχο νου. Ας είμαστε προσεκτικοί, κι ας 

εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι 

εκδικούνται. Τώρα, αν εκδικούνται γιατί έχουν Κυρίαρχο νου, ή για άλλους 

λόγους, είναι θέμα των ειδικών να ερευνήσουν την κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά.  Αρκεί να ανοίξουν τα μυαλά των ειδικών και να συμπεριλάβουν 

και νέα στοιχεία στη διαδικασία διερεύνησης προσωπικοτήτων. Ας 

αφυπνιστούν οι εκπαιδευτικοί, ας ξυπνήσουν οι κρατούντες και ας 

προχωρήσουμε όλοι μαζί στην Αλήθεια.  Και τώρα, θα αναρωτηθεί κανείς: 

ωραία, και ποια είναι η Αλήθεια;  

 

 

 

Αλήθεια 

 

Αλήθεια = α + λήθη (από το ρήμα λήθω που σημαίνει ο σύμφωνος με 

την πραγματικότητα)  = εξουδετερώνω τη λησμονιά, δηλαδή ξαναθυμάμαι. 

Τι μεγαλείο κρύβουν οι λέξεις μας!  Πόση σοφία εμπεριέχεται στη 

γλώσσα μας! 

Αλήθεια είναι να ξαναθυμηθώ  αυτό που πραγματικά είμαι. Αποσπώ 

τα μάτια μου από τη φαινομενικότητα και προσεγγίζω την πραγματικότητα. 

Πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω, είναι και ό,τι εμπεριέχεται 

σ’ αυτό.  Οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας είναι αναγνωρίσιμο μόνο επειδή 

έχει διαχωριστεί από το συμπληρωματικό του μισό, το οποίο έχει μείνει 

πίσω στην αόρατη, μη εκδηλωμένη κατάσταση. Διευρύνοντας λίγο τη 

σκέψη του,  καθένας μπορεί να κατανοήσει πως αλήθεια είναι να θυμηθεί  

καθένας μας το όν που πραγματικά είναι:  το Θεϊκό του ανεκδήλωτο μέρος.   

 

Αν προσεγγίζαμε τη ζωή με αυτή τη βεβαιότητα, θα μπορούσαν 

σίγουρα οι άνθρωποι να κάνουν θαύματα. Εκεί βαδίζουμε. Αυτός είναι ο 

προορισμός μας. Φτάνει μη μας αδράξει η μέγκενη της αλαζονείας και 

οδηγηθούμε αλλού, αλλιώς.!!!  

Το ξύπνημα  καθενός μας έρχεται όταν, στα πλαίσια της αναζήτησης,  

αρχίσουμε να εντοπίζουμε και ίσως-ίσως να ξαναθυμηθούμε. Η αφύπνιση 
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μπορεί να προκύψει από ένα «τυχαίο» γεγονός, ή από μια αλληλουχία 

γεγονότων που εμφανίζονται στη ζωή και οδηγούν τα βήματα της 

προσωπικότητας σε τόπους, χώρους και καταστάσεις που μπορούν να μας 

καθοδηγήσουν. Η ενασχόληση με άυλα, πνευματικά θέματα, που σκοπό έχει 

να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει η προσωπικότητα, οδηγούν 

στην αφύπνιση.  Αυτός που ασχολείται προσεγγίζει, συχνά, τις απαντήσεις 

με αμφισβήτηση.  Η αμφισβήτηση είναι εργαλείο εξέλιξης, όμως μπορεί να 

γίνει και τροχοπέδη. Πολύ συχνά, στο δρόμο της αφύπνισης έρχονται 

αδιαμφισβήτητες επιβεβαιώσεις, τουλάχιστον για το ίδιο το άτομο. Αυτό 

είναι το σημαντικό. Και αποτελεί ορόσημο. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσει 

κανείς να πείσει τον διπλανό του.  Έχει νόημα, όμως, ότι έχει πειστεί ο ίδιος.  

Έχει προσεγγίσει τη δική του Αλήθεια.  Και εδώ ένα απόσπασμα από 

προσωπικές σημειώσεις της συγγραφέως: 

 

 

 

Για όλα τα παραπάνω ο αναγνώστης είναι βέβαιον ότι θα προβάλει την 

αμφισβήτησή του.  Ας δούμε τι μπορεί να γίνει γι’ αυτό.  

 

Αμφισβήτηση 

 

Αμφισβητώντας η προσωπικότητα οδηγείται σε περεταίρω έρευνα ώστε να 

εγκαταστήσει το νέο στοιχείο στην ορθή θέση.  

 

Όταν η αμφισβήτηση είναι συνεχής επενεργεί ως τροχοπέδη και χάνει τη 

δημιουργική της θέση.  Το μέτρο ορίζεται από την Ψυχή και ο τρόπος για να 

οδηγηθεί η προσωπικότητα στον ισορροπημένο βαθμό της υγιούς 

αμφισβήτησης είναι να επικαλείται τον Συναισθηματικό της φορέα να 

αναλάβει.  Η χρήση του Νοητικού στην περίπτωση αυτή οδηγεί σε πλάνες 

διότι ο νους έχει πολλές τέτοιες εγκατεστημένες και μέσω αυτών 

επεξεργάζεται.  Η καρδιά δεν είναι δυνατό αν αφεθεί ανεπηρέαστη να κάνει 

λάθος.  Η επιθυμία και μόνο για τα ανωτέρω είναι ικανή βοήθεια για την  

 

 

 

Η εξέλιξη της προσωπικότητας εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την 

αλήθεια που βρίσκει γραμμένη στον συναισθηματικό της κόσμο. Ας μάθει 

να εντοπίζει τα αισθήματα και ας μάθει να τα ξεχωρίζει από τα 

συναισθήματα. Αυτό μπορεί εύκολα να εντοπισθεί όταν σιωπήσει ο νους.  

Όταν ο νους σιωπά, ελευθερώνεται από  πεποιθήσεις, ακυρώνει  εγγραφές 

και η καρδιά αναλαμβάνει να οδηγήσει. Τότε αρχίζει να δημιουργείται το 

αίσθημα της αποδοχής, της εμπιστοσύνης, της αρμονίας. Η κατάσταση που 

Ακαταμάχητη πραγματικότητα η Αλήθεια του καθενός μας.  Ποιος 

σκεπτόμενος μπορεί να αμφισβητήσει την προσωπική του αλήθεια;   Αυτός 

που δεν την ξέρει ή αυτός που δεν θέλει να τη δει;  Όταν κλείνεις τα μάτια 

και σιωπάς, η Αλήθεια είναι εκεί και φωνάζει.  Όταν κλείνεις τα αυτιά και 

δεν ακούς σημαίνει πως κρίνεις την αλήθεια σου.  Με τι στοιχεία κρίνεις; 

Ποιος βάζει βαθμούς;  Εσύ ή οι άλλοι;  Άσε τους άλλους στη δική τους 

αλήθεια.  Ασχολήσου με τη δική σου.  Μόνο αν δεις χωρίς κριτική, χωρίς 

βαθμολογία θα είσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα.  Η Αλήθεια σου 

είναι εκεί και σε περιμένει.  Ασχολήσου μαζί της.  Δώσε  της την ευκαιρία να 

βγει στην επιφάνεια.  Σαν υπεύθυνος γονιός δες την με καλοσύνη και 

παρατήρησέ την με όλες τις λεπτομέρειες.  Δες για να δεις.  Όχι για να 

κρίνεις.  Δες για να μάθεις το πώς ως τώρα έχεις εσύ διαμορφώσει την 

αλήθεια σου.  Αν πραγματικά επιθυμείς την αλλαγή, αυτή θα έρθει.  Χωρίς 

βία.  Χωρίς πανικό.  Η βία φέρνει βία.  Αν βίαια θελήσεις να εκδιώξεις 

κάποια αλήθεια σου, αυτή θα μεταλλαχθεί, θα φτιασιδωθεί και θα είναι πάλι 

εκεί.  Με άλλη μορφή, με άλλη εικόνα.  Θα σε ξεγελάσει.  Θα σε εμπλέξει.  

Δες την λοιπόν κατάματα και άφησέ την να απομακρυνθεί.  Εσύ είσαι 

ασφαλής στην αγκαλιά του Πατέρα.!        
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προκύπτει είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.  Εκεί δεν υπάρχει κρίση, γιατί 

ΕΙΝΑΙ αυτό που ΕΙΝΑΙ.  Δεν είναι πια διαπραγματεύσιμο. 

 

Συναίσθημα – Αίσθημα 

 

Οι διαφορές, για  καλύτερη κατανόηση, θα μπορούσαν επιγραμματικά 

να ειπωθούν κάπως έτσι: το συναίσθημα κρατάει λίγο, αλλάζει συχνά και 

εξαρτάται από τις συνθήκες της στιγμής. Ενώ, το αίσθημα έχει διάρκεια, 

είναι πανανθρώπινο, αφορά τις κοινωνικές αξίες και αποτελεί στάση ζωής.  

 

 
 

Το αίσθημα της Αγάπης μπορεί μόνο να προσεγγιστεί με το ερώτημα: 

«Τι θέλω τώρα;». Η απάντηση που δίδεται χρειάζεται εξονυχιστική 

παρατήρηση, η οποία οδηγεί στην ενδοσκόπηση της ίδιας της απάντησης  

και του κέντρου εξουσίας15 της. Μια δεύτερη διευκολυντική ερώτηση είναι: 

«Από πού προέρχεται η επιθυμία αυτή;». Αν εντοπισθεί ότι ο νους είναι η 

πηγή εξουσίας, τότε ας αμφισβητηθεί.  Αν πάλι εντοπισθεί ότι είναι το 

κέντρο της καρδιάς, τότε ας του επιτραπεί να δράσει και το αποτέλεσμα ας 

εξετασθεί εκ των υστέρων.  Η εμπιστοσύνη θα κυριαρχήσει μετά από 

μερικές τέτοιες εφαρμογές.  Η αμφισβήτηση, άλλωστε, είναι διεργασία που 

προκύπτει από το νοητικό.  Αμφιβάλλει εκείνος που δεν είναι πεισμένος. 

 
15 Αν δηλαδή προέρχεται από το Νοητικό ή το Συναισθηματικό. 

Το αίσθημα που υπόκειται σε νοητική επεξεργασία θεωρείται συν-αίσθημα. 

Όταν το Νοητικό συλλαμβάνει την πληροφορία από τα αισθητήρια οδηγεί 

σε συμπεράσματα.   Το αίσθημα είναι αυτούσιο και καθαρό όταν 

συλλαμβάνεται από το κέντρο της καρδιάς.  Η καρδιά δύναται να 

κατανοήσει απολύτως μόνο αισθήματα ενωτικά και όμορφα.  Ως τέτοια 

μπορούν να λογιστούν  η αγάπη, η ειρήνη, η γαλήνη, η ελπίδα, η αρετή, η 

σοφία, η ελευθερία, η χαρά και όλα εκείνα που στοχεύουν στην ενότητα, 

στην ορθή σχέση εαυτού και αλλήλων.  

  

Η ψυχική εκείνη κατάσταση που ενέχει ουσίες χωριστικές δεν αποτελεί 

αίσθημα.  Είναι αισθήματα με στοιχεία φόβου.  Ο φόβος, ο οποίος είναι 

νοητική επεξεργασία, αποτελεί το στοιχείο το οποίο, παρεμβαλλόμενο, 

οδηγεί σε ψυχική κατάσταση δυσάρεστη. Αν η προσωπικότητα καταφέρει 

να απομονώσει το φόβο, θα παραμείνει με καθαρό αίσθημα.  Και τούτο 

μπορεί να είναι μόνο η «αγάπη».   

 

Ζητούμενο, να προσεγγίζεται το αίσθημα αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Κατ’ αρχήν διαλογιστικά και μετέπειτα, δρώντας ενεργά για την αναζήτησή 

του εντός.                  
 



 72 

Αυτός που δεν έχει ικανή πίστη για το θέμα στο οποίο αμφιβάλλει. Πιστεύω 

και αμφιβάλλω δεν συνυπάρχουν, αποτελούν σχήμα οξύμωρο.   

Αν ένας γονιός πιστεύει το καλύτερο για το παιδί του, αργά η 

γρήγορα θα προκύψει κάτι ανάλογο.  Αν εμπλακεί σε αγώνα υπεροχής, είναι 

βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για τη σχέση γονιού - 

παιδιού και, σημαντικότερο, για το ίδιο το παιδί. 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που συναντούμε παιδιά να επωμίζονται την  

στήριξη του γονιού.  Αυτό το καταφέρνουν ταυτιζόμενα μαζί του.  Πολύ 

δύσκολα ένας γονιός θα παραδεχτεί ότι αποζητά στήριξη από το παιδί του 

και αυτό επειδή το αντίθετο είναι γνωστό και απαιτούμενο. Δυστυχώς όμως, 

υπάρχουν πολλοί γονείς που, χωρίς  να το γνωρίζουν και, τις περισσότερες 

φορές, χωρίς να το συνειδητοποιούν, απαιτούν από ένα παιδί να κατανοήσει 

και να αντιληφθεί τις δικές τους ανάγκες. Πόσες φορές δεν ακούμε γονείς σε 

απόγνωση να ζητούν τη βοήθεια του παιδιού τους για απλά καθημερινά 

πράγματα, χωρίς προηγουμένως να έχουν εκπαιδεύσει ανάλογα το παιδί 

τους.  Μπορεί, ίσως, να θεωρούν ότι το παιδί είναι σε θέση από μόνο του να 

καταλάβει πότε ο γονιός είναι κουρασμένος, εκνευρισμένος, θυμωμένος, 

απελπισμένος, φοβισμένος και να του προσφέρει αυτό που έχει ανάγκη 

εκείνη τη στιγμή.  Κατά την κρίση του γονιού, μπορεί βέβαια αυτό να είναι 

να μείνει το παιδί ήσυχο, να τον βοηθήσει σε κάτι που κάνει, ή/και να του 

προσφέρει την κατανόησή του αποχωρώντας από το οπτικό του πεδίο. Για 

να μην αναφέρουμε πολύ χειρότερα παραδείγματα, όπως να λύσει ένα θέμα 

με τον άλλο γονιό (σε περιπτώσεις που ο γάμος των γονιών έχει λυθεί με 

κακή σχέση αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο), ή να γίνει ο ενδιάμεσος ή 

ακόμη και να ακούει τις κατηγορίες του ενός και του άλλου, όταν ο γονιός 

αποζητά δικαίωση. Είναι πολλά τα παραδείγματα και πολύ μεγάλες οι 

ζημιές που προκαλούνται στον ψυχισμό ενός παιδιού, το οποίο από νωρίς 

αντιλαμβάνεται πως περιστοιχίζεται από ανήλικους ενήλικες. Καθώς το 

παιδί μεγαλώνει, δεν προλαβαίνει να βιώσει ανάλογες με την ηλικία του 

εμπειρίες  και τραυματίζεται ανεπανόρθωτα στην προσπάθειά του να βρει 

τρόπους να κάνει τον γονιό του να νιώσει καλύτερα. Είναι συχνές οι 

περιπτώσεις εκείνες όπου, μεγαλώνοντας, μπορεί να ξεφύγουν από τα όρια, 

μιας και κανένας ποτέ δεν τους τα υπέδειξε.  
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   ΟΡΙΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
 

Είναι γνωστό πως η έννοια των ορίων απασχολεί πολύ την Ελληνική 

οικογένεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.  Οι γονείς δεν γνωρίζουν τρόπους 

να τα εμπνεύσουν και αγωνίζονται να τα επιβάλλουν με αντίθετα 

αποτελέσματα.  Το ίδιο συμβαίνει και στα Σχολεία.  Η κοινωνία γενικότερα 

δοκιμάζεται σε πολλά επίπεδα ως προς αυτό το θέμα και το αποτέλεσμα 

είναι προκλητικά αδιαμόρφωτο τις περισσότερες φορές. Θα προσεγγίσουμε 

το θέμα αυτό εν συντομία και κυρίως δίνοντας έμφαση στα άκρα.  Άλλωστε 

το θέμα είναι ευρύτατο και δυσπρόσιτο.  Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι 

διότι εξαρτάται από πολλά επί μέρους θέματα των σχέσεων και δεν αποτελεί 

μία συνθήκη που μπορεί κανείς να την προσεγγίσει μαζικά.  Τα όρια έτσι κι 

αλλιώς είναι εντελώς προσωπική υπόθεση. Κάτι που θεωρείται ακραίο από 

μια προσωπικότητα μπορεί να είναι σύνηθες και αποδεκτό από μια άλλη.  

Χρειάζεται, λοιπόν, απαραίτητα να  γνωρίζουμε πως όταν μιλάμε για όρια 

επιβάλλεται να αντιμετωπίζουμε το θέμα με ευρύτητα και ευλυγισία. 

Χρειάζεται, ακόμη, να γνωρίζουμε ότι τα όρια θα είναι δυσδιάκριτα τις πιο 

πολλές φορές και θα χρειάζεται συχνά να επαναπροσδιορίζονται.  Ας έχουμε 

πάντα στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν είναι σταθερό και πάγιο όταν 

αναφερόμαστε σε πολύπλοκους ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι 

εξελίσσονται και αλλάζουν όπως είναι οι άνθρωποι.  

Αν τα όρια, λοιπόν, είναι δυσδιάκριτα και δυσπρόσιτα για τους 

απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τι να πούμε για τους μικρούς ή τους 

νέους ανθρώπους; Θα χρειαστεί, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που τους 

επηρεάζουν, να έχουν πρώτα αντιληφθεί οι ίδιοι την έννοια των ορίων και 

να διαθέτουν οι ίδιοι ανοιχτούς  ορίζοντες. 

Για να επεξεργαστεί κανείς σε ψυχολογικό επίπεδο το θέμα των 

ορίων, χρειάζεται να ανοίξει διάπλατα τους ορίζοντές του και να αντιληφθεί 

πως τίποτε δεν είναι αντικειμενικό. Όλα τα θέματα άπτονται της ατομικής 

αντίληψης που διαθέτει ο καθένας. Με άλλα λόγια, τα όρια μιας 

προσωπικότητας μπορεί να συγκρούονται με τα όρια της άλλης χωρίς, τις 

περισσότερες φορές, να το γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι. Όλοι θεωρούμε 

αυτονόητο αυτό που εμείς γνωρίζουμε ή καλύτερα νομίζουμε και 

πιστεύοντας ότι και ο άλλος το γνωρίζει ακριβώς όπως εμείς (!), 

προσδοκούμε ανάλογες συμπεριφορές.   

Για καλύτερη κατανόηση του θέματος, παραθέτω ένα παράδειγμα:   Η 

μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, γνωρίζει τις 

ώρες κοινής ησυχίας. Αν βρεθεί κανείς στην ελληνική ύπαιθρο (δεν εννοώ 

σε τουριστική περιοχή), θα αντιληφθεί από τις πρώτες μέρες πως οι ώρες 

κοινής ησυχίας διαφέρουν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ένας άνθρωπος της 

πόλης που επιλέγει να ζήσει σ’ ένα χωριό είτε θα χρειαστεί να 
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προσαρμοστεί στα δεδομένα της περιοχής, είτε θα υποστεί παραβίαση των 

ορίων του στο ζήτημα της κοινής ησυχίας. Αυτοί που του «παραβιάζουν» τα 

όρια όχι μόνο δεν το αντιλαμβάνονται, αλλά θα τους φανεί ιδιαίτερα 

περίεργος ένας τύπος με τόσο διαφορετικές συνήθειες.  Δεν μπορεί λοιπόν 

να παραπονεθεί επειδή ο γείτονάς του τον ξυπνά στις 5:30 το πρωί γιατί 

βάζει μπρος το τρακτέρ του.  Αυτός θα πρέπει μέχρι τις 12 να έχει 

ολοκληρώσει τις δουλειές του γιατί δεν μπορεί να τον βρει η ζέστη του 

μεσημεριού στη φύση.  Θα πρέπει χωρίς άλλο να προσαρμόσει τα δικά του 

όρια στην ιδιαιτερότητα της περιοχής χωρίς άλλο. 

Αν θελήσουμε  να εξειδικεύσουμε το ζήτημα των ορίων στην ομάδα  

των παιδιών,  θα πρέπει ίσως να έχουμε κατά νου πως περιλαμβάνει αρκετές 

δυσκολίες.   

Συχνά, κάποια παιδιά γίνονται ενοχλητικά. Αυτό συμβαίνει επειδή 

νομίζοντας (τα ίδια) ότι όλοι είναι σαν κι αυτά (πώς άλλωστε να γνωρίζουν 

ότι δεν είναι), μένουν ανικανοποίητα  από τις συνθήκες που βιώνουν. Από 

νωρίς έχουν να αντιμετωπίσουν ανώριμους ενήλικες, προκλητικές 

εγωκεντρικές συμπεριφορές άλλων παιδιών, αποδομημένα συστήματα 

(οικογενειακά, εκπαιδευτικά κοινωνικά κλπ), επιβολή πεποιθήσεων, 

έλλειψη νοήματος, παγιωμένες τακτικές, έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, 

έλλειψη αγάπης, εστίαση στο «έχω» και όχι στο «είμαι» και τόσα άλλα, τα 

οποία χαρακτηρίζουν τη δυτική τουλάχιστον κοινωνία. Ας γίνει εδώ 

κατανοητό ότι όλα τα προηγούμενα δεν τα αντιλαμβάνονται τόσο με το νου 

τους αλλά με την καρδιά τους.  Ένα πολύ λεπτό και παρεξηγημένο για το 

ευρύ κοινό το θέμα αυτό, το περί αντιλήψεως της καρδιάς.  Είναι κάτι που 

απασχολεί κάθε άνθρωπο που αρχίζει να ενδιαφέρετε για τους βαθύτερους 

μηχανισμούς αντίληψης πράγμα απολύτως μη κατανοητό τις περισσότερες 

φορές από το ευρύ κοινό.  Ναι λοιπόν η καρδιά αντιλαμβάνεται και εκεί 

είναι που χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας.  Σε αυτού του είδους 

την αντίληψη.  Αυτή η γνώση θα μας πάει παρακάτω.  Τα περισσότερα 

λοιπόν παιδιά και ιδιαιτέρως τα μικρά, αισθάνονται και δεν 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο.  Ας το έχουμε κατά νου. Μη μπορώντας να 

αντέξουν συχνά ξεφεύγουν από τα όρια.  Ξεφεύγουν, είτε γιατί δεν μπορούν 

να τα αντέξουν (όπως τουλάχιστον οριοθετούνται, εφόσον οριοθετούνται), 

είτε γιατί πληγωμένα και μόνα στρέφονται αλλού, αλλιώς. Μοιάζει λοιπόν 

να είναι αρκετοί εκείνοι που ξεστρατίζουν και χάνουν το στόχο τους, μόνο 

και μόνο από έλλειψη ορίων, ή από επιβολή υπερβολικά στενών ορίων από 

τα περιβάλλοντά τους. 

Τα όρια στη καθημερινότητα είναι αναγκαία μεν, εύκαμπτα  δε, όπως 

ήδη έχουμε πει. Οι προσωπικότητες που δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν, 

να τα εφαρμόσουν, ή να τα τοποθετήσουν σε άλλους, είτε δεν διαθέτουν οι 

ίδιες (όρια), είτε έχουν πολλά και στενά. Καλό είναι να καταλάβει ο καθένας  

σε ποια από τις δύο περιπτώσεις ανήκει. Μόλις το αντιληφθεί, θα βρει 

τρόπους. Θα έχει μπροστά του επιλογές.  
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Υπάρχουν προσωπικότητες  οι οποίες, βιώνοντας τη ζωή τους χωρίς 

όρια, οδηγούνται να αντιληφθούν την ανάγκη ύπαρξης ορίων και να 

βοηθήσουν ώστε αυτά να ορισθούν.  Έτσι μόνο μπορούν να βοηθήσουν τον 

εαυτό τους και πιθανόν να αποτελέσουν εξαιρετική βοήθεια και για άλλους. 

(Έχουμε πολλούς νέους που κάποια στιγμή της ζωής τους μπλέχτηκαν σε  

χρήση ουσιών και, στην ενήλικη ζωή τους, έγιναν οι ίδιοι εξαιρετικοί 

βοηθοί για άλλους εξαρτημένους). 

Υπάρχουν άλλες προσωπικότητες που θα παραμένουν εκτός ορίων, 

όχι από επιλογή, αλλά από αποπροσανατολισμό. Κάποιες από αυτές μπορεί 

αργότερα, ως ενήλικες, να επανέλθουν. Κάποιες άλλες, θα αναχωρήσουν. 

Είναι επωμισμένες με το ρόλο αυτό, για ευνόητους και μη λόγους.   

Ένας απλός, κατανοητός και βοηθητικός τρόπος εντοπισμού των 

ορίων είναι η απλή συζήτηση.  Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται πρώτα να 

εντοπισθεί το σημείο στο οποίο μπορεί να συγκρούονται τα όρια δύο 

προσώπων, ομάδων ή ενός προσώπου και μιας ομάδας. Αφού εντοπισθεί η 

απλή, καλοπροαίρετη τοποθέτηση με επιχειρήματα, μπορεί να βρεθεί 

συμφωνία. Θα είναι πολύ βοηθητικό για τη συζήτηση αν συμμετέχουν όλοι 

ισότιμα. Μόνο όταν όλοι είναι ικανοποιημένοι,  μπορεί να θεωρηθεί ότι το 

θέμα έληξε και μετά από αυτό, όλοι θα γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους. Όμως, τα πράγματα στη ζωή δεν είναι πάντα τόσο απλά. 

Στην καθημερινότητά μας, καθένας αντιμετωπίζει  πολλές παραμέτρους, οι 

οποίες χρειάζονται διευκρίνηση και διευθέτηση. Όσο για τους γονείς και τα 

παιδιά, καλό είναι από νωρίς να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος άνθρωπος 

πως υπάρχουν διάφοροι κανόνες που προάγουν το ευ ζην των ανθρώπων. 

Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα είναι ρευστά και απαιτούν χρόνο και 

ενασχόληση. Είναι στο χέρι του γονιού να προετοιμάσει το παιδί του να 

ενταχθεί στο σύστημα της κοινωνίας που το περιβάλλει. Χρήσιμες μέθοδοι 

γι αυτό είναι η καλοπροαίρετη συζήτηση που αναφέραμε λίγο πριν και οι 

συνέπειες που ακολουθούν την μη τήρηση ορίων.   

Οι συνέπειες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες16, κυρίως 

όμως είναι βοηθητικές ως μέθοδοι αντίληψης των ορίων, στις μικρές  

ηλικίες.  Η πρώτη κατηγορία είναι οι Φυσικές  Συνέπειες.  Αυτές  αφορούν 

το φυσικό μας σώμα π.χ.: «Δεν έφαγα και τώρα πεινάω», «Δεν φόρεσα κάτι 

ζεστό και τώρα κρυώνω», «Δεν πρόσεξα και έπεσα» κλπ. Η  δεύτερη 

κατηγορία είναι οι Λογικές Συνέπειες, οι οποίες αφορούν κυρίως τους 

κανόνες με τους οποίους διέπεται η κοινωνία: «Δεν ετοιμάστηκα έγκαιρα 

και έφθασα καθυστερημένος στο σχολείο».  «Δεν διάβασα τα μαθήματά μου 

και ένιωσα ντροπή όταν με ρώτησε ο δάσκαλος». Με τη μέθοδο των 

συνεπειών, ο νεαρός άνθρωπος αρχίζει να αντιλαμβάνεται τους κανόνες που 

διέπουν τη συνύπαρξη των ανθρώπων. Αν, μάλιστα, εφαρμοστούν από τα 

πρώιμα στάδια της ζωής του, τον οδηγούν να μάθει από νωρίς να διακρίνει 
 

16 Φυσικές και Λογικές Συνέπειες, Το παιδί μια νέα αντιμετώπιση, Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz  Εκδόσεις 

Γλάρος 1979. 
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το δικό του μέρος ευθύνης σε μη ευχάριστες καταστάσεις, επομένως και να 

αναλάβει την ευθύνη είτε του συναισθήματός του είτε της συμπεριφοράς 

του. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι πως καθένας έχει την 

ευθύνη του δικού του συναισθήματος.  Δεν ευθύνεται κάποιος  άλλος γι 

αυτό που αισθανόμαστε εμείς. Το ότι μία προσωπικότητα επιλέγει, από το 

ίδιο ερέθισμα, να αισθανθεί π.χ. ντροπή και άλλη παραμένει αδιάφορη, είναι 

θέμα εσωτερικής διαδικασίας που αφορά τον καθένα ατομικά.  Η ευθύνη 

είναι απόλυτα δική μας.  «Δεν με θύμωσες», αλλά «Θύμωσα».  

Προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος των φυσικών και λογικών 

συνεπειών χρειάζεται να γίνει πρώτα απόλυτα κατανοητή από το άτομο που  

θα την εφαρμόσει (γονιό, εκπαιδευτικό) και αμέσως μετά να γίνει σαφές 

πως δεν έχει καμία σχέση με τιμωρία.  Είναι συνηθισμένη σύγχυση αυτή και 

ένας αδιαμφισβήτητος τρόπος να εντοπισθεί, αν πρόκειται για τιμωρία ή για 

συνέπεια, είναι το συναίσθημα εκείνου που αναλαμβάνει να την εφαρμόσει. 

Αν ο γονιός αντιληφθεί ότι εφαρμόζοντας τις συνέπειες για την εκπαίδευση 

του παιδιού του είναι έστω και ελάχιστα θυμωμένος είναι βέβαιο ότι το 

παιδί δεν θα το εκλάβει σαν συνέπεια, αλλά σαν τιμωρία.   

Ας έχει κατά νου, ο αναγνώστης, ότι περιπτώσεις όπου όχι μόνο 

απουσιάζουν τα όρια αλλά παρατηρείται σημαντική απόκλιση ακόμη και 

από ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ευπρεπές ή σύνηθες, είναι συχνές. Στις 

περιπτώσεις αυτές θα λέγαμε πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά με 

συμπεριφορές που έχουν μία απόκλιση από το σύνηθες. Στις μέρες μας  

παρουσιάζονται όλο και περισσότερο τέτοια παιδιά και δεν είναι τυχαίο. 

Εδώ το «ξεστράτημα» παραμονεύει. Το να «γλιστρήσει» ένας νέος 

άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από εύκολο στη σημερινή εποχή, όπου οι  

προκλήσεις και οι επιρροές του περίγυρου είναι άπειρες. Οι παραβατικές 

συμπεριφορές, ειδικότερα των εφήβων, ολοένα και πληθαίνουν. Ολοένα και 

απειλούν!       

Οι γονείς χρειάζεται πρώτα  να κατανοήσουν πως το μερίδιο που τους 

αναλογεί, σε σχέση με το «ξεστράτημα» του παιδιού τους, είναι σημαντικό 

τις περισσότερες φορές, όχι όμως πάντα.  

Αν  η συζήτηση περί των ορίων δεν έγινε τότε που μπορούσε να είναι 

βοηθητική, αν οι συνέπειες δεν εφαρμόστηκαν στα πρώιμα στάδια, θα 

βρεθούμε συχνά αντιμέτωποι με ένα θυμωμένο π.χ. έφηβο, που οι 

συμπεριφορές του γίνονται απειλητικές τόσο για τον ίδιο όσο και για το 

περιβάλλον του. Τέτοιες συμπεριφορές θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι 

προκλήσεις με την ταχύτητα (μηχανάκια), τα επικίνδυνα σπορ, το κάπνισμα,   

η χρήση ουσιών, το αλκοόλ, η  παραμονή ως αργά έξω από το σπίτι κλπ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, δύσκολα μπορεί να τα βγάλει πέρα ένας 

φοβισμένος και ανήσυχος γονιός, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Χρειάζεται να 

κατανοήσουν οι γονείς πως οποιαδήποτε μη αποδεκτή κατά την κρίση τους 

ασχολία είναι μόνο  εκδηλωμένη διαμαρτυρία. Ο διαμαρτυρόμενος νέος, 

συμπεριφέρεται με τρόπους που ευνοούν την ανάγκη του να το εκδηλώσει.  
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Δεν έχει άλλο μέσο, παρά μόνο τη διαφοροποίησή του από τη μάζα. Η 

βαθύτερη εσωτερική του ανάγκη είναι να κάνει το περιβάλλον του να 

αντιληφθεί ότι του χρειάζονται αλλαγές. Επωμίζεται μ’ αυτό τον τρόπο ένα 

τεράστιο βάρος, το οποίο η προσωπικότητα τις περισσότερες φορές δεν 

μπορεί να διαχειριστεί. Όταν οι γονείς το καταλάβουν, θα τους είναι 

ευκολότερο να βοηθήσουν.  Όταν οι γονείς αντιληφθούν ότι οποιαδήποτε 

«παραβατική» συμπεριφορά του παιδιού τους αποτελεί κραυγή απόγνωσης, 

τότε θα συνεργαστούν.   

Όταν δεν τηρούνται τα όρια, όταν η δυσαρέσκεια πλανιέται  γύρω και 

μέσα στις οικογένειες, ας δούμε τι μπορεί να γίνει για εκείνα τα παιδιά, ίσως 

κι εκείνους που δεν είναι πια παιδιά, όταν ιδιαίτερα εμπλέκονται σε 

επικίνδυνες για τον εαυτό τους καταστάσεις.   

Οι περισσότεροι έφηβοι γνωρίζουν τον κίνδυνο. Πολλές φορές τον 

προκαλούν για να τον βιώσουν. Μέσα από την πρόκληση επιβεβαιώνουν τις 

αντοχές τους, συναισθηματικές και βιολογικές. Οι γονείς χρειάζεται να 

κατανοήσουν πως η αποδοχή και η αγάπη άνευ όρων θα οδηγήσει τα παιδιά 

στο απαιτούμενο μέτρο. Το φυσικό τους σώμα έχει επαρκείς αποθηκευμένες 

δυνατότητες ώστε να αντέξουν. Παρεκκλίνοντας από την πορεία τους, 

κάποιες φορές τους δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουν εμπειρίες. Τους 

είναι απαραίτητο, γιατί θέλουν να ξέρουν «πώς» και «γιατί».  Δεν αρκούνται 

στην περιγραφή. Θέλουν να ξέρουν από μόνα τους. Θέλουν να έχουν ιδία 

αντίληψη για ό,τι υπάρχει γύρω τους. Οι επιλογές και οι διαπραγματεύσεις 

τα βοηθούν να εντοπίσουν τα δικά τους όρια. Η επιβολή, οι ενοχές, οι 

τιμωρίες δεν αποτελούν συνέπειες σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο δεν τα 

συνετίζουν, αλλά συμβάλλουν στο ακριβώς αντίθετο. Κι αυτό, γιατί 

παρεμβάλλεται η προσωπικότητα και, αντιστεκόμενη, μπορεί να οδηγήσει 

σε τελείως λάθος επιλογές.    

Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι που παραμονεύουν στο φυσικό επίπεδο, 

όπως η ταχύτητα, η χρήση ουσιών, ιδιαίτερα απειλητικές ακόμη και για τη 

ζωή των νέων.    

Ο κίνδυνος τα προκαλεί λόγω καθαρής αντιπαράθεσης με την ίδια την 

πρόκληση.  «Εγώ τα κατάφερα». Ο γονιός που έχει ένα τέτοιο παιδί 

χρειάζεται να παραμείνει σταθερός και να προσελκύσει τον νέο μέσα από 

θέματα που του αρέσουν, τον ενδιαφέρουν, τον προκαλούν και έτσι να τον 

αποσπάσει από το κύκλωμα του «κινδύνου». 

Η ισορροπία θα προκύψει όταν ο γονιός την καλλιεργήσει μέσα του. 

Η ατμόσφαιρα του σπιτιού θα είναι τέτοια που ο νέος θα θέλει να βρίσκεται 

μέσα σ’ αυτήν. Συχνά, στις καταστάσεις αυτές, ο γονιός χρειάζεται 

εξωτερική βοήθεια από ειδικούς.  Είναι πολύ φοβισμένος ο ίδιος για να 

μπορέσει να βρει τις κατάλληλες συμπεριφορές που θα βοηθήσουν το παιδί 

του.  

Ας προσκαλέσει τον νέο να θέσουν εξαρχής νέα όρια, ζητώντας τη 

συνεργασία του. Ας τοποθετηθεί με ειλικρίνεια πάνω σ’ αυτό που τον 
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απασχολεί.  Η ευθύτητα είναι αυτό που χρειάζεται.  Π.χ.: «Όταν καπνίζεις 

ανησυχώ για την υγεία σου και για την εικόνα μου. Τι έχεις να προτείνεις;». 

Ας παραμείνει σιωπηλός, περιμένοντας τον νέο να τοποθετηθεί και ο γονιός 

απλά να ακούσει για να ακούσει, όχι για να αντιπαρατεθεί. Έτσι, καλείται ο 

νέος να πάρει θέση. Κι αυτό, του δίνει τη σημαντικότητα που αναζητά. Αν 

αφεθεί σε πλήρη αποδοχή της προσωπικότητάς του, όχι όμως και της 

συμπεριφοράς του, οι πιθανότητες να κρίνει και να επιλέξει σωστά είναι 

περισσότερες. Είναι βέβαιο ότι όταν κάποιος αναλάβει τη δική του ευθύνη, 

θα διαχειριστεί το θέμα συνετότερα και με συνέπεια, πράγμα που ίσως 

οδηγήσει σε λύσεις, έστω και του τύπου: «το μη χείρον βέλτιστον». 

Ζητούμενο είναι να διερευνήσει καθένας μας τη διαδικασία που τον 

οδήγησε να μην τηρήσει όρια. Μέσα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

βρίσκεται η λύση. Οι συμπεριφορές του περιβάλλοντος και η 

αλληλεπίδραση που προέκυψε οδήγησε τον άμεσα εμπλεκόμενο στην 

υπέρβαση των ορίων. Ικανή βοήθεια θα έρθει από τη διαπίστωση, από τη 

συνειδητοποίηση του πότε και πώς πήρε την «απόφαση» να αντιδράσει.  

Οι φραγμοί επικοινωνίας17, που είναι ήδη τοποθετημένοι στις σχέσεις 

γονιών-παιδιών, χρειάζεται να συνειδητοποιηθούν ώστε η επικοινωνία και η 

Ελπίδα να επανέλθει στη σχέση. Το ζητούμενο πάντα είναι η «καλή σχέση».  

Σε αυτόν τον στόχο χρειάζεται να επανέρχεται κυρίως ο γονιός για να 

μπορέσει να διαχειριστεί το χάος που συχνά δημιουργείται. Για να γίνει 

ευκολότερα αυτό, δύο είναι οι προϋποθέσεις: χρειάζεται οι γονείς να το 

επιθυμούν και να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο για τη βελτίωση της 

σχέσης. Η αγωνία των γονιών  θα εξαλειφθεί μόνο όταν κατανοήσουν ότι 

όλες οι δοκιμασίες της ζωής είναι ευκαιρίες για εξέλιξη. Ο πανικός δεν είναι 

εργαλείο που διευκολύνει το κέντρο της καρδιάς.  Το κλείνει ερμητικά και, 

λειτουργώντας πια μόνο με τον νου, οδηγούνται σε συμπεράσματα που 

καλλιεργούν δευτερογενή18 συναισθήματα, όπως ο φόβος και ο θυμός. Είναι 

όμως αναγκαίο, οι γονείς, να γνωρίζουν πώς εμπνέονται τα όρια και όχι   

πώς επιβάλλονται.  Το δεύτερο, οι περισσότεροι το γνωρίζουν  καλά, το 

πρώτο είναι προϊόν εργασίας που καλό είναι να κατανοηθεί από τον γονιό 

όσο πιο έγκαιρα γίνεται.  

 

Για όσους βρίσκονται στα «άκρα», η εργασία χρειάζεται να εστιαστεί 

στη διερεύνηση των στόχων. Χρειάζεται οι γονείς να κατανοήσουν το στόχο 

του νέου που οδηγείται σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Αν αυτό 

κατανοηθεί, θα είναι ευκολότερο να αποκωδικοποιηθεί  οποιαδήποτε 

συμπεριφορά. 

 
17 Ως φραγμούς επικοινωνίας εννοούμε τις παγιωμένες συμπεριφορές των γονιών, όπως αμοιβές, τιμωρίες, 

κηρύγματα, επιβολές, απειλές. 
18 Ονομάζονται δευτερογενή, γιατί συνήθως προηγείται ένα άλλο συναίσθημα πριν από αυτά όπως πχ. 

απόρριψη, αδικία, μειονεξία κλπ.  
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Αν ο γονιός  κατανοήσει ότι ο νέος οδηγήθηκε εκεί που βρίσκεται 

από ανάγκη να εκδηλώσει το φορτίο δυσαρέσκειας που νοιώθει, ίσως τότε 

τον πλησιάσει πιο αποτελεσματικά και οδηγηθούν μαζί σε  

επαναπροσδιορισμό των συνθηκών της ζωής.  

Μοναδική  μέθοδος επανένταξης είναι η αποδοχή, η ενθάρρυνση, η 

αγάπη και η ένταξή τους σιγά-σιγά σε αρμοδιότητες που τους κατατάσσουν 

σε ικανούς και άξιους να αγαπηθούν γι’ αυτό που είναι και όχι γι’ αυτό που 

κάνουν.  

Το ταξίδι του καθενός είναι να κατακτήσει την Διάκριση. 

Μαθαίνοντας, η προσωπικότητα, να διακρίνει σωστά, μαθαίνει πρώτα τα 

δικά της όρια.  Αγγίζοντας τη γνώση αυτή είναι σε θέση να τοποθετηθεί  και 

απέναντι στα όρια των άλλων. Διατηρώντας μία μη κριτική διάθεση και 

ταυτιζόμενη με την πλήρη αποδοχή του άλλου, μαθαίνει ταυτόχρονα με την 

αναγνώριση των δικών της ορίων και τη διαδικασία  προσέγγισης της ορθής 

στάσης απέναντι στα όρια του άλλου.  Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητο 

να προσεγγιστεί  με τον τρόπο αυτό, ιδιαίτερα από τις προσωπικότητες 

εκείνες που υπηρετούν σε θέσεις εκπαιδευτικών. Τέτοιες θέσεις είναι 

εκείνες των δασκάλων και των γονιών.  Όταν ο γονιός δεν γνωρίζει τα δικά 

του όρια, από έλλειψη αυτογνωσίας, αδυνατεί να εμπιστευθεί τον εαυτό του  

και συχνά υιοθετεί αυτό που οι συνθήκες της ζωής του επιτρέπουν, ή ακόμη 

και του επιβάλλουν, βασιζόμενος στις θέσεις των άλλων. Αυτονόητο θα 

ήταν να ασχοληθεί πρώτα με την αναγνώριση των δικών του ορίων, 

απεγκλωβίζοντας τον εαυτό του από την παγιωμένη τάση ή στάση των 

άλλων γύρω του. 

Ένας δημιουργικός και αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί 

αυτό, είναι η εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό του. Αγνοώντας τις θέσεις 

των πολλών, στέκεται σιωπηλός και ουδέτερος απέναντι σε κάθε κατάσταση 

και ενεργοποιώντας την εσωτερική του φωνή συνδιαλέγεται με τον εαυτό 

του για κάθε θέμα που έχει να αντιμετωπίσει. 

Μόνο ο σιωπηλός νους μπορεί να προσεγγίσει τη δική του Αλήθεια.  

Σιωπηλός είναι ο νους που δεν ταυτίζεται με τις διεργασίες εκείνες που τον 

οδηγούν σε συναισθήματα χωριστικά, φοβικά και ανόητα. Ο έξυπνος νους 

συλλέγει τα στοιχεία που προκύπτουν και τα επεξεργάζεται. Πρακτικός 

τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η ερώτηση προς τον εαυτό του: 

«Τι καλεί η κατάσταση τώρα;».Αν παραμείνει σιωπηλός και ουδέτερος από 

εξωτερικούς επηρεασμούς, θα οδηγηθεί στη δική του προσωπική απάντηση.  

Η απάντηση αυτή δεν θα μπορούσε να είναι όμοια για όλους.  Άλλα τα 

στοιχεία, άλλη η πορεία, άλλες οι συνθήκες του καθενός.  

Χρειάζεται η προσωπική πορεία, έτσι ώστε κάθε γονιός,  παιδαγωγός, 

εκπαιδευτικός να μπορέσουν να φθάσουν αυτό που θεωρούν οι ίδιοι σωστό. 

Μοναδική μέθοδος είναι να οδηγηθεί στην προσωπική του αυτογνωσία και 

σιγά-σιγά στην αφύπνιση. Συχνά, οι προσωπικότητες καθυστερούν ή 

πισωγυρίζουν όταν εντοπίσουν πως για να γίνεις «υπεύθυνος γονιός» 
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χρειάζεται να γνωρίσεις πρώτα τον εαυτό σου.  Για λίγο όμως.  Έπειτα, 

επανέρχονται με επιτακτικότερους ρυθμούς.  Είναι πολύ συνηθισμένο 

κάποιοι γονείς να ξεκινήσουν την πορεία αυτή μέσα από ομάδα 

συμβουλευτικής  γονέων και το αμέσως επόμενο βήμα (αν δεν σταματήσουν 

από τις πρώτες εβδομάδες) είναι να οδηγηθούν στην προσωπική τους 

αυτογνωσία. 

 

Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα 

 

Συχνά, αν κοιτάξουμε το σύστημα μιας οικογένειας, που δοκιμάζεται  

από κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της,  βλέπουμε να υπάρχουν 

σοβαρά θέματα από μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 

Εκεί, τα όρια γονιών παιδιών αλληλοκαταστρέφονται. Εκεί επίσης, τα όρια 

μεταξύ γονιών και δασκάλων γίνονται δυσδιάκριτα. Η ώρα του διαβάσματος 

είναι ώρα δύσκολη σε πολλά ελληνικά σπίτια. Γονείς σε απόγνωση 

κάθονται ώρες ολόκληρες πλάι στα παιδιά τους. Δάσκαλοι «πετάνε το 

μπαλάκι» στους γονείς. Παιδιά με καταρρακωμένη αξιοπρέπεια και  

αυτοπεποίθηση παραιτούνται αποκαρδιωμένα.  Πολλές τέτοιες καταστάσεις 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι γονείς ενημερώνονταν από κάποιους 

φορείς για το φαινόμενο της Διάσπασης Προσοχής. Ένα φαινόμενο που 

αυξάνεται συνεχώς και η ενημέρωση γονιών, δασκάλων και παιδιών θα 

έφερνε ικανοποιητικά αποτελέσματα, είτε προς λύση είτε προς καλύτερη 

αντιμετώπισή του. 

 

Πολλά παιδιά (ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες) εμφανίζουν διάσπαση 

προσοχής. Ο διεθνής όρος για την περίπτωση αυτή είναι ADD (Attention 

Deficit Disorder), ή ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), για 

περιπτώσεις όπου υπάρχει μαζί και υπερκινητικότητα. 

Η Διάσπαση Προσοχής καθώς και η Υπερκινητικότητα (συχνά 

συναντιόνται και τα δύο μαζί) θα μπορούσαν να θεωρηθούν μια 

νευρολογικής φύσεως πάθηση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελέγχου σε 

θέματα όπως η Προσοχή, η Παρορμητικότητα και η Κινητικότητα. Πολύ 

συχνά οφείλεται σε δυσλειτουργία στον μεταβολισμό μιας πρωτεΐνης και 

όταν αυτό εντοπισθεί τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Υπάρχουν 

μελέτες που αποδίδουν το φαινόμενο στην επιμήκυνση του γονιδίου DRD4-

exon III.19   

Είναι γνωστό σε όσους μελετούν θέματα γενετικής ότι, όσοι 

διαθέτουν τέτοιο γονίδιο στο DNA τους, χαρακτηρίζονται από 

επαναστατικές και νεωτεριστικές ιδέες, αναζητούν συναρπαστικές 

συγκινήσεις, διαθέτουν παρορμητικό ταμπεραμέντο, το οποίο δεν 

αναχαιτίζεται εύκολα, αντιθέτως μάλιστα συνδέεται δυναμικά με μια βαθιά 

 
19 American Journal of Medical Genetics (15.8.2003) 
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αυθόρμητη διαίσθηση.  Ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει διότι 

τα χαρακτηριστικά που «γεννά» το γονίδιο  οδηγούν κάποιον στην «εν 

θερμώ» αντιπαράθεση,  στο κυνήγι,  στην καινοτομία, στην ανακάλυψη20.  

Άνθρωποι με επαναλαμβανόμενες επιμηκύνσεις του γονιδίου αυτού 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  «φορείς της τελευταίας γενετικής 

εξέλιξης που επηρεάζει την ανθρώπινη συνείδηση». Είναι οι νέοι 

πολεμιστές, εφευρέτες, κατακτητές, καλλιτέχνες και μυστικιστές.  

Υπάρχουν πολλές μελέτες, πλούσια βιβλιογραφία πάνω στο θέμα 

αυτό.  Έχει αντιμετωπισθεί σαν προβληματική συμπεριφορά, επειδή 

κρίνεται από ανθρώπους που πιστεύουν πως μόνο όταν κάποιος εστιάζεται  

σε αυτό που κάνει,  μπορεί να αποδώσει.  Δεν είναι, όμως, δυνατό να 

τεκμηριωθεί τι ποσοστό εγκεφαλικής επεξεργασίας απαιτείται για την 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού σε ατομικό επίπεδο.  Είναι βέβαιο πως 

ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.  Είναι, όμως, παρατηρημένο ότι άτομα 

νεότερης ηλικίας μπορούν να λειτουργούν, με αποδεδειγμένα εξαιρετικά 

αποτελέσματα, ενώ οι εγκεφαλικές τους λειτουργίες διασπώνται σε 2 ή και 3 

ακόμη λειτουργίες ταυτόχρονα.  Ποιος δεν έχει την εμπειρία  ενός εφήβου 

που διαβάζει τα μαθήματά του και ταυτόχρονα ακούει δυνατά ροκ μουσική;  

Μπορεί να είναι καλύτερα έτσι.  Ίσως, απασχολώντας μέρος του μυαλού 

του σε κάτι που θεωρεί επιβεβλημένο, ενώ το άλλο του μισό κάνει κάτι που 

απολαμβάνει, ίσως να τον ισορροπεί. Μήπως προσπαθούμε να 

υποχρεώσουμε πολυδιάστατες προσωπικότητες να ζήσουν μια  

μονοδιάστατη ζωή;  

 

Όλοι οι γονείς θέλουν το παιδί τους να είναι «καλό». Οι περισσότεροι 

κάνουν ό,τι μπορούν για να το πετύχουν. Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση 

μεταξύ της προσδοκίας του γονιού και της συμπεριφοράς του παιδιού, οι 

γονείς καταλαμβάνονται από άγχος και καταλήγουν σε ακόμα πιο 

αυταρχικές ή υπερβολικά ανεκτικές συμπεριφορές.  Το θέμα όμως μοιάζει 

να μη λύνεται.  Όλο και πιο συχνά ακούμε γονείς να αναρωτιούνται: «Μα 

γιατί συμπεριφέρεται έτσι;». «Μα τι έχω φταίξει να μεγαλώνω έναν 

τύραννο;» «Γιατί δεν μπορεί να παραμείνει ήσυχο 2 λεπτά;». «Πότε θα 

μάθει να διαβάζει μόνο του τα μαθήματά του;». Όταν, μάλιστα, οι 

συμπεριφορές δυσκολεύουν τον δάσκαλο στο σχολείο, τότε τα πράγματα 

γίνονται απειλητικότερα.  

Συχνά, παιδιά που αντιστέκονται σθεναρά στις αυταρχικές μεθόδους 

ή γίνονται χειριστικά στις επιτρεπτικές, χαρακτηρίζονται ως παιδιά με 

Διάσπαση Προσοχής ή Υπερκινητικά. Είναι γνωστό, άλλωστε, το φαινόμενο 

της κατηγοριοποίησης των ανθρώπων και της «ταμπελοποίησής τους».   

 
20 Human Molecular Genetics 2004, vol 13 Review Issue 2 
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Είναι σίγουρο ότι πριν βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιο παιδί με 

μια «ταμπέλα», ιδιαίτερα πριν φθάσουμε σε φαρμακευτική αγωγή, έχουμε 

δοκιμάσει όλες τις μεθόδους;   

 

1. Αποφύγετε να δώσετε οποιαδήποτε ονομασία στη συμπεριφορά του 

παιδιού, γιατί το παιδί (όπως και ο μεγάλος άλλωστε) έχει την τάση 

να επιβεβαιώνει οποιοδήποτε χαρακτηρισμό του αποδίδουμε.  

2. Μελετείστε, συμβουλευθείτε ειδικούς και κατανοείστε πως αν 

πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει λύση. 

3. Ενθαρρύνετε και την παραμικρή βελτίωση με συγκεκριμένα λόγια και 

όχι με αφηρημένες έννοιες. 

4. Βοηθήστε το παιδί να εξελίσσεται σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό 

και δεχθείτε ότι κάθε άνθρωπος έχει απόλυτα προσωπικό  ρυθμό.  

5. Δώστε οδηγίες για όλα με ΠΟΛΥ λίγα λόγια. 

6. Δώστε του την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λύσεις, ΟΧΙ 

ανάμεσα σε πολλές. 

7. Όταν το παιδί χαλαρώνει την προσοχή του από αυτό που έχει να κάνει 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λόγια.  Ένα άγγιγμα στον ώμο, ένας ήχος που 

θα δημιουργήσει το χέρι σας καθώς ακουμπά στο τραπέζι, ή μια μόνο 

λέξη  αρκούν για να το επαναφέρουν στο στόχο. 

8. Γίνετε μέντορας του παιδιού σας, δίνοντάς του ιδέες για το πώς να 

καταφέρει αυτό που του έχει ανατεθεί, προτείνοντάς του 

εναλλακτικές λύσεις.  

9. Πάνω από όλα όμως, δεχθείτε ότι η αυτοεκτίμηση του παιδιού σας 

και η σχέση σας μαζί του έχει ΠΟΛΥ μεγαλύτερη αξία από τους 

βαθμούς στο σχολείο.  

 

Αυτό που πάνω από όλα χρειάζεται να γνωρίζει ο γονιός είναι πως το 

παιδί, μεγαλώνοντας, θα μάθει να χειρίζεται την ιδιαιτερότητά του και σιγά-

σιγά τα συμπτώματα θα υποχωρήσουν. Αλήθεια, έχετε δει κανένα ενήλικο 

να πηδά από την καρέκλα στον καναπέ ασταμάτητα;  Όχι βέβαια, έχουμε δει 

όμως ενήλικες να χάνονται αναζητώντας κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον που 

θα τους κρατήσει σε συνεχή εξέλιξη και ανοδική πορεία.  

Μία άλλη παράμετρος, που συχνά παραμένει απαρατήρητη, είναι πως 

κάθε γενιά έχει σημαντικές διαφορές συμπεριφοράς από την προηγούμενη, 

ή την ακόμα πιο πίσω.  Είναι γνωστή η ρήση: «εμείς στα χρόνια μας …».  

Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν και χρειάζεται να είμαστε 

έτοιμοι να δεχτούμε τις λειτουργικές αλλαγές, μαζί με τις μη λειτουργικές.  

Υπάρχουν παιδιά σήμερα που ίσως χαρακτηρίζονταν «Με Διάσπαση 

Προσοχής ή Υπερκινητικά» και διαθέτουν τόσο υψηλό IQ, διαθέτουν τέτοια 

εσωτερική γνώση που θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν παιδιά με 

πολυδιάστατη αντίληψη.  Γιατί θα πρέπει πάντα να δίνουμε αρνητική χροιά 

σε καθετί διαφορετικό και όχι θετική;  Έχουμε σκεφτεί άραγε πως ένα παιδί 
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που έχει αυτή την πολυδιάστατη αντίληψη, του είναι αδύνατον να 

ασχοληθεί μόνο με ένα πράγμα τη φορά; Έχουμε ενθαρρύνει ένα ιδιαίτερα 

κινητικό  παιδί, για παράδειγμα, να χορεύει την ώρα που μαθαίνει Ιστορία ή 

να κάνει κατακόρυφο την ώρα που χρειάζεται να παπαγαλίσει Θρησκευτικά;  

Του έχουμε δώσει ποτέ στα χέρια ένα μαλακό μπαλάκι να παίζει καθώς 

γράφει την αντιγραφή του; Του επιτρέπουμε να ακούει μουσική καθώς 

διαβάζει;  Του δίνουμε την επιλογή να κάνει τα μαθήματά του με πολλά 

μικρά διαλείμματα;  Το μεγαλύτερο ποσοστό γονιών και δασκάλων, αν  

είναι ειλικρινείς θα απαντήσουν ΟΧΙ. Ας τις δοκιμάσουμε μαζί με την 

αμέριστη αγάπη μας, το σεβασμό μας σ’ αυτό το πλάσμα που είναι 

διαφορετικό από το αδερφάκι του, την ενθάρρυνσή μας και την πλήρη και 

άνευ όρων αποδοχή μας. 

Θα τολμήσω να προσθέσω, ας σεβαστούμε την κρίση του 

παραβλέποντας πως εκείνο είναι μικρό κι εμείς μεγάλοι.  Δεν υπάρχει 

«πρέπει».  Χρειάζεται απλά να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας 

χαρούμενη, έστω και μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας.  

Ας σημειωθεί ακόμη πως η συμβουλή ενός ομοιοπαθητικού γιατρού  

είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε διαγνωσμένα περιστατικά κι ας αποφύγουμε, 

όσο είναι δυνατόν, την κλασική φαρμακολογία, που προτείνει «κοκαΐνη 

!!!!» ως βασικό συστατικό των σκευασμάτων που κυκλοφορούν κατά 

κόρον, ιδιαίτερα στην Αμερική.  

Ας προσπαθήσουμε, όμως, και πάλι να εστιαστούμε στη θετική 

πλευρά. 

  

 

 

Το παραπάνω κείμενο δίνει μια εξαιρετικά αισιόδοξη άποψη για όσα 

εμείς οι άνθρωποι χαρακτηρίζουμε προβλήματα. Καθετί που κρίνεται 

αρνητικό εμπεριέχει μια θετική εκδοχή και όχι μόνο. Εμπεριέχει ένα κλειδί 

για την εξέλιξή μας. Αντί, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό του παιδιού μας 

(διαπιστωμένο επισήμως ή μη) να μας πτοεί μπορεί το ίδιο αυτό 

χαρακτηριστικό να το στρέψουμε προς όφελός μας, να το κάνουμε 

Κάθε χαρακτηριστικό που διαθέτουν οι άνθρωποι έχει μέσα του και τις δύο 

όψεις και όχι μόνον.  Κάθε κατάσταση, κάθε «πρόβλημα» το οποίο κάποιος 

έχει ή αντιμετωπίζει, εμπεριέχει μια όψη όχι απλώς «θετική» αλλά ένα 

«κλειδί» για την εξέλιξή του. Εμπεριέχει μια ευκαιρία για την προσωπικότητα, 

εμπεριέχει ένα ΚΑΛΟ για έναν ίσως διαφορετικό τομέα ενδιαφέροντος της 

εκδήλωσής του. Εμπεριέχει ακόμη το «σπέρμα» ενός βασικού 

πλεονεκτήματος.  Αντί λοιπόν να μας «πτοήσει» οποιαδήποτε δύσκολη 

κατάσταση, πρώτα χρειάζεται να σταθεί κανείς να τη δει και μετά να χαρεί.  

Βρίσκοντας την Αλήθεια του αντιθέτου του «κακού» που προβάλλεται.  Αυτή 

τη χαρά χρειάζεται να μοιραστεί κανείς με το παιδί του φωτίζοντάς την με 

προβολέα να γίνει πραγματική ΧΑΡΑ.   Εάν τούτο συμβεί για μια στιγμή μέσα 

στον καθένα που φέρει το «πρόβλημα», το μισό έχει λυθεί.       
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πλεονέκτημα. Το αντίθετο της Διάσπασης Προσοχής, στην περίπτωσή μας, 

ίσως είναι το πολυδιάστατο που διαθέτουν τα παιδιά αυτά.   

Στις περιπτώσεις όπου ο γονιός έχει θρέψει αρνητικό συναίσθημα για 

το παιδί του (συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις ακραίων αντιπαραθέσεων), 

καλό είναι να εντοπίσει την πεποίθηση που τον οδήγησε στην απόρριψη.  

Με τη βεβαιότητα και την πίστη ότι το παιδί του, όπως και όλα τα παιδιά, 

είναι προστατευμένο και ασφαλές.  Διευρύνοντας τον νου του, 

αποδεχόμενος το Θείο Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο θετικές όψεις για 

όλα τα παιδιά.  Η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων διαμορφώνει το 

αντίθετο, μέσα από αλληλεπίδραση των σχέσεων. Αν εκείνοι στέκονται με 

βεβαιότητα και αποδοχή, έτοιμοι να συνδράμουν το θετικό, το ορθό, το 

ωραίο, αγνοώντας κάθε μη λειτουργική συμπεριφορά, εκπαιδεύουν 

αντίστοιχα και τον νέο άνθρωπο. 

Θα ήταν σκόπιμο να βοηθηθούν οι γονείς να εντοπίσουν τις 

προσωπικές τους φοβίες και ανησυχίες και να σταθούν σιωπηλά 

αντιμέτωποι με τις προσωπικές τους ανασφάλειες. Καλό θα είναι να 

γνωρίζουν ότι, αυτό που αισθάνονται για το παιδί τους δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις, τις ευνοϊκές συνθήκες για να υλοποιηθεί το αντίστοιχό του. 

Με όλα τα παραπάνω που δυσκολεύουν το δρόμο των παιδιών και 

των οικογενειών τους, είναι καταφανές ότι έχουμε όλοι υποχρέωση να 

διευκολύνουμε το δρόμο των αυριανών ενηλίκων· χρειάζεται να βρούμε 

τρόπους να τους διευκολύνουμε να  παραμείνουν μέσα στις δομές, ώστε να 

λειτουργήσουν ως φορείς εξυγίανσης του συστήματος.   

  

Πολλές νεαρές υπάρξεις μπορεί να αλλάξουν τις δομές.  Οι 

υπάρχουσες δομές αποτελούν το κατεστημένο, το πάγιο που χρήζει 

αλλαγής. Αν εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στη διάβρωση που επικρατεί 

γενικότερα, αυτό γίνεται απαραίτητο. Μοιάζει σαν η διάβρωση αυτή να 

οφείλεται σε     καθιέρωση συμπεριφορών και διαδικασιών που στόχο έχουν 

την ικανοποίηση των αναγκών της προσωπικότητας και μόνο. Καθένας 

ενδιαφέρεται γι’ αυτό που θα τον οδηγήσει στην κάλυψη των προσωπικών 

του αναγκών ή επιθυμιών. Στο βωμό αυτό, οι συλλογικές ανάγκες 

θυσιάζονται. Ολόκληρο το κοινωνικό σύστημα εστιάζεται σε μια 

βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση, εστιασμένη στις υλικές απολαβές. Αυτό 

μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε συμπεριφορές χωριστικές και όχι ενωτικές.  

Θα τολμήσουμε, με άλλα λόγια,  να πούμε πως αυτό που διακατέχει τον 

σημερινό άνθρωπο αποδίδεται με μια γνωστή ρήση: «ο θάνατος σου, η ζωή 

μου».     

Πολλά νέα παιδιά έχουν βαθύτερο στόχο την αναδόμηση των 

συμπεριφορών, την καθιέρωση ποιοτήτων που σχετίζονται με την ενότητα. 

Είναι πολύ πιο έτοιμοι για αξιοκρατία, δικαιοσύνη, διάκριση επειδή 

γνωρίζουν πως μόνο μέσα από τις νέες αυτές δομές η ανθρωπότητα μπορεί 

να εξελιχθεί και να επικρατήσουν νέοι κανόνες. Κανόνες, οι οποίοι δεν 
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οδηγούν στην επιβολή ή την επικράτηση του προσωπικού συμφέροντος. 

Έχοντας αυτό κατά νου, συνειδητά ή μη, οδηγούνται στη ζωή τους, με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, σε έναν ανελέητο αγώνα με το σύστημα.  Κάποιοι 

μπορεί να το καταφέρνουν, κάποιοι μένουν αβοήθητοι και μόνοι εκτός 

συστήματος, το οποίο τους χαρακτηρίζει προβληματικούς.   

Χρειάζεται να τους διευκολύνουμε να κατανοήσουν ότι, πολεμώντας 

το σύστημα απ’ έξω, η μάχη είναι άνιση και εμπεριέχει κινδύνους, οι οποίοι 

σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να αποβούν καταστροφικοί.  Πολεμώντας από 

μέσα, ο πολεμιστής μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους και στρατηγικές που να 

είναι αποτελεσματικές και με λιγότερες απώλειες. Μέσω της ενότητας και 

όχι της χωριστικότητας, η επιτυχία γίνεται πιθανότερη και ευκολότερη.  

Όταν κάποιος εμπλέκεται σε μια δομή που χρειάζεται αλλαγή έχει την 

δυνατότητα ενεργώντας κατάλληλα να περιλάβει και τη δική του 

τοποθέτηση, τη δική του εναλλακτική πρόταση στην επικείμενη αλλαγή.  

Ζητούμενο είναι να κατανοηθεί από τους γονείς και να γίνει αντιληπτό με 

παραδείγματα από τα παιδιά, όσα είναι ακόμη παιδιά. Μια ξεκάθαρη 

τοποθέτηση του υπεύθυνου γονέα ας είναι: «Καταλαβαίνω ότι θέλεις να 

αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί π.χ. το σχολείο σου. Χαίρομαι 

και καμαρώνω που είσαι παιδί μου.  Έλα να δούμε τι μπορείς να κάνεις για 

να δρομολογήσεις αυτή την αλλαγή». Ένα παιδί που δέχεται τέτοια 

παραίνεση από τον γονιό του δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο στην καλή 

πρόθεση και συνεργασία που του προτείνει. Έτσι, ο γονιός του επιτρέπει να 

είναι ο εαυτός του και πιθανά να βρίσκεται δίπλα του για να εμπνεύσει ίσως 

μια οπτική που ο μικρός επαναστάτης δεν  μπορεί να σκεφτεί, από έλλειψη 

πείρας. Του δίνει ακόμη τη χαρά να γευτεί τον καρπό της αποδοχής, που 

τόσο σπανίζει στις μέρες μας.   

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι,  η ενημέρωση των γονιών θα βοηθήσει 

καταλυτικά και η διευκόλυνση των παιδιών θα οδηγήσει στην ευκολότερη, 

δραστικότερη και επιτυχέστερη αλλαγή των κακώς κειμένων της κοινωνίας. 

Τελικά, ας είμαστε προσεκτικοί. Η παρακάτω παραβολή θα μας κάνει 

να κατανοήσουμε καλύτερα την ευθύνη μας καθώς και τις παρανοήσεις που 

παρεμβάλλονται συχνά αλλοιώνοντας τα αποτελέσματα.  

 

 

Ένας αετός στο κοτέτσι      
 

«Μια φορά κι έναν καιρό, ένας γεωργός βρήκε ένα αυγό αετού.  

Νομίζοντάς το για αυγό κότας, το πήρε και το έβαλε μαζί με τα άλλα αυγά 

κοντά στην κότα  που εκείνο τον καιρό κλωσούσε. 

Μερικές εβδομάδες αργότερα, το αυγό άνοιξε. Το αετόπουλο 

γεννήθηκε και ανατράφηκε μαζί με τα κοτόπουλα στο κοτέτσι. Αυτό το 

αετόπουλο ήταν ένα δυστυχισμένο κοτόπουλο. Τα άλλα κοτόπουλα στο 

κοτέτσι το έβρισκαν ενοχλητικό. Το φαγητό τους δεν του άρεσε, ακόμη δεν 
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του άρεσε που ήταν διαρκώς σκυμμένο στο χώμα, δεν τσιμπολογούσε όπως 

τα άλλα και όταν έπρεπε να τρέξει, δεν μπορούσε.    

Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας να γίνει ένα κοτόπουλο σαν τα 

άλλα, χωρίς να το καταφέρνει, μισούσε τον εαυτό του και η αυτοεκτίμησή 

του ήταν πολύ χαμηλή. «Γιατί δεν με ικανοποιούν αυτά που ικανοποιούν 

του άλλους;, μονολογούσε συνεχώς». «Αυτό είναι όλο κι όλο η ζωή;». «Πού 

θα βρω λίγη δράση, λίγο ενθουσιασμό;». «Ποιο είναι το νόημα της ζωής;».   

Άρχισε να ενοχλεί όλο και περισσότερο τα άλλα κοτόπουλα, για να 

βρει λίγο ενδιαφέρον στη ζωή. Διψούσε για δράση και περιπέτεια. Τα 

κοτόπουλα τον αποκαλούσαν εγωιστή, διαταραγμένο, μπελά.  Ο καημένος ο 

αετός το πήρε κατάκαρδα και έπεσε σε κατάθλιψη. 

Μια μέρα που έτυχε να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά είδε έναν αετό 

να πετά. Κάτι ένιωσε μέσα του. Κατακλύστηκε από ενθουσιασμό. Πάνω 

στον ενθουσιασμό του, το μοιράστηκε με τα κοτόπουλα. Αυτό ήθελε να 

γίνει. Ήθελε να πετάξει. Τα κοτόπουλα τον κορόιδεψαν λέγοντας: το να 

πετάς είναι επικίνδυνο, είσαι ανεύθυνος, πότε θα μεγαλώσεις, πότε θα 

ωριμάσεις, πότε θα  γίνεις σαν κι εμάς; 

 

Ο μικρός αετός ντράπηκε πολύ.  Αισθάνθηκε αβοήθητος και μόνος.  

 

Κοιμήθηκε απελπισμένος εκείνο το βράδυ.  Η άλλη μέρα έφθασε  και 

για καλή του τύχη, εκείνος ο αετός πέρασε ξανά πάνω απ’ το κοτέτσι. Την 

ώρα που περνούσε έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή. Αυτό ήταν!  Η κραυγή 

τον διαπέρασε πέρα για πέρα. Καθώς τον παρακολουθούσε εμβρόντητος 

άφησε τον εαυτό του ελεύθερο και μια παρόμοια κραυγή βγήκε από μέσα 

του. Έκπληκτος, αναρωτήθηκε: «Τι μου συμβαίνει;. Τι έπαθα; Τα 

κοτόπουλα δεν βγάζουν τέτοιους ήχους …, μόνο οι αετοί μπορούν. Οι αετοί;  

Αυτό είναι, φώναξε κλαίγοντας από χαρά. Για πρώτη φορά στη ζωή του 

άφησε τις φτερούγες του ν’ ανοίξουν και πέταξε μακριά. Δεν ήταν πια 

φυλακισμένος». 

 

Ένα κοτέτσι μπορεί να φιλοξενεί κοτόπουλα, δεν μπορεί όμως να 

σταματήσει έναν αετό να πετάξει ψηλά, μόλις ακούσει το κάλεσμα. 

 

Το θέμα, αγαπητοί μου, είναι ποιος θα κάνει το κάλεσμα στα 

αετόπουλα που είναι στοιβαγμένα στα κοτέτσια γύρω μας: είτε αυτά 

λέγονται σχολεία είτε λέγονται σπίτια. Είναι κοτέτσια για τα μικρά 

αετόπουλα. Και ποιος θα είναι εκείνος που θα μιλήσει τη γλώσσα του 

μικρού αετόπουλου; Θα είναι ένας δάσκαλος; Θα είναι ένας γονιός; Θα είναι 

ένας ειδικός; Ας είναι όποιος θέλει. Αρκεί να Είναι.   

 

Ας σημειωθεί πως δεν επιθυμώ να προσβάλω κανέναν μ’ αυτή την 

παραβολή. Όλα είναι χρήσιμα και τα αετόπουλα και τα κοτοπουλάκια.   
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                                          Η  ΕΛΠΙΔΑ 

 

 

Δεν θα μπορούσε να λείψει από το τέλος του σύντομου αυτού βιβλίου 

αυτό που η συγγραφέας επιθυμεί να μεταδώσει στους αναγνώστες της. 

 
ΕΛΠΙΣ κόρη του ΔΙΑ και της ΠΙΣΤΗΣ αδελφή της ΤΥΧΗΣ και της ΕΙΡΗΝΗΣ. 

 

Ποιος μπορεί, άραγε, να αμφισβητήσει τη θεόπνευστη αλήθεια της 

μυθολογίας; 

 
«Ελπίς: Αρχαιοελληνική θεότητα, που λατρευόταν ως προσωποποίηση της ελπίδος.  Ο Ησίοδος 

την αναφέρει στο μύθο της Πανδώρας, όπου όταν εκείνη άνοιξε το κουτί απ’ όπου βγήκαν όλα τα 

ανθρώπινα δεινά, η Ελπίδα ήταν η μόνη που απέμεινε μέσα.  Ο Σοφοκλής την αποκαλεί 

«χρυσέα» και αναφέρει ότι ήταν μητέρα της Φήμης.  Οι Ρωμαίοι παρέλαβαν τη θεότητα αυτή 

από τους Έλληνες και την ονόμασαν Spes.21» 

 

Ελπίδα είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία, αν βρεθεί μια 

προσωπικότητα, αρχίζει να αντλεί αισιοδοξία, πίστη, επιβεβαίωση, 

ενθάρρυνση και έτσι μέσα από αυτή τη συναισθηματική και νοητική 

κατάσταση, οδηγείται σε θετική εκπομπή και απορροή, σε λάμψη και 

αναγέννηση.  Αναγεννώμενη η ίδια, μπορεί να οδηγήσει και τους γύρω της, 

επηρεάζοντάς τους με τον δικό της κραδασμό.  Ας σκεφθεί καθένας πώς 

αισθάνεται όταν βρίσκεται σε περίγυρο που έχει αισιοδοξία, χαρά, 

ιλαρότητα και πώς στον διαμετρικά αντίθετο, όπου κυριαρχεί απογοήτευση, 

θλίψη, μιζέρια.  Όλοι βέβαια γνωρίζουμε αναμφίβολα ότι η Ελπίδα είναι η 

συνθήκη εκείνη που μας ενεργοποιεί να δράσουμε άμεσα, γρήγορα και, τις 

περισσότερες φορές, ορθά.  Ας μη συγχέεται η Ελπίδα με την προσδοκία.  

Είναι δύο απολύτως διαφορετικοί κραδασμοί.  Η Ελπίδα έχει χαρά, άνοιγμα, 

γαλήνη, γλυκιά αναμονή.  Η προσδοκία έχει αγωνία, δέος, προσμονή. 

 

Η Ελπίδα λείπει από τα σπίτια. Η Ελπίδα είναι εκείνη που αν 

εγκατασταθεί ξανά, σύντομα θα αλλάξει η ατμόσφαιρα. Η Ελπίδα 

χρειάζεται να προσεγγιστεί από τους γονείς, ώστε να οδηγηθούν και τα 

παιδιά να την προσλάβουν και να την ενδυναμώσουν,  όπως μόνο εκείνα 

γνωρίζουν να δίνουν όλο τους το δυναμικό σε κάτι που τους αρέσει να 

ασχολούνται.   

Μακάρη η ανάγνωση αυτού του βιβλίου να κατάφερε να σταλάξει 

λίγες σταγόνες ελπίδας μες στο μυαλό και την καρδιά του αναγνώστη.  

Μακάρι οι σταγόνες αυτές να γίνουν ωκεανοί που θα κατακλύσουν τη 

Γη.                                                              
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