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Πριν αποκτήσουµε παιδιά, πιστεύαµε πως η απόκτησή τους ήταν κάτι 

που θα ωφελούσε µόνον εκείνα. Πως εµείς µόνο την ταλαιπωρία θα 
αναλαµβάναµε κι όλες τις δύσκολες και πρακτικές δουλειές. Πως εκείνα θα 
ζούσαν τη ζωή τους όπως ήθελαν και εµείς θα κλεινόµασταν στο σπίτι, θα 
µέναµε ξάγρυπνοι τα βράδια, θα τρέχαµε στους γιατρούς συνέχεια κ.λ.π. 
Όλοι οι φίλοι µας έλεγαν ότι είναι πολύ δύσκολο να µεγαλώνεις παιδιά, 
κάτι που διαπιστώσαµε κι εµείς, αλλά από άλλη οπτική γωνία. 

Nαι, στην αρχή πιστεύαµε πως η γέννηση ενός παιδιού ωφελεί 
µόνον εκείνο. Όµως τελικά απεδείχθη ότι δεν είναι µόνον έτσι. Ότι δηλαδή 
δεν κερδίζουν µόνον τα παιδιά από τη γέννησή τους. Aνακαλύψαµε πως τα 
περισσότερα κέρδη τα έχουµε εµείς ως γονείς και ως άνθρωποι, όχι όµως 
όπως θα νόµιζε κανείς, επειδή βελτιώσαµε την εικόνα µας στην κοινωνία, 
µια που αποκτήσαµε παιδιά. Tα δικά µας κέρδη έχουν σχέση µε τον ίδιο 
µας τον εαυτό. Kερδίσαµε επειδή αλλάξαµε, επειδή τα παιδιά, µας έκαναν 
να δούµε τις σχέσεις, τους ανθρώπους και γενικά τον κόσµο, από µια άλλη 
µεριά πολύ πιο σπουδαία και πλούσια από εκείνη που µέχρι σήµερα τον 
βλέπαµε. Kερδίσαµε επειδή ανακαλύψαµε και ήρθαµε σε επαφή µε 
κρυµµένες πλευρές του εαυτού µας, κάτι που πριν µας ήταν αδιανόητο. 
Kερδίσαµε µέσα από την προσπάθειά µας να γίνουµε υπεύθυνοι γονείς, 
µέσα από το ενδιαφέρον µας να δηµιουργήσουµε εκείνες τις συνθήκες 
µέσα στις οποίες τα παιδιά µας θα αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και θα 
γίνουν δηµιουργικά, χρήσιµα και ευτυχισµένα. 

Όπως καταλαβαίνετε, εµείς δεν είχαµε καµία διάθεση να αλλάξουµε. 
Aναπαυµένοι στην αυταρέσκεια της υποτιθέµενης αυτογνωσίας και 
ταµπουρωµένοι πίσω από την ψεύτικη και εύθραυστη ανωτερότητά µας, 
νοµίζαµε πως καλά πηγαίναµε και πως δεν χρειαζόταν να κάνουµε κάτι 
διαφορετικό, καλύτερο. Kαι ήρθαν τα παιδιά για να µας δείξουν πόσο 
χρειαζόταν να βελτιωθούµε ως άνθρωποι, να µάθουµε καινούργια 
πράγµατα, να αντικαταστήσουµε τα µεγάλα λάθη που κάναµε µε 
µικρότερα. 

Mε την ύπαρξη των παιδιών, αµέσως άλλαξε το στίγµα µας στη ζωή 
και την κοινωνία. Πριν είµαστε ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που έκανε ό,τι 
ήθελε, γιατί οι επιπτώσεις επηρέαζαν µόνον εµάς. Tώρα, ό,τι κάνουµε 
επηρεάζει και κάποιους άλλους ανθρώπους και είναι τουλάχιστον ανεύθυνο 
να µην ενδιαφερόµαστε γι αυτό. Aυτή η ανάγκη, µας οδήγησε στο να 
µάθουµε να είµαστε γονείς. Nαι, όπως το διαβάζετε. Kανείς δεν µας είχε 
µάθει πώς να µεγαλώσουµε παιδιά. Kανείς δεν µας δίδαξε τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώµατα, τα δικά µας και των παιδιών. Kανείς δεν µας είχε 
ενηµερώσει για το πώς αναπτύσσεται η ψυχή και το µυαλό των παιδιών. 
Aυτά τα γενικά που γράφουν τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν, µας 
ήταν γνωστά. Όµως όλα αυτά, αν και χρήσιµα, είναι η επιφάνεια. Tο θέµα 
για εµάς ήταν να φτάσουµε πιο βαθιά, εκεί που µπαίνουν τα θεµέλια για 
µια µελλοντική ευτυχισµένη ζωή. 

Bλέπαµε γύρω µας παιδιά καλοταϊσµένα, καλοντυµένα, στα 
καλύτερα σχολεία, αλλά δεν βλέπαµε ευτυχισµένα παιδιά, όπως και δεν 
βλέπαµε ευτυχισµένους γονείς. Aυτό µας έβαλε σε υποψίες. Tους 
ρωτάγαµε µε ποιό τρόπο µεγαλώνουν τα παιδιά τους και οι απαντήσεις 
ήταν ποικίλες. Άλλοι µας έλεγαν ότι άφηναν το ένστικτό τους να τους πει τι 



θα κάνουν, άλλοι ότι επαναλάµβαναν το µοντέλο των δικών τους γονιών, 
ενώ άλλοι µας πρότειναν να αφήσουµε τα πράγµατα να εξελιχθούν από 
µόνα τους. Όµως κανένας δεν µας έλεγε ότι είχε έναν συγκεκριµένο τρόπο 
αντιµετώπισης, κάποιες αρχές ή µια τακτική που να είχε συνέπεια. Eκεί που 
χρησιµοποιούσαν την τιµωρία, εκεί άφηναν το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. 
Άλλες φορές το έδερναν, άλλες φορές το χάιδευαν όταν έκανε κάτι κακό. 
Πότε του έβαζαν τις φωνές και το φόβιζαν, πότε προσπαθούσαν να το 
κάνουν να µην φοβάται. Pωτούσαµε αν οι µέθοδοι που χρησιµοποιούσαν 
ήταν αποτελεσµατικές και από τις απαντήσεις τους καταλαβαίναµε πως 
µάλλον δεν ήταν. Όταν παρακολουθούσαµε και εµείς τα ίδια τα παιδιά αν 
είχαν βελτιώσει τη συµπεριφορά τους, διαπιστώναµε πως συνέβαινε 
ακριβώς το αντίθετο. 

Γνωρίσαµε παιδιά που για να κοιµηθούν τα έκαναν βόλτα µε το 
αυτοκίνητο στη γειτονιά. Παιδιά που τρώγανε µόνο συγκεκριµένα φαγητά 
κάθε ηµέρα, µακαρόνια για παράδειγµα. Παιδιά που δεν εννοούσαν να 
σταµατήσουν να τα κάνουν επάνω τους. Παιδιά υστερικά και νευρικά, που 
ήθελαν να είναι πάντα πρώτα και όταν δεν ήταν, εγκατέλειπαν πλήρως 
εκείνο που έκαναν. Eµείς οι ίδιοι είδαµε το δικό µας παιδί, που για να φάει 
έπρεπε να του δίνουµε ολόκληρη παράσταση µε παιχνίδια και που για να 
κοιµηθεί έπρεπε να του κρατάµε το χέρι µέχρι να αποκοιµηθεί, που µόλις 
έκλαιγε το παίρναµε αγκαλιά και γι αυτό βεβαίως έκλαιγε συνέχεια. 

Πραγµατικά είχαµε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. ∆ιαπιστώναµε 
κάθε ηµέρα πως ακόµη και η εµπειρία των άλλων δεν µπορούσε να µας 
βοηθήσει. Bλέπαµε πως κάναµε λάθη, πως προσπαθούσαµε να 
εφαρµόσουµε κάποια από αυτά που µαθαίναµε και ακούγαµε από άλλους, 
αλλά χωρίς αποτέλεσµα. H κατάσταση του παιδιού µας χειροτέρευε, µε την 
έννοια πως ήθελε όλο και περισσότερα παιχνίδια για να φάει, όλο και 
περισσότερη ώρα νανούρισµα, όλο και περισσότερη αγκαλιά. H ανησυχία 
µας είχε φθάσει στο απροχώρητο γιατί βλέπαµε πως οι δυσκολίες στο 
µέλλον θα ήταν ακόµη µεγαλύτερες. 

Tότε, µια συζήτηση τυχαία µας έδωσε την ευκαιρία. Mια φίλη είχε 
παρακολουθήσει µια οµάδα γονέων, όπου διδάχθηκε µια συγκεκριµένη 
µέθοδο, εκείνη του Nτράικωρς, που βασίζεται στην Aτοµική Ψυχολογία του 
Άντλερ και για την οποία κυκλοφορούν αρκετά βιβλία στα ελληνικά. Mόλις 
ακούσαµε αυτά τα ονόµατα τρέξαµε αµέσως στη βιβλιοθήκη µας, γιατί 
θυµόµαστε πως είχαµε κάποια βιβλία τους και µάλιστα µερικά από αυτά τα 
είχαµε διαβάσει. Πραγµατικά έτσι ήταν, αλλά θυµόµαστε ελάχιστα 
πράγµατα και βεβαίως χωρίς καµία συνέχεια µεταξύ τους. Mην έχοντας 
καµία άλλη εναλλακτική λύση, πήγαµε δυο-τρεις φορές στην οµάδα για να 
δούµε πως είναι και ... κολλήσαµε. Παρακολουθήσαµε ένα χρόνο µαθήµατα 
στον κύκλο γονέων και µετά διαπιστώνοντας πως είναι πολύ χρήσιµα όλα 
αυτά, συνεχίσαµε µε µαθήµατα αυτογνωσίας που, σε σύνδεση µε τα όσα 
είχαµε µάθει τον πρώτο χρόνο, µας βοήθησε να αποκτήσουµε µια 
ολοκληρωµένη µέθοδο επικοινωνίας µε τα παιδιά µας και τον εαυτό µας και 
µια σηµαντική προσωπική στάση ζωής. 

Tο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει πολλές από τις 
εµπειρίες που είχαµε εφαρµόζοντας τις αρχές που µάθαµε. Aναφέρεται 
όµως και σε περιπτώσεις που ακούσαµε από άλλους γονείς στην οµάδα και 
από φίλους και γνωστούς µας. Tην αφήγηση δεν την κάνουµε όµως εµείς, 
αλλά το ίδιο το παιδί µας. Eκείνο διηγείται πώς ήταν πριν να µάθουµε τη 
µέθοδο και πώς, αφού τη µάθαµε. Λέει τις σκέψεις που έκανε, τους 
στόχους που είχε η συµπεριφορά του και τα συναισθήµατα που το κατείχαν 



για πρώτη φορά. H αιτία που δώσαµε το λόγο στο παιδί είναι γιατί έτσι 
πιστεύουµε ότι θα γίνουν πιο καλά αντιληπτά αυτά που προτείνουµε αλλά 
και για να ακούσουµε το ίδιο το παιδί, να καταλάβουµε επτέλους τη 
γλώσσα του. 

Όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι 
περιπτώσεις που θα αντιµετωπίσετε και δεν χρειάζεται άλλωστε. Kαλύτερα 
είναι µέσα από συγκεκριµένες περιπτώσεις να µάθετε όλη τη µέθοδο. Mε 
τον τρόπο αυτόν, θα έχετε έτοιµη µια συµπεριφορά, εκείνη του 
παραδείγµατος, αλλά και τη βασική ιδέα που θα σας βοηθήσει να παράγετε 
συµπεριφορές και σε άλλες περιπτώσεις που θα αντιµετωπίσετε µόνον 
εσείς. Eπίσης είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουµε ότι στο βιβλίο αυτό 
περιγράφουµε καταστάσεις που εµείς οι ίδιοι προσπαθούµε να 
αντιµετωπίσουµε επιτυχηµένα, χωρίς να το καταφέρνουµε πάντοτε. ∆εν 
είµαστε τέλειοι, ούτε αυτό επιδιώκουµε να γίνουµε. Aυτό που προσπαθούµε 
να κάνουµε είναι να αντικαταστήσουµε τα µεγάλα λάθη µε µικρότερα και 
έτσι να εξασφαλίσουµε µια βελτίωση, όσο µικρή κι αν είναι αυτή. ∆εν 
εφαρµόζουµε στην εντέλεια όλα όσα διηγούµαστε. Συνεχίζουµε να κάνουµε 
λάθη και να έχουµε παραλείψεις. Mέσα από τη διήγηση όµως, 
περιγράφουµε τι είναι χρήσιµο να προσπαθούµε πάντα να κάνουµε και 
παρακινούµαστε περισσότερο όταν αυτά τα ακούµε από ένα παιδί και όχι 
από έναν µεγάλο. Πιστεύουµε πως το παιδί, µην έχοντας προλάβει να 
διαβρωθεί από τις αξίες του πολιτισµού µας, είναι πιο γνήσιο, αληθινό και 
πιο κοντά στην αληθινή φύση µας, ως άνθρωποι. 

H συγγραφή αυτού του βιβλίου είχε και µια άλλη χρησιµότητα για 
µας. Ξαναθυµηθήκαµε εκείνα που έχουµε µάθει, εµπεδώσαµε καλύτερα τις 
βασικές αρχές και πλησιάσαµε ακόµη περισσότερο τα παιδιά µας, κάτι που 
δεν πρέπει να σταµατήσει ποτέ. Ήταν µια πολύ σπουδαία εµπειρία, την 
οποία σας ευχόµαστε ολόψυχα. ∆εν χρειάζεται να γράψετε και εσείς βιβλίο 
για να αισθανθείτε όπως εµείς. Eκείνο που χρειάζεται να αποφύγετε, είναι 
να µην δείτε τα συγκεκριµένα γεγονότα που αναφέρω σαν ειδικές 
περιπτώσεις που δεν ισχύουν για σας. Aσφαλώς το κάθε παιδί έχει τις δικές 
του ιδιοτροπίες (που καλλιεργούµε εµείς οι γονείς) και δεν µοιάζει µε 
κανένα άλλο. Eκείνο όµως που θα πρέπει να κρατήσετε, είναι η ουσία του 
πράγµατος, δηλαδή, πως ανεξάρτητα από τα συγκεκριµένα γεγονότα, 
γεµίζουµε τα παιδιά µε εξαρτήσεις, τα κακοµαθαίνουµε, δεν τα αφήνουµε 
να αναλάβουν ευθύνες, τα ευνουχίζουµε και τα εµποδίζουµε να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Tα γεγονότα είναι µόνον παραδείγµατα 
που κάνουν φανερή την κατάσταση. Eσείς, µελετήστε τον τρόπο 
αντιµετώπισης της κάθε κατάστασης και εφαρµόστε την στα δικά σας 
παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιορρυθµίες τους. Στην αρχή θα είναι δύσκολο, 
αλλά µόλις αρχίσετε να δρέπετε τους καρπούς των προσπαθειών σας, θα 
ενθαρρυνθείτε και θα συνεχίσετε µε ενθουσιασµό. Tο θέµα είναι να µην 
σταµατήσετε να προσπαθείτε. 

Mετά µοιραστείτε όµως τις ιδέες αυτές µε τους φίλους σας. ∆ώστε 
τους παραδείγµατα και πείτε τους πού µπορούν να αντλήσουν λύσεις στα 
προβλήµατα που είχαν. ∆εν ξέρουν όπως δεν ξέραµε κι εµείς, πριν η καλή 
µας φίλη µας συστήσει την οµάδα. Kαλώς ή κακώς, η καλύτερη δουλειά 
γίνεται αθόρυβα και χωρίς τυµπανοκρουσίες. Aυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίον δεν είναι ευρέως γνωστές οι οµάδες γονέων. Mην κρατήσετε 
λοιπόν τα συµπεράσµατα για τον εαυτό σας. Mιλώντας µε τους φίλους σας, 
θα τα εµπεδώσετε καλύτερα και αυτό θα έχει σηµαντική επίδραση στη 



σχέση µε τα παιδιά σας και στην υποστήριξή τους να γίνουν υπεύθυνα 
παιδιά σήµερα και υπεύθυνοι ενήλικες αργότερα. 

Kαι αν δεν σας συγκινούν όλα αυτά, σκεφθείτε πως κι αν ακόµα 
εσείς µεγαλώνετε υπεύθυνα το παιδί σας, πρέπει και οι άλλοι να κάνουν το 
ίδιο, γιατί διαφορετικά το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα ζήσει, δεν θα είναι 
και τόσο ευνοϊκό. Mην αδιαφορήσετε για το παιδάκι που βλέπετε να 
χτυπιέται στο χώµα του πάρκου επειδή οι γονείς του δεν του παίρνουν ένα 
γλειφιτζούρι. Πλησιάστε τους, γίνετε φίλοι µαζί τους και πείτε τους τι 
µπορούν να κάνουν γι' αυτό και πού µπορούν να εκπαιδευτούν. Όχι µόνο 
για το δικό τους καλό, αλλά και για το καλό του παιδιού σας, που µπορεί 
µετά από µερικά χρόνια να σας φέρει το παιδάκι αυτό στο σπίτι σας, ως 
φίλο ή φίλη, ως γαµπρό ή νύφη. Aν δεν έχει γίνει υπεύθυνο, 
αντιλαµβάνεσθε τι προβλήµατα θα αντιµετωπίσει το παιδί σας µαζί του. 

Έχουµε συνηθίσει να περιµένουµε από τις κυβερνήσεις, από τα 
διάφορα κέντρα αποφάσεων, από τους φορείς και τις µαζικές οργανώσεις 
να µας δώσουν λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Περιµένουµε 
από το σχολείο να κάνει τα παιδιά µας υπεύθυνους και χρήσιµους 
ανθρώπους, αλλά έχουµε δει τόσες και τόσες γενιές να έχουν 
απογοητευθεί, ώστε είναι καθαρή ανοησία να αποτελέσουµε άλλη µια 
απογοητευµένη γενιά. Tο θέµα της ανάπτυξης του παιδιού µας, είναι ίσως η 
πλέον προσωπική µας υπόθεση. Kανείς δεν θα ενδιαφερθεί για το πώς 
µεγαλώνει και κανείς δεν θα µας δώσει τα µέσα που χρειαζόµαστε. Πρέπει 
εµείς οι ίδιοι να κινηθούµε και να µάθουµε πώς εξασκείται το "επάγγελµα". 
Για όλα τα επαγγέλµατα χρειάζεται να εκπαιδευτεί κάποιος, να δώσει 
εξετάσεις και να πάρει δίπλωµα και άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος. Mόνο 
για να γίνει γονιός δεν χρειάζεται τίποτα και το αποτέλεσµα το βλέπουµε 
καθηµερινά µπροστά µας. 

Γιατί, τι νοµίζετε πως είναι τα παιδιά που πέφτουν στα ναρκωτικά, οι 
ληστές, οι δολοφόνοι, οι βιαστές, οι πόρνες, οι τραβεστί και οι 
οµοφυλόφιλοι; Tι είναι όλοι εκείνοι οι φοβισµένοι άνθρωποι, άνδρες και 
γυναίκες που φοβούνται τους άλλους ανθρώπους, που σκύβουν το κεφάλι 
µπροστά σε κάθε είδους εξουσία, που αδιαφορούν για το τι συµβαίνει δίπλα 
τους και που δεν τους νοιάζει αν κάποια τους κίνηση είναι καταστρεπτική 
για το περιβάλλον, την κοινωνία, τους άλλους ανθρώπους; Tι είναι όλοι 
εκείνοι που φτιάχνουν σχέσεις, παντρεύονται, κάνουν παιδιά και ακόµη δεν 
ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να λύσουν προβλήµατα όπως αυτό της 
εργασίας, της φιλίας µε τους άλλους ανθρώπους, του έρωτα µε το 
σύντροφό τους και τη σχέση µε τα παιδιά τους; 

Eίναι άνθρωποι που στην παιδική τους ηλικία παρατήρησαν τον 
κόσµο και έβγαλαν λανθασµένα συµπεράσµατα. Όταν ήταν παιδιά, η 
συµπεριφορά των µεγάλων και κυρίως των γονέων τους, δεν ήταν εκείνη 
που θα τους µάθαινε πώς να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής και 
πώς να κατακτούν την ευτυχία. Eίναι ενήλικες που δεν τους έδειξε κανείς 
πώς να µπορούν να διορθώσουν τις λανθασµένες πεποιθήσεις και 
προκαταλήψεις που έχουν, τι να κάνουν για να βγουν από το λούκι που 
βρίσκονται, στο οποίο ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν να βρουν κάτι, αλλά 
δεν το βρίσκουν. Eίναι όλοι άνθρωποι που ίσως βλέπουν ότι κάτι δεν πάει 
καλά, αλλά δεν ξέρουν τι να βάλουν στη θέση αυτού που πιστεύουν, που 
σκέπτονται και που κάνουν σήµερα. 

Γι' αυτό λοιπόν, κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουµε τον διπλανό 
µας για να γίνει καλύτερος, επιστρέφει σ' εµάς ή στα παιδιά µας. Mην τους 
αφήνετε στο σκοτάδι, αλλά διακριτικά και χωρίς να επιµείνετε -γιατί µπορεί 



να επιτύχετε τα αντίθετα αποτελέσµατα- δείξτε τους έναν άλλο δρόµο. 
Aυτή είναι και η δική µας προσπάθεια µε τούτο εδώ το βιβλίο. 

 
 
 
 
Παναγιώτης Γ. Pεγκούκος  
Mίνα Γ. Aνάγνου 
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