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Οι Ανάγκες των Παιδιών Μας - Μέρος 2   
  Καλωσόρισες στην σειρά Ο Σύγχρονος Γονιός. Η Οµάδα Ενθάρρυνσης και Στήριξης απλώς πληροφορεί  

εφήβους και γονείς για πιο σύγχρονες, εξελιγµένες και αποτελεσµατικές αντιλήψεις της ζωής. Εκδίδει τη 
σειρά Η Πραγµατική Ελευθερία για τους εφήβους και Ο Σύγχρονος Γονιός για τους γονείς. 

Μη δεχτείς τίποτα που θα διαβάσεις χωρίς να το περάσεις από τη δική σου λογική και το δικό σου  
εσωτερικό αίσθηµα της αλήθειας. Την απόλυτη ευθύνη για τη ζωή σου την έχεις πάντα εσύ. Αν χρειάζεσαι 
καθοδήγηση, ρώτα το γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον πνευµατικό σου. 

Προτείνουµε να διαβάσετε το προηγούµενο άρθρο από την σειρά αυτή.  
===========================   

Αγάπη Χωρίς Προϋποθέσεις    Όλοι ξέρουµε ότι το παιδί χρειάζεται αγάπη. Και όλοι θέλουµε να του 
προσφέρουµε αγάπη ανιδιοτελή. Αυτό όµως δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, γιατί και εµείς ,οι γονείς, είµαστε 
άνθρωποι µε ανάγκες ,προσδοκίες, προσκολλήσεις, συναισθήµατα και φόβους, που µας εµποδίζουν να 
δεχτούµε οποιαδήποτε συµπεριφορά του. H απόκτηση ενός παιδιού πάντως προσφέρει ίσως µια µοναδική 
ευκαιρία στη ζωή, για να καταλάβει κανείς τι σηµαίνει αγάπη χωρίς όρους. Aκριβώς επειδή πρόκειται για το 
παιδί µας, είναι πιο εύκολο να µάθουµε να συγχωρούµε, να παραβλέπουµε και να συνεχίζουµε να αγαπάµε. 

 Ποιο είναι όµως το νόηµα της αγάπης χωρίς όρους; Είναι ότι η αγάπη µας και η παραδοχή µας για το παιδί 
δεν αλλάζει, ούτε µεταβάλλεται από τα λόγια ,τις πράξεις ή τις αποφάσεις που παίρνει για τη ζωή του. Αυτό 
δε σηµαίνει ότι  πρέπει να εγκρίνουµε ή να δεχόµαστε οποιαδήποτε συµπεριφορά του . Οφείλουµε βέβαια  
να  διακρίνουµε τη διαφορά ανάµεσα στη  συµπεριφορά ,την οντότητα, τη ψυχή και τη συνειδητότητα του. 
Είναι ωστόσο θεµιτό παιδαγωγικά να µην εγκρίνουµε  κάποιες απαράδεκτες για µας µορφές συµπεριφοράς 
του, ,αφού  προηγουµένως προσέξουµε να µην του δηµιουργήσουµε την εντύπωση ότι το απορρίπτουµε και 
αφού του εξηγήσουµε το λόγο για τη συγκεκριµένη στάση µας. 

 Tο παιδί έχει ανάγκη  να γνωρίζει ότι η αγάπη µας γι αυτό είναι αµετακίνητη ανεξάρτητα από το ότι δεν 
αποδεχόµαστε ορισµένους τρόπους συµπεριφοράς του. Επιβάλλεται όµως να αναζητήσουµε τις αιτίες για 
τις οποίες δεν τους αποδεχόµαστε .Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να θέσουµε στον εαυτό µας τις 
ακόλουθες ερωτήσεις: Είναι ίσως ο φόβος µας ότι µπορεί το παιδί  να βλάψει τον εαυτό του, κάποιον άλλον 
ή εµάς τους ίδιους; Είναι οι προγραµµατισµοί που έχουµε καταγράψει και εµείς από την παιδική µας ηλικία  
για την ορθότητα ή όχι ορισµένων µορφών συµπεριφοράς; Eίναι το γεγονός ότι η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά του παιδιού µας έρχεται σε αντίθεση µε τις προσδοκίες και τα όνειρα µας γι αυτό; Μήπως  
υπολογίζουµε υπερβολικά τη γνώµη των άλλων για το παιδί µας  και κατ' επέκταση για µας; Την αρνητική 
γνώµη των άλλων µήπως την εκλαµβάνουµε ως απειλή για την αξία  µας ως γονείς;  Θεωρούµε τη 
συµπεριφορά του ανήθικη; 

                  Πρέπει να καταλάβουµε ξεκάθαρα το λόγο που µας κάνει να απορρίπτουµε µια συγκεκριµένη 
συµπεριφορά. Καλό είναι η άρνησή µας να εκπηγάζει µόνο από την αληθινή αγάπη και  το πραγµατικό 
ενδιαφέρον  για το παιδί και όχι από τη διάθεση να προστατεύσουµε την εικόνα µας στην κοινωνία ή για να 
ικανοποιήσουµε κάποιες άλλες δικές µας ανάγκες. Όταν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά δεν βλάπτει 
πραγµατικά κανέναν, ίσως αξίζει να επιτρέψουµε στο παιδί να τη δοκιµάσει. Ενδεχοµένως κάτι µέσα του, 
κάποια εσωτερική ανάγκη να το οδηγεί να ερευνήσει αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Ίσως έχει κάτι να 
µάθει µέσα από αυτήν. Πολύ πιθανόν να είναι µια φάση που θα περάσει πιο γρήγορα χωρίς τη δική µας 
άρνηση. 

Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα διλήµµατα των γονέων. Πόσο πρέπει να αφήνουµε το παιδί ελεύθερο να 
ερευνήσει τη ζωή και να βιώσει  εµπειρίες στις οποίες καθοδηγείται από την ενδιάθετη γνώση και πόσο το 
προστατεύουµε µε το να του απαγορεύουµε µια δραστηριότητα; Η απάντηση είναι δυστυχώς διαφορετική 
για κάθε παιδί. Όµως, ακόµα και η απαγόρευση µπορεί να γίνεται µε αγάπη. 

 Θα υπάρξουν βέβαια στιγµές στις οποίες κάποιος έλεγχος ή ακόµα και η ύπαρξη συνεπειών  είναι 
απαραίτητη. Είναι σηµαντικό όµως ο λόγος  της άρνησής µας να έχει πραγµατικά σχέση µε θέµατα 
ασφάλειας ή ηθικής – π.χ. µε την κλεψιά, το ψέµα ή µε την πρόκληση βλάβης στον εαυτό του ή σε κάποιον 
άλλον - και όχι γιατί οι γονείς είναι απογοητευµένοι µε τους βαθµούς του παιδιού   ή γιατί δε συµφωνούν µε 
τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα ή την επιλογή των φίλων του. 



 Για να αγαπάµε τα παιδιά µας χωρίς όρους, θα χρειαστεί πρώτα να αγαπήσουµε τον εαυτό µας χωρίς όρους 
. Θα αναγκαστούµε να ξεχάσουµε τους λόγους που µάς εµποδίζουν ν' αγαπάµε τον εαυτό µας. Θα χρειαστεί 
ν' αγαπήσουµε τον εαυτό µας, έστω κι αν δεν είµαστε τέλειοι, έστω κι αν κάνουµε λάθη, ακόµη κι αν οι άλλοι 
δε µας αγαπούν και δε µας αποδέχονται. Όσο πιο πολύ απελευθερώσουµε την αγάπη για τον εαυτό µας από 
τις διάφορες προϋποθέσεις, τόσο πιο ανιδιοτελής θα γίνει η αγάπη µας για τα παιδιά µας και τους άλλους. 

Ας δεχτούµε ότι ούτε εµείς, ούτε οι γονείς µας και ούτε τα παιδιά µας είµαστε τέλειοι και ας αγαπήσουµε τον 
εαυτό µας, τους γονείς µας και τα παιδιά µας, όπως είµαστε.      Επιβεβαίωση – Αναγνώριση – 
Ενθάρρυνση – Εµψύχωση    Στον καθένα µας αρέσει ένα ενθαρρυντικό χτύπηµα στην πλάτη, ένα χάδι, 
κάποια αναγνώριση, ο έπαινος ή η επιβεβαίωση για τις ικανότητές µας, την καλοσύνη µας ή για το ότι 
είµαστε "εντάξει". Tο παιδί δεν έχει ακόµα διαµορφώσει την εικόνα του εαυτού του, γι' αυτό και χρειάζεται, 
περισσότερο από ό,τι ένας ενήλικας, αυτήν τη θετική αντιµετώπιση από τους άλλους. (Βέβαια ας µην 
κοροϊδευόµαστε – και εµείς θέλουµε συνεχή επιβεβαίωση και αναγνώριση – ακόµα και από το ίδιο µας το 
παιδί.) Άρα και ο έφηβος, παρόλο που µπορεί να παίζει τον «αδιάφορο» και τον «αντίθετο» ίσως και το 
«µάγκα», έχει ανάγκη από επιβεβαίωση και αναγνώριση.  

Στην προσπάθειά µας να βοηθήσουµε το παιδί, έχουµε την τάση να του υποδεικνύουµε περισσότερο τα 
λάθη του, παρά τις επιτυχίες του. Tα λάθη είναι πιο εµφανή και νιώθουµε την ανάγκη να τα υποδείξουµε. 
Tις επιτυχίες τις θεωρούµε σαν κάτι δεδοµένο. Δίνουµε µεγαλύτερη έµφαση στα λάθη µε την ελπίδα να 
βοηθήσουµε. 

 Aυτό όµως µειώνει στο παιδί  τη στάθµη της αυτοεκτίµησής του  και αρχίζει να αµφιβάλλει για την 
προσωπική του αξία. Δεν πιστεύει ότι µπορεί να επιτύχει σε οτιδήποτε κάνει  και φοβάται ότι αυτό θα 
επισύρει και άλλη κριτική.ϳ Ετσι χάνει τη χαρά της µάθησης και της δηµιουργίας µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται η συγκέντρωση του  και να µην προσπαθεί αρκετά για να πετύχει σε ό,τι κάνει . «Μπλοκάρεται» 
µπροστά σε οτιδήποτε, γιατί πιστεύει ότι θα του ασκήσουν αρνητική κριτική. 

Όσο αυξάνεται η κριτική από τους γονείς ή το δάσκαλο,τόσο η απόδοση του παιδιού µειώνεται. Aυτό οδηγεί 
σ' ένα φαύλο κύκλο. Aργότερα, στη ζωή, θα επιδιώκει συνέχεια να αποδεικνύει ότι είναι "εντάξει" και 
επιτυχηµένο, προσπαθώντας να κερδίζει χρήµατα, φήµη και εκτίµηση από τους άλλους. Aλλά  θα είναι µια 
χαµένη µάχη, γιατί βαθιά µέσα του θα υπάρχει εγκατεστηµένος ο προγραµµατισµός της χαµηλής αυτοαξίας. 
Παρόλο που µπορεί να θεωρείται επιτυχηµένο, δεν θα νιώθει άξιο – έκτός αν κάνει µια εσωτερική 
ψυχολογική εργασία, για να απελευθερωθεί από την  αµφιβολία  που ελλοχεύει στην ψυχή του σχετικά µε 
την προσωπική του αξία. Κάτι που µάλλον χρειαζόµαστε να κάνουµε και εµείς, για να ελευθερωθούµε από 
τις δικές µας αµφιβολίες, από τα δικά µας παιδικά χρόνια και την έλλειψη αναγνώρισης από τους δικούς µας 
γονείς. 

 Στην αντίθετη περίπτωση µπορεί να διαιωνίζει την πεποίθηση ότι δεν αξίζει και έτσι να δηµιουργεί 
συνέχεια αποτυχίες στη ζωή του.Έτσι καθώς θα υποτιµά την προσωπική του αξία και τις επιτυχίες του στις 
σχέσεις του και στη δουλειά του, είναι πιθανό να αναζητήσει καταφύγιο στο ποτό, τα ναρκωτικά, τα 
ηρεµιστικά κλπ.   
Aν θέλουµε λοιπόν τα παιδιά µας να επιτύχουν, να απόδέχονται τον εαυτό τους, να έχουν αυτοπεποίθηση, 
να είναι ευτυχισµένα, πράγµατα απαραίτητα, για να προχωρήσει κανείς στη ζωή, τότε πρέπει να τα 
εφοδιάζουµε συνέχεια µε θετικές επιβεβαιώσεις για τις ικανότητες και την καλοσύνη τους. 

Είναι σηµαντικό όµως να τους δηµιουργήσουµε την αίσθηση ή καλύτερα τη βεβαιότητα ότι δεν θα τα 
αγαπάµε περισσότερο, επειδή κάνουν κάτι σωστά και λιγότερο, όταν δεν το κάνουν. Η αγάπη µας γι αυτά 
πρέπει να είναι  δεδοµένη ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά τους. Και οι επιβεβαιώσεις µας για το ότι 
αναγνωρίζουµε την  ικανότητά τους να κάνουν πράγµατα πρέπει να είναι συνεχείς. Είναι, τέλος,καλό να  
µην συσχετίζονται οι ικανότητές τους µε την προσωπική τους  αξία και την αγάπη µας γι αυτά. 

Προτείνουµε να προχωρήσετε στα επόµενα άρθρα της σειράς. 

                                                                                                                                                            Να είστε καλά. 

   
 
 
 
 


