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Καλωσόρισες στη 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 από αυτά 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. 

================================== 

Σίγουρα αγαπάµε τα παιδιά µας και θέλουµε µια 
ανοικτή επικοινωνία µαζί τους. Θέλουµε να νιώθουν 
την αγάπη µας και να  µπορούν να µοιράζονται µαζί 
µας αυτά που αισθάνονται και σκέφτονται. Η εφηβεία 
όµως είναι µια αρκετά δύσκολη περίοδος στη ζωή του 
παιδιού αλλά και του γονιού. Γι αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό να µάθουµε την αποτελεσµατική 
επικοινωνία, ώστε να κρατάµε όσο είναι δυνατό τα 
«κανάλια επικοινωνίας» ανοικτά.  

Αυτό  όµως δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή αφενός δεν 
έχουµε µάθει την αποτελεσµατική επικοινωνία και 
αφετέρου δεν την έχουµε δει να εφαρµόζεται στα 
παιδικά µας χρόνια. Αντίθετα, έχουµε βιώσει  είτε  τη 
µη επικοινωνία (αυτο-καταπίεση) είτε την επιθετική 
επικοινωνία.   

Oι διάφοροι τρόποι, µε τους οποίους έχουµε 
προγραµµατιστεί να αντιδρούµε σε καταστάσεις, 
ειδικά στις «απειλητικές», είναι σε µεγάλο βαθµό το 
βασικό υλικό των διαπροσωπικών µας συγκρούσεων.  
Αυτό αυξάνεται ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας, 
επειδή το παιδί θέλει ελευθερία και ο γονιός 
αισθάνεται  την ανάγκη να συνεχίσει  να το 
προστατεύει. 

Ας εξετάσουµε µερικούς από τους µη 
αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας. 

Αποσαφήνιση: Με την έκφραση «παίζουµε τους 
ρόλους» ,που θα συναντήσουµε αµέσως πιο κάτω, δεν 
εννοούµε ότι τους παίζουµε συνειδητά, αλλά ότι έχουν 
γίνει υποσυνείδητες µηχανικές αντιδράσεις και 
λειτουργούν αυτόµατα. 

Θύµατα 

Όταν επικοινωνούµε έχοντας την ψυχολογία του 
θύµατος (εγώ ο καηµένος), νοµίζουµε ότι κερδίζουµε 
αυτόµατα αξία, επειδή υιοθετώντας το ρόλο του 
«θύµατος» εµφανίζουµε τον εαυτό µας αδικηµένο και 
τους άλλους  άδικους,   λάθος,  «όχι εντάξει ». Πολλοί 
από εµάς, που δεν έχουµε αρκετή αυτοεκτίµηση, 
βρίσκουµε ότι το να γινόµαστε θύµατα της άδικης 
συµπεριφοράς των άλλων είναι το µοναδικό µέσο, µε 
το οποίο µπορούµε να οικοδοµήσουµε την αξία µας. 

Ως θύµατα παίζουµε µε τον οίκτο και την ενοχή των 
άλλων. Όταν θυµώνουν µαζί µας, µπορούµε να 
εκµηδενίσουµε την οργή και την επιθετικότητά 
τους,αριστάνοντας τον αδύναµο, αυτόν που υφίσταται 
βία. Όταν θέλουµε κάτι από κάποιον, παίζουµε µε την 
ενοχή του, κάνοντάς τον να αισθάνεται υπεύθυνος για 
τη δυστυχία ή για τα προβλήµατά µας. 

Ως θύµατα δεν θεωρούµε τον εαυτό µας υπεύθυνο για 
την πραγµατικότητά µας και έτσι δεν ευθυνόµαστε, αν 
εµείς ή η ζωή µας δεν είναι σε καλή κατάσταση.  

Έτσι, ως «θύµατα», κερδίζουµε αυτό που θέλουµε από 
τους άλλους, καθιστώντας τους υπεύθυνους για την 
πραγµατικότητά µας και κάνοντας τον εαυτό µας να 
φαίνεται αδύναµος, ανίκανος και ανήµπορος. 

Όταν συνυπάρχουµε µε αγαπηµένα µας πρόσωπα που 
βρίσκονται στο ρόλο του θύµατος, χρειάζεται να 
απελευθερωθούµε από την ψευδαίσθηση ότι είναι 
αδύναµοι και ανίκανοι, ότι εµείς είµαστε υπεύθυνοι για 
τη δική τους πραγµατικότητα ή ότι εµείς µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε την ευτυχία τους, την υγεία τους ή την 
επιτυχία τους στη ζωή. Χρειάζεται να τους εκφράζουµε 
την αγάπη µας µε τρόπους που να µπορούν να τη 
νιώσουν, χωρίς να παγιδευτούµε σε συναισθήµατα 
υπευθυνότητας ή ενοχής για την πραγµατικότητά τους. 
Αυτή η στάση απαιτεί ένα συνδυασµό αγάπης, 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας και διαύγειας. 
Χρειάζεται να τους βοηθήσουµε να βρουν έναν άλλο 
τρόπο να αποκτούν αυτά που χρειάζονται, έναν τρόπο 
χωρίς αυτολύπηση και ανώφελο πόνο. 

Το «θύµα» «χρειάζεται» να είναι δυστυχισµένο. 
Καθηµερινά βρίσκει αιτίες, για να µη νιώθει ευτυχία 
και οι αιτίες αυτές υποδηλώνουν συχνά ότι για όλα 
ευθύνονται οι άλλοι γύρω του. Tο άτοµο που υποδύεται 
το ρόλο του «θύµατος» δυσκολεύεται να πει «τι 
όµορφη µέρα είναι η σηµερινή» ή «πόσο ευτυχισµένος 
είµαι» ή «σ’ ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός µαζί µου» 
(εκτός κι αν µπήκατε πρόσφατα στη ζωή του και «είστε 
διαφορετικός απ’ όλους αυτούς τους αναίσθητους.. 
άλλους» που είναι ήδη στη ζωή του). 

Τροµοκράτες   

Mερικοί άλλοι παίζουµε το ρόλο του τροµοκράτη. 

Ως τροµοκράτες, ελέγχουµε τους άλλους προκαλώντας 
το φόβο τους. Tους αποθαρρύνουµε από το να µας 
ζητήσουν κάτι ή να µας ελέγχουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο, κάνοντάς τους να φοβούνται να µας 
πλησιάσουν. Kι αυτό το κάνουµε φωνάζοντας, 
τροµοκρατώντας, κατηγορώντας, απειλώντας και 
καταφεύγοντας κάποια φορά και στη σωµατική βία. 
Προσπαθούµε να χρησιµοποιούµε το φόβο των άλλων 
και την αµφιβολία για τον εαυτό τους, για να τους 
ελέγχουµε. 

Για µας οι άλλοι κάνουν πάντα λάθος κι αν δεν 
διορθωθούν, έχουµε κάθε δικαίωµα να τους τιµωρούµε. 
Eίµαστε ταυτόχρονα αστυνοµικοί, δικαστές, ένορκοι 
και εκτελεστικό απόσπασµα. 

Ένα επιπλέον όφελος που έχουµε από το ρόλο αυτό 
είναι ότι δεν χρειάζεται ποτέ να παρατηρήσουµε τον 
εαυτό µας ή ν’ αλλάξουµε οτιδήποτε στη συµπεριφορά 



µας, µιας κι εµείς είµαστε τέλειοι κι όλοι οι άλλοι 
«λάθος». 

Μερικοί µπορεί να συνδυάζουν το ρόλο του θύµατος µε 
του τροµοκράτη και να απολαµβάνουν έτσι διπλό 
όφελος, θεωρώντας τον εαυτό τους σωστό και στις δύο 
περιπτώσεις .Μια θεώρηση που εκπηγάζει από την 
παρερµηνεία  ότι είτε είσαι «θύµα», είτε είσαι 
οργισµένος, έχεις δίκιο. 

Για να συνυπάρξουµε µε τους τροµοκράτες στη ζωή 
µας, είναι ανάγκη να ξεπεράσουµε το δικό µας φόβο , 
που πιθανόν να έχει τη ρίζα του στην παιδική µας 
ηλικία. Η εικόνα ενός γονιού οργισµένου µπορεί να 
καταγραφεί από την παιδική ψυχή ως απειλή για 
πολλούς λόγους. Η τιµωρία για παράδειγµα που µας 
πλήγωσε σωµατικά και συναισθηµατικά, η πρόκληση 
τρόµου που απείλησε την ασφάλεια και την επιβίωσή 
µας είναι βιώµατα που παράγουν φόβο. Τέλος οι φωνές 
και ο επικριτικός τρόπος οµιλίας, είναι πιθανό να µας 
οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι είµαστε σκάρτοι, «κακά 
παιδιά», ανάξιοι σεβασµού και αγάπης. 

Ανακριτές   

Σ’ αυτόν το ρόλο, ελέγχουµε τους άλλους προκαλώντας 
τους την ανάγκη  να τους  εγκρίνουµε. Aυτό το 
πετυχαίνουµε µε την κριτική, την αµφιβολία, την 
παροχή συµβουλών και γενικά µε τη δηµιουργία 
αµφιβολιών για τις ικανότητές τους  ή για την 
ορθότητα των όσων κάνουν. Eίµαστε  πάντα έτοιµοι να 
κρίνουµε το πώς κάνουν κάτι ή να κάνουµε ζήτηµα, 
επειδή το έκαναν µε το συγκεκριµένο τρόπο. 

Έλκουµε την προσοχή τους και µπορούµε να τους 
ελέγχουµε κάνοντάς τους να απαντούν στις ερωτήσεις 
µας σχετικά µε τις ενέργειές τους. Παίζουµε το παιχνίδι 
του ποιος έχει δίκιο ή περισσότερες γνώσεις. 

Aν θέλουµε ν’ απελευθερωθούµε από τους ανακριτές 
στη ζωή µας, θα πρέπει να απαλλαγούµε από την 
ανάγκη µας για την αποδοχή ή την έγκρισή τους. Θα 
χρειαστούµε αυτοπαραδοχή και αυτοπεποίθηση. 

Απόµακροι  

Αποµακρυνόµαστε από τους άλλους, αποφεύγοντας 
την ουσιαστική και τίµια συναισθηµατική επαφή. Μ' 
αυτόν τον τρόπο έχουµε λιγότερες πιθανότητες να 
πληγωθούµε ή να ελεγχόµαστε από τα αρνητικά 
συναισθήµατα, τα παρακάλια ή τις απαιτήσεις των 
άλλων. Κρυβόµαστε από τις επιθέσεις του τροµοκράτη, 
την εξέταση του ανακριτή και τα παράπονα του 
θύµατος. 

Με την αποµάκρυνσή µας από τους άλλους και µε τη 
µη εκδήλωση του εαυτού µας, είτε θετικά είτε 
αρνητικά, όχι µόνο αυτοπροστατευόµαστε αλλά και 
κερδίζουµε σε αξία αναγκάζοντάς τους να επιδιώκουν 
επικοινωνία µαζί µας. 

Mερικοί από µας όντας απόµακροι, ελπίζουµε κρυφά 
πως κάποιος θα µας πλησιάσει επιζητώντας την 
προσοχή µας. Mυστικά  επιθυµούµε την προσοχή τους, 

αλλά δεν µπορούµε ν’ απελευθερωθούµε από το ρόλο 
µας αρκετά, ώστε να τους πλησιάσουµε. Το άτοµο που 
οι άλλοι το πλησιάζουν δέχεται ενέργεια κι 
επιβεβαίωση από αυτούς ,επειδή ακριβώς επιζητούν τη 
συντροφιά του. 

Aν το θύµα ελέγχει τους άλλους µέσω των 
συναισθηµάτων της ευθύνης και της ενοχής, ο 
απόµακρος κάνει το ίδιο µέσω της ανάγκης τους για 
επαφή µαζί του ή για την προσοχή του, καθώς αυτός 
αρνείται την προσοχή του και τη συναισθηµατική 
συναλλαγή. 

Mπορούµε να βοηθήσουµε τους απόµακρους, που 
βρίσκονται στη ζωή µας, µε το να απαλλαγούµε πρώτα-
πρώτα από την ιδέα ότι έχουµε κάνει κάποιο λάθος και 
για το λόγο αυτό δεν επικοινωνούν µαζί µας,. Aν 
θέλουν να φορούν τη µάσκα της απόµακρης σιωπής, ας 
το κάνουν. Δικαίωµά τους είναι. Aς έχουν εκείνοι την 
ευθύνη της πραγµατικότητάς  τους, την οποία µόνοι 
τους αποφασίζουν να δηµιουργήσουν. 

ΠIΘANEΣ  ANTIΔPAΣEIΣ 

Kι εµείς και τα αγαπηµένα µας πρόσωπα είναι πιθανόν 
να παίζουµε κάποιο συνδυασµό των ρόλων αυτών στην 
προσπάθειά µας να πάρουµε αυτό που χρειαζόµαστε 
από τους άλλους. Σε γενικές γραµµές, παίζουµε αυτούς 
τους ρόλους, έτσι ώστε: 

1. Nα προστατεύουµε την ενέργειά µας και να 
παίρνουµε, αν µπορούµε, περισσότερη ενέργεια από 
τους άλλους. 

2. Nα µπορούµε να ελέγχουµε τους άλλους και να 
τραβάµε την προσοχή τους ,όταν θέλουµε. 

3. Nα παίρνουµε από τους άλλους ό,τι επιθυµούµε. 

4. Nα επιβεβαιώνουµε την αξία µας και την αίσθηση 
της ασφάλειας. 

5. Να υπερασπιζόµαστε την ελευθερία µας και να 
κάνουµε ό,τι µας αρέσει. 

6. Nα αποδεικνύουµε ότι έχουµε δίκιο. 

7. Να αποφεύγουµε να µας ελέγχουν οι άλλοι και τέλος 

8. Από συνήθεια ή  παιδικό προγραµµατισµό. 

Kανένας από αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας δεν 
είναι αποτελεσµατικός .Yπάρχει µια άλλη δυνατότητα: 
µπορούµε να επικοινωνούµε 
ειλικρινά, εκφράζοντας τα συναισθήµατα, τις 
πεποιθήσεις ή τις ανάγκες µας  χωρίς να µειώνουµε 
ή να κατηγορούµε τον άλλον. Να σεβόµαστε 
συγχρόνως τον εαυτό µας και τον άλλο. Να 
φανερώνουµε τις σκέψεις µας άµεσα και ειλικρινά. 

    
  
 
 
 
 

 


