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Oικογένεια: ως το πρώτο σχολείο 

                                                         

                  Σε μια περίοδο που όλοι κοιταζόμαστε με ανησυχία και άγχος για το πού θα 

οδηγήσει η οικονομική κρίση τόσο τη χώρα όσο και τις οικογένειές μας κάποιοι τολμούν να 

προσπαθούν,ν’αψηφούν τις δυσκολίες, εστιάζοντας μπροστά και να συγκεντώνονται μόνο 

στο στόχο. Τι κι αν σκοντάψουν ή κάτι τους καθυστερήσει; Αυτοί θα συνεχίσουν την κούρσα 

χωρίς να’αποσπάται η προσοχή τους, θα χρησιμοποιήσουν το μάξιμουμ το δυνατοτήτων 

τους και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο αποτελέσμα. Και όλα αυτά γιατί η οικογένειά 

τους όταν ήταν ακόμα παιδιά τους ενθάρρυνε να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, να 

μπορούν να χειρίζονται και να ισορροπούν τις ανάγκες και τα θέλω τους, δείχνοντας 

σεβασμό τόσο στον εαυτό τους όσο και στους άλλους ανθρώπους γύρω τους πόσο μάλλον 

στα παιδιά τους! 

 Πώς θέλετε να σας θυμούνται τα παιδιά σας; 

Έχετε ποτέ κάνει την παραπάνω ερώτηση στον εαυτό σας; Αν ναι πόσο συχνά του την 

υπενθυμίζετε; Ο τρόπος που ανατρέφουμε τα παιδιά μας είναι θέμα οπτικής και 

προοπτικής. Τα πάντα εξαρτώνται από την προσωπική μας θεώρηση πραγμάτων. Θα σας 

εξηγήσω τι εννοώ παραθέτοντας μία ιστορία. 

Ένας χωρικός πλησιάζει μια μέρα τρεις εργάτες.  

-Τι κάνετε; τους ρωτά. 

-Bγάζω το μεροκάματό μου,  είπε ο πρώτος εργάτης . 

-Χτίζω τούβλα,είπε ο δεύτερος. 

- Χτίζω έναν καθεδρικό ναό, αποκρίθηκε ο τρίτος. 

Εργάτες είμαστε κι εμείς.Η εργασία μας είναι να μεγαλώνουμε παιδιά. Τα «τούβλα» μας 

είναι η καθημερινή επαφή μαζί τους και η ανταπόκρισηπου βρίσκουν στο πρόσωπό μας. Ο 

καθεδρικός ναός μας-η πραγματοποίηση των παιδιών μας σε δυνατά και γεμάτα ευγένεια 

κι ανθρωπιά πλάσματα.  

Πριν βάλουμε σε εφαρμογή οποιοδήποτε μεγαλόπνοο σχέδιο για να κάνουμε το παιδί μας 

ποδοσφαιριστή,μπασκεμπολίστα, υπεραθλητή,γιατρό, δικηγόρο ή άλλο επιστήμονα,καλό 

θα ήταν να αναρωτηθούμε αν οι μέθοδοι που υιοθετούμε είναι ανθρωπιστικοί κι αν μας 

οδηγούν στο χτίσιμο της προσωπικότητας του παιδιού μας ως μια ολότητα που στο μέλλον 

θα μπορεί να αναλάβει ρόλους, να διάγει τη ζωή του διαθέτοντας δυνατή θέληση και 

αξιοπρέπεια. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πετύχει κάτι πολυ περισσότερο από το να 

διδάσκουμε στα παιδιά μας μεμονωμένες αρετές ή τακτικές επιβίωσης σε μια κοινωνία 

αγρίων. Θα τους έχουμε δείξει πως, ανεξάρτητα από το μέγεθος της όποιας δυσκολίας, 

εμείς βλέπουμε ένα άτομο που μπορείνα βοηθήσει  τόσο τον εαυτό του όσο και το 

κοινωνικό σύνολο στο οποίο συμμετέχει. 



Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει εμείς πρώτοι από όλους να ασχοληθούμε ενεργά  κι 

αποτελεσματικά με την ανατροφή των παιδιών μας κι όχι από απόσταση ασφαλείας 

κρατώντας ως μοναδικό ρόλο εκείνο του χορηγού. Να θυμηθούμε πώς μας μεγάλωσαν οι 

γονείς μας- σε χρόνια δύσκολα- πόσο κοντά μας ήταν, πόσο αυστηροί ή δίκαιοιήταν μαζί 

μας και αν μας έδωσαν ηθικές αρχές. Να αναλογιστούμε τι απ’όλα αυτά θα μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε για την ανατροφή των δικών μας παιδιών και να διαμορφώσουμε την δική 

μας προσέγγιση – αντίληψη για το  τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον ‘καλό γονιό’. 

Ο ρόλος του γονιού 

Αναμφησβήτητα  ο ρόλος του γονιού είναι καταλυτικός για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των παιδιών.Συχνά ο λαός μας λέει: «κατά μάνα κατά κύρη κατά γιο και 

νοικοκύρη» ή «το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει» για να δείξει τη θετική ή αρνητική 

επιρροή που ασκούν οι γονείς στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών τους.  

Κοινωνικές και γενετικές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι παιδικές 

συμπεριφορές σχετίζονται  με βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Παιδιά που 

μεγαλώνουν με γονείς καπνιστές πιθανότατα θα εξελιχτούν σε καπνιστές επίσης. Παιδιά 

που οι γονείς τους καταναλώνουν υπερβολικό αλκοόλ μπορεί να κάνουν το ίδιο στο μέλλον. 

Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σωματικά μπορεί να πληγώσουν τα δικά τους. Και οι λίστς 

συνεχίζονται.. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να  μάθουμε από τις έρευνες είναι 

ότι οι γονείς που χρησιμοποιούν του εαυτούς τους ως πρότυπο πετυχαίνουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα καθώς δεν ακούν αυτά που λέμε, κοιτάζουν όμωςαυτά που κάνουμε. 

 Είναι καλό να βλέπουμε την ανάπτυξη των παιδιών μας σφαιρικάκαι σε βάθος χρόνου. Ο 

ρόλος του γονιού είναι: 

 Ν’ αγαπά και να καλύπτει τις βιολογικές ανάγκες του παιδιού του παρέχοντας 

στέγη, τροφή,ασφάλεια λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα και γνωρίζοντας τις 

δραστηριότητες και τους φίλους του. 

 Να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει και θα καλλιεργεί την υγιή 

ανάπτυξή  τους σε μια ανεκτική και θετική ατμόσφαιρα όπου και οι δύο γονεις 

συνεργάζονται και συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στο άλλο, σε συνθήκες που 

ευνοούν την εξέλιξη. Τα παιδιά είναι καλό να ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, να 

πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν ώστε να ανακαλύπτουν μόνα τους τις 

δυνατότητές τους. 

 Να διδάξει και να διαπαιδαγωγήσει το παιδί του έτσι ώστε να διαμορφώσει τη 

γνώση και το  χαρακτήρα  που θα το προετοιμάσει να αντιμετωπίσει τον αληθινό 

κόσμο αποτελασματικά ως μία  οντότητα που θα συμμετέχει στην παραγωγική 

διαδικασία ενεργά και αποτελεσματικά. 

 Να ακούει το παιδί του προσεκτικά αποφεύγοντας να επιβάλλει την αποψή του. 

 Να προσφέρει οδηγίες και καθοδήγηση ως μέρος της προσωπικής ανάπτυξης και 

ένταξης των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο. 

 Να επιτρέπει και να ενθαρρύνει το παιδί να είναι ανεξάρτητο,αυτόνομο,και 

αυτοδύναμο εξηγώντας και διεκπεραιώνοντας καθήκοντα από κοινού αρχικά. Να 

επαινεί το ίδιο και όχι μόνο το αποτέλεσμα της προσπάθειά του. 

 Να εξοικιώνει το παιδί με την διαφορετικότητα, με τα υπέρ και τα κατά των 

διάφορων επαγγελμάτων και να του επιτρέπει να επιλέξει το μελλοντικό του 

επάγγελμα με γνώμονα το τι θέλει να κάνει ή να γίνει. 



 Να ενθαρρύνει και να δίνει κίνητρα στο παιδί ώστε να πετυχαίνει βαθμιαία τους 

στόχους του αρχικά δείχνοντας του τον τρόπο,και στη συνέχεια  εμψυχώνοντάς το 

και επαινώντας το για τα θετικά, μένοντας ψύχραιμος-συγκρατημένος στα αρνητικά 

δείχνοντας  του αγάπη και στην επιτυχία και στην αποτυχία. 

 Να βοηθά το παιδί να αποκτήσει συναισθηματική ισορροπία.Λέει ναι στον 

έπαινο,στην ενθάρρυνση, στην ήρεμη συζήτηση και στην στοργική προσοχή και 

μάχεται δυναμικά ενάντια στον μηδενισμό, την παραμέληση, το σαρκασμό και τον 

εκφοβισμό. 

 Να βοηθά το παιδί να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητά του και να το ενθαρρύνει να 

αισθανθεί τη μοναδικότητά του.Να εκφράζει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες 

του ώστε να δημιουργει υγιείς σχέσεις τόσο μέσα στην οικογένειά του,  όσο στο 

σχολείο και την κοινωνία. 

 Να κοινωνικοποιεί το παιδί βοηθώντας το να εξελιχτεί σε έναν υγιή ενήλικα που θα 

είναι σε θέση να διαθέτει ευελιξία ως προς  σ τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά του όταν οι συνθήκες το απαιτούν και το επιβάλλουν προκειμένου να 

μην αφήσει τη ζωή να το νικήσει κάνοντας τον « ειρηνικό πολεμιστή». 

 Να βάζει όρια πειθαρχίας και να κρατά μια σταθερή στάση όταν τα όρια αυτά 

ξεπερνούνται.Να βοηθά το παιδί να συνειδητοποιεί το λάθος του με μια ήρεμη 

συζήτηση καθώς μια έντονη αντίδραση συνήθως οξύνει  την τάση του να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του.  

 

Ο ρόλος του γονιού οφείλει να είναι παιδοκεντρικός. Να εξελίσσεται και να 

βελτιώνεται συνεχώς. Εξάλλου,παραθέτοντας τον Γκιμπράν δεν έιμαστε παρά μόνο 

το τόξο που  εκτοξεύειτα βέλη προς το σπίτι του αύριο το οποίο δεν θα μπορέσουμε 

να επισκεφτούμε ούτε στα όνειρά μας αφού μόνο ο τοξότης βλέπει το στόχο και μας 

λυγίζει όσο χρειάζεται ώστε τα βέλη να φύγουνε γρήγορα και μακριά. 

                                                                                                          (Λέξεις(1175) 
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