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ΑΓΑΠΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

(ΔΕΚΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ) 

Αναρωτnθnκαν καμμιό φορό οι γονεfς, 

αν μπορεf να υπόρξει πρόβλnμα αγωγnς, 

που να επιδρό σε μεγόλο βαθμό στnν ανα

τροφn και τn μόρφωσn των παιδιών τους και 

που να πnγόζει όμεσα, από τnν αγόπn τους 

γι' αυτό; 

Ένα κρfσιμο ερώτnμα με δύο όψεις: 

μια θετικn και μια αρνnτικn. Αφ' ενός μεν, n 
έλλειψn αγόπnς των γονιών προς τα παιδιό 

και μόλιστα στα πρώτα χρόνια τnς ζωnς 

τους, έχει όμεσες επιπτώσεις στn ψυχικn 

τους υγεία και πολλές φορές στnν ίδια τους 

τn ζωn, αφ' ετέρου n σπατόλn, δίχως όρια 
και μέτρο αγόπn των γονιών, που εκδnλώνε

ται με το παραχόιδεμα, μπορεί να σταθεί 

πnγn πολλών παιδικών ελαττωμότων, τα 

οποία, εόν δεν προσεχθούν έγκαιρα, θα με

τουσιωθούν σε μόνιμn, ψυχικn και nθικn κα

τόστασn, ανεπανόρθωτα βλαβερn, για τnν 

κατοπινn ζωn τους. Πως λοιπόν το ίδιο πρόγ

μα - n αγόπn - μπορεί να ωφελεί και ταυτ6-

χρονα να βλόπτει και ποιος θα μας δώσει το 

μέτρο, για να προσδιορίσουμε τnν ποσολο

γία τnς αγόπnς, στις δόσεις εκείνες, ώστε να 

είναι κανονικές και ωφέλιμες; Ένα σπουδαίο 

ερώτnμα που επισnμαίνει τn σοβαρότnτα 

του θέματος, τnς στόσεως των γονέων, απέ

ναντι στα παιδιό, για να τα βοnθnσουν, στn 

σωστn συναισθnματικn τους ισορροπία, 

καθώς προσπαθούν ασχnμότιστα να προ

σαρμοσθούν στο περιβόλλον τους. 

Κόποια απόντnσn, στο σοβαρότατο 

αυτό ερώτnμα, δίνει το παρακότω περίγραμ

μα - από δέκα χρnσιμες παραινέσεις - που 

τείνει να προσεγγίσει και να φωτίσει από τις 

σπουδαιότερες οπτικές γωνίες του, το μέγα 

Κώστα Ζ. Γιαννός 

θέμα, τnς αγόπnς των γονέων, στα παιδιό 

τους. 

1) Η επίδρασn τnς οικογένειας στο 

παιδί είναι τερόστια και ανυπολόγιστn. Η 

ανατροφn του παιδιού είναι έργο δύσκολο 

και χρειόζεται υπομονn, επιμονn, μεγόλn 

προσοχn και διαfσθnσn. Αδεξιότnτες και 

σφόλματα στις ενέργειες των γονέων επι

δρούν αρνnτικό στn διαμόρφωσn του χαρα

κτnρα του παιδιού τους. 

2) Η αγόπn στο παιδί είναι τόσο απα
ραίτnτn όσο και n τροφn για το στομόχι και ο 
α rμοσφαιρικός αέρας για τους πνεύμονες. 

Όταν πραγματικό τnν στερnθεί n νομίζει, 
πως τnν στερnθnκε, αναστατώνεται βαθειό. 

Το παιδί πρέπει να ανατρέφεται σε θερμn 

ατμόσφαιρα και να δένεται με τους γονείς 

του, με εσωτερικό και σταθερό συναισθnμα

τικό δεσμό, πnγn χορός και ικανοποίnσnς. 

Πρέπει λοιπόν, n αγόπn των γονέων στα παι
διό, να είναι αυθόρμnτn, ειλικρινnς, ανυστε

ρόβουλn και ζεστn και ποτέ να μn φτόνει 

στα όρια τnς υπερβολrlς. 

3) Η αυστnρn και αυταρχικn στόσn 

των γονέων είναι επικίνδυνn και ψυχικό δια

στρεπτικn. Ισοδυναμεί- τις πιο πολλές φορές 

- με έλλειψn αγόπnς, παραμορφώνει τnν ψυ
χικn ισορροπία του παιδιού και νοθεύει τον 

χαρακτnρα του. 

4) Η πλrlρnς παραμέλnσn τnς οικογε
νειακnς ανατροφnς και n ανόθεσn τnς σε 
τρίτους είναι διαταρακτικό γεγονός. Ανοίγει 

δρόμους για ποικίλα nθικό και κοινωνικό πα

ραστρατnματα του παιδιού, ανόλογα βέβαια 

με τn συμπεριφορό των τρίτων απέναντι στο 

παιδί. Η τυχόν αδιαφορία των γονέων- σε μι-
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κρότερο n μεγαλύτερο βαθμό .. φαίνεται στα 
μάτια του παιδιού, σαν έλλειψn αγάπnς. 

5) Η υπέρμετρn αγάπn, που γίνεται πα
ραχάϊδεμα, παραμορφώνει τn ψυχn του παι

διού και εκκολάπτει n εγωϊστn και σκλnρό χα
ρακτnρα n πεισματάρικο και δειλό πλάσμα. 
Για να επιτύχουν οι γονείς, να μάθουν το 

παιδί, ενωρίς, να πειθαρχεί τn βούλnσn του 

και να υπακούει, χρειάζεται από τn μεριά 

τους υπομονr\ επιμονr\ διαίσθnσn και 

αγάπn. Η αυταρχικότnτα, στnν περίπτωσn 

αυτr\ δεν ωφελεί, όπως δεν ωφελεί και n αχα
λίνωτn ελευθερία. 

6) Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν, ότι 
δεν είναι ασύδοτα και ότι δεν είναι διατεθει

μένοι οι γονείς, να καλύπτουν όλες τις τρέλ

λες τους και να ικανοποιούν κάθε επιθυμία 

τους. Στο σnμείο αυτό, οι γονείς πρέπει να 

ακολουθούν σταθερn γραμμn, γιατί μόλις 

γίνει n πρώτn τους υποχώρnσn, από επιείκεια 
n οίκτο, εισβάλλει στn ψυχn του παιδιού το 

πείσμα, που ενεδρεύει και δnμιουργούνται 

έτσι καταστάσεις, αφάvωσrα βλαπτικές για 

τn διαμόρφωσn του χαρακη'Ίρα του σοv 

αποτέλεσμα τnς πόλωσnς, ανάμεσα cπnν 

avuποχώρπτο υ ι οθερn οτόσπ και τπv επιεί

κεια. 

7) Οι γονείς δεν πρέπει να εγκωμιά
ζουν χωρίς φειδώ τα παιδιά, ούτε να τα απο

γοnτεύουν, να τα ταπεινώνουν και να τα γε

λοιοποιούν. Επιβάλλεται να τα κατανοούν και 

να εισχωρούν στο δικό τους ψυχικό κόσμο, 

χωρίς να προβάλλουν αδιάκοπα, σαν πρότυ

πα, τα παιδιά, τnς δικnς τους εποχnς. 

8) Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά τους, κάθε στιγμn, με συμβουλές 

και όχι με προσrαγές και με βλέμμα γεμάτο 

στοργn και αγόπn. Ποτέ δεν πρέπει να τα 

αποθαρρύνουν, όταν προσπαθούν να απο

κτnσουν ένα σύστnμα αξιών, για να θεμελιώ

σουν αργότερα τnν αυτονομία τους. 
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9) Οι γονείς, εrναι αναγκαίο, να εμφανί
ζονται απέναντι σrα παιδιά τους χαρούμενοι 

καινα δίνουν και σε αυτά χαρά, για να το 

προετοιμάσουν έτσι, να δέχονται και το αντί

θετο τnς χορός, τn δύσκολn προσπάθεια, τα 

εμπόδια και αυτn τnν ημωρία, που προέρχε

ται από αγόπn και όχι από μνnσικακία. 

10) Οι γονείς να αποφεύγουν τις φιλο
νικίες, γιατί το παιδί-και όταν είναι aφανέρω

τες τις "οσφραίνεται". Συχνά εκμεταλλεύεταΙ 

τις έριδες των γονιών του, για να ωφελnθεί το 

ίδιο, στις ιδιοτροπίες του. Ό,τι απαγορεύει n 
μnτέρα, θα το ζnτnσει από τον πατέρα n και 
το αντίθετο. Η γaλrlνn, n αγόπn και n χορό, 
που πρέπΕΙ να επικρατούν στnν οικογένεια, 

βοnθούν τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια, 

που αποτελεί απαραίτnτn προϋπόθεσn στnν 

ανόπτυξn τους και στn βαθμιαία διόπλασn 

τnς προσωπικότιπός τους. Η αυτοδιόπλασn 

των παιδιών, γίνεται βέβαια με τnν καθοδnγn

σn των γονέων, που πρέπει να προσφέρεται, 

χωρίς ταλαντει)σεις και ιδιοτροπίες, στα 

μέτρα π6ντοτε και στις κλnρονομικές δυνα

τότnτες Ι<άθε παιδιού. 

Το έργο τnς διόπλασnc; του χαρακτr'Ίρα 

του παiδJού, πρ<.ό-πύια, avili<εi στους γονεfς 

του, γ!' αυτό και n ευθι)νrι τους είναι μεγόλπ, 
κυρίως στα πρώτα και κρίσιμα χρόνια τnς 

ζωnς του. Με τnν αγάπn τους ιωι το αδιάκο

πο τρεμούλιασμα τnς ψυχnς τους, οι γονείς, 

έχουν Βαρειό τnν ευθύνn, να πλάσουν γερn 

και γεμότn ανθρωπιά τn ψυχn του παιδιού 

τους. Η όγρυπνn αυτn λαχτάρα των γονιών 

για τnv ανατροφn, τnν διαπαιδαγώγnοn και 

τnν εν γένει αγωγn του παιδιού τους, πρέπει 

να πnγόζει από σεβασμό προς το παιδί. Και ο 

σεβασμός αυτός, σε συνδυασμό με τnν 

αγόπn τους, είναι n πρώτn και n τελευταίο 
λέξn, μιας γνnσιας, μιας αλnθινnς μιας 

πραγματικnς αγωγnς. 




