


«Τα παιδιά για να μεγαλώσουν χρειάζονται μόνο 

γάλα και αγάπη…»

Τ. Ράτζος

(«…και πάνες, πολλές πάνες». Κ. Κρ.) 



Αφιερωμένο στη μητέρα μου, που μας βλέπει 

από ψηλά, στη γυναίκα μου και στο μικρό μου 

κοριτσάκι, που έχουν βάλει τόση ομορφιά 

στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια…



Πρόλογος [Δημητρης Δελλης]

Με τον Κώστα γνωριστήκαμε σε μια σειρά ημε-

ρίδων που πραγματοποιούσαμε σε σχολεία όλης 

της Ελλάδας με αντικείμενο την εκπαίδευση των 

παιδιών στη σωστή διατροφή.

Με εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή η αγά-

πη που είχε στα παιδιά και το πάθος με το οποίο 

επικοινωνούσε μαζί τους.

Όταν μου ζήτησε να διαβάσω και να προλο-

γίσω το βιβλίο του, χάρηκα. Ήταν τιμητικό για 

μένα.

Παρ’ όλα αυτά, ως παθολόγος διατροφολό-

γος, αλλά πολύ περισσότερο ως πατέρας τριών 

παιδιών, ─άρα με μεγάλη ανάλογη εμπειρία─, ξεκί-

νησα να το διαβάσω χωρίς πολλές προσδοκίες 

για κάτι νέο. Περίμενα να διαβάσω μία ρομαντι-

κή και αξιόλογη προτροπή στους μπαμπάδες να 
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ασχοληθούν με τα παιδιά τους και να νιώσουν 

καλά πάνω απ’ όλα οι ίδιοι, αλλά δεν πολυπί-

στευα ότι θα μάθω κάτι νέο.

Έκανα λάθος. Η ανάγνωση του βιβλίου ήταν 

για μένα ανατρεπτική. Σας συμβουλεύω να φτά-

σετε μέχρι το τέλος και τότε θα ξέρετε πως τα 

σοβαρά πράγματα γράφονται με απλό τρόπο.

Μικρές ενότητες που δεν κουράζουν. Εξερεύ-

νηση όλων των πτυχών του παιδικού κόσμου. Συ-

ναισθήματα, αυτοκριτική, προσεκτική ψυχολογική 

προσέγγιση, ψάξιμο, πληρότητα και πολλή αγάπη. 

Ένας ύμνος στο παιδί, τον πατέρα και τη μάνα. Και 

ένα καταπληκτικό κλείσιμο με αναφορά στη μητέ-

ρα του συγγραφέα που αξίζει να διαβάσετε...

Στο κομμάτι της Διατροφής που είναι και η ει-

δικότητά μου, το βιβλίο αυτό έχει μια προσέγγιση 

πραγματικά ξεχωριστή. Διαφέρει από τα τετριμ-

μένα. Σε κάνει να νιώθεις ποιο είναι το σωστό 

και ποιο το λάθος χωρίς να σου κουνά το δάκτυ-

λο... Όλα είναι γραμμένα κατανοητά και επιστη-

μονικά επαρκή. Περιγράφουν σφαιρικά το πρό-

βλημα. Είναι βγαλμένα από την καθημερινότητα 

και έχουν αποδοθεί απλά. 

Δεν κουράζει. Τελειώνεις το κεφάλαιο της δια-

τροφής και της άσκησης και απλώς θέλεις να κά-

νεις το σωστό για το παιδί σου.

Ευχαριστώ τον Κώστα Κρομμύδα που μου 

έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω κάτι τόσο όμορ-

φο και αξιόλογο. 

Είμαι σίγουρος ότι όσοι το διαβάσετε, τελειώ-

νοντάς το, θα είστε καλύτεροι γονείς. 

Έτσι απλά!

Δημήτρης Δελλής 

Ειδικός Παθολόγος Διατροφολόγος
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Πρόλογος [μυρςίνη Κωςτοπουλου]

Ως δρ Κλινικής Ψυχολογίας, ψυχοθεραπεύτρια, 

αλλά πάνω από όλα μητέρα δύο παιδιών, είχα 

την τύχη να διαβάσω το αξιόλογο αυτό βιβλίο 

μέσα από ένα μητρικό πρίσμα, αλλά ταυτόχρο-

να με τη διεισδυτική εκείνη ματιά που προσπαθεί 

να εισχωρήσει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει 

τον ψυχισμό ενός πατέρα που αγωνιά να προ-

σφέρει μια άνευ όρων αγάπη στο παιδί του. Στον 

μοναδικό αυτόν δεσμό πατέρα-παιδιού έγκειται 

η μαγεία και η καινοτομία του βιβλίου του Κώ-

στα Κρομμύδα, έναν δεσμό παραγκωνισμένο, 

αλλοιωμένο και στιγματισμένο από τις παραπλα-

νητικές και δυνάμει επικίνδυνες επιταγές μιας 

σύγχρονης κοινωνίας που άρρητα ενοχοποιεί 

τον πατέρα  εκείνον που λειτουργεί έξω από τον 

προκαθορισμένο ρόλο του. Το βιβλίο αυτό τολμά 

να αμφισβητήσει ένα παρωχημένο πατρικό πρό-

τυπο, του πατέρα εκείνου που, εφησυχασμένος 

στην ανώδυνη «ανωνυμία» του, καταλήγει τυφλά 

να αποσύρεται συναισθηματικά από το παιδί του 

μέσα στον χρόνο, δίχως να αντιλαμβάνεται το 

χρόνιο οδυνηρό συναισθηματικό κενό που του 

δημιουργεί. 

Συμπληρώνει επίσης ένα κενό στην υπάρχου-

σα ελληνική βιβλιογραφία, καθότι τα περισσό-

τερα βιβλία είναι μεταφρασμένα από τα αγγλικά 

και διαποτίζονται από την αγγλοσαξονική κουλ-

τούρα που μεγαλώνει τα παιδιά της στο όνομα 

μιας ιδεώδους και απόλυτης οριοθέτησης ανά-

μεσα σε παιδί και γονιό. Τα όρια φυσικά είναι 

απαραίτητα σε κάθε σχέση, αλλά και αυτά θα 

πρέπει με όρια να τίθενται από τον γονιό! Καμία 

ανθρώπινη σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει ή 

να εξηγηθεί μέσα από μια μαθηματική εξίσωση, 

πόσο μάλλον η σχέση γονιού-παιδιού. Ο τρόπος 

γραφής του Κώστα Κρομμύδα είναι βιωματικός και 

ο λόγος του αβίαστος, αληθινός και πλούσιος σε 

συναισθήματα, δίχως ίχνος επιτήδευσης ή ασυ-

νείδητης προσπάθειας να εξουσιάσει, να χειρα-
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γωγήσει τον αναγνώστη ή να λειτουργήσει απέ-

ναντί του ως γονεϊκός καθοδηγητής. Προσφέρει 

ένα εμπειρικό και άρα χρηστικό πλαίσιο, που ξε-

περνά σε αξία τα παρωχημένα ψυχαναγκαστικά 

εγχειρίδια που «ταΐζουν» τους γονείς με εύπε-

πτες συνταγές. 

Οι δυνάμεις της αγοράς καθώς και ένας πε-

ριρρέων στα ΜΜΕ υπεραπλουστευτικός ψυχο-

παιδαγωγικός λόγος επιστρατεύονται για να 

δια μορφώσουν και εντέλει να αλλοιώσουν τη 

φυσική λειτουργία του να είσαι γονιός σήμερα. Ο 

σύγχρονος γονιός έρχεται αντιμέτωπος με κάθε 

λογής ερωτήματα, ερωτήματα δοτά, κάθε άλλο 

παρά δικά του, που τον καθιστούν δύσπιστο απέ-

ναντι στον ίδιο του το εαυτό… Είμαι καλός γο-

νιός; Κάνω το καλύτερο για το παιδί μου; Πόσο 

δύσκολο είναι να διαχειρίζεται ένας γονιός σή-

μερα την πολλαπλότητα και την αντιφατικότητα 

των μηνυμάτων αυτών που τον βομβαρδίζουν 

καθημερινά; Για την απάντηση παρεμβαίνουν 

κάθε λογής «ψυχο-σύμβουλοι» θολών και ασα-

φών επιστημονικών προελεύσεων που ανθούν 

στις μέρες μας και που έχουν την τιμητική τους 

στη μικρή οθόνη. Διεισδύουν επίσης και τα τερά-

στια οικονομικά συμφέροντα των διαφόρων παι-

δικών βιομηχανιών που συγχέουν το «καλό» με 

το «κακό». Η σημαντικότερη  απώλεια όμως εί-

ναι συμβολική, είναι η υπονόμευση  της αυθόρμη-

της ανάγκης και επιθυμίας του ίδιου του γονιού, 

η αλλοίωση της αυτενέργειας και των επιλογών 

του. 

Ο Winnicott μίλησε για την απόλυτη αξία 

της «αρκετά καλής μητέρας» («good-enough 

mother»), τη συνηθισμένη και αφοσιωμένη μητέ-

ρα που μπορεί απλά να αγαπά και να φροντίζει το 

μωρό της. Μεταφέροντας τα λόγια του Winnicott 

στη σημαντικότητα του ρόλου του πατέρα, ένας 

«αρκετά καλός» πατέρας θεωρώ ότι μπορεί να 

χτίσει ένα σταθερό αίσθημα ασφάλειας στο παιδί 

του το οποίο θα μπορέσει να αντισταθμίσει την 

ευμεταβλητότητα και τα δεινά ενός ολόκληρου 

κόσμου που μοιάζει να αποσταθεροποιείται.

Μυρσίνη Κωστοπούλου 

Δρ Κλινικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπεύτρια 

myrsi@hol.gr



Εισαγωγή

Ένας χρήςιμος οδήγος μΈ ςυμβουλΈς για τα 

πρώτα χρόνια ανατροφής των παιδιών βγαλμέ-

νος από την προσωπική εμπειρία αλλά και την 

όποια σχετική μελέτη. Το βιβλίο αυτό σε καμιά 

περίπτωση δεν αντικαθιστά την ιατρική συμβου-

λή που πρέπει καταρχήν να παίρνετε όταν έχετε 

κάποιο θέμα με την ανατροφή ή την υγεία του 

παιδιού σας! Μια αφήγηση της δικής μου εμπει-

ρίας στο μεγάλωμα της κόρης μου, η οποία, διαν-

θισμένη με χιούμορ και με κάποια μικρά γεγο-

νότα, αποτελεί ένα καλό εργα-

λείο για την περίπτωση που θα 

μεγαλώσετε ή μεγαλώνετε ήδη 

το παιδί σας.

Αν και λόγω τίτλου απευθύ-

νεται στους μπαμπάδες, οι μα-

Το βιβλίο αυτό σε 
καμιά περίπτωση δεν 

αντικαθιστά την ιατρική 
συμβουλή που πρέπει 
καταρχήν να παίρνετε.

“

“
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μάδες είναι καλό να το διαβάσουν για να καταλά-

βουν την ψυχολογία ενός άντρα που ασχολήθηκε 

πολύ και έτσι να βοηθήσουν το δικό τους έτερον 

ήμισυ να συμμετέχει ενεργά στο μεγάλωμα του 

παιδιού τους. Είμαι όμως σίγουρος ότι οι μαμά-

δες θα βρουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

που είναι βγαλμένες κυρίως από την εμπειρία 

μου αυτά τα χρόνια. Το πιο ενδιαφέρον όμως 

σε αυτό το βιβλίο είναι ότι όλα αυτά είναι ιδω-

μένα με τα μάτια ενός άνδρα, συζύγου, πατέρα. 

Για κάποιους πατεράδες, όλα αυτά τα σχετικά με 

την ανατροφή ενός παιδιού είναι ένας άγνωστος 

κόσμος και καλό θα ήταν να τους βοηθήσουμε 

να τον κατανοήσουν ώστε να μην φαίνεται τόσο 

τρομακτικός.

Ξεκινάμε…

ΠοτΈ δΈν υΠήρξα αΠο αυτους που έλεγαν «Α, 

θέλω να κάνω παιδιά»· μάλιστα πίστευα πως 

μπορεί και να μην έκανα ποτέ, δεν μου άρεσε και 

πολύ η ιδέα αυτής της μόνιμης δέσμευσης, και 

όταν τύχαινε να είμαι με φίλους που είχαν μωρά 

ομολογώ ότι δεν ήταν και το καλύτερό μου, ας 

μην μιλήσουμε για τη σκέψη και μόνο αλλαγής 

μιας πάνας… Δεν υπήρχε περίπτωση!

Ακούω συχνά ότι δεν είναι στη φύση του άν-

δρα όλα αυτά… Πλέον αυτού του είδους οι κου-

βέντες με κάνουν και γελάω. Τώρα που έχω κά-

νει παιδί, βλέπω τι θα έχανα αν άκουγα τον εαυ-

τό μου εκείνα τα χρόνια. Υπολογίζω ότι πρέπει 

να έχω αλλάξει κοντά στις 1.000 πάνες αυτά τα 

τέσσερα χρόνια (εδώ και καιρό βέβαια έχουμε 

τελειώσει με τις πάνες, θα αναφερθώ παρακά-
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τω σε αυτό) και θα άλλαζα ξανά άλλες 10.000 αν 

χρειαζόταν. 

Όταν δε άκουγα τις μονοπωλιακές σχεδόν συ-

ζητήσεις που αφορούσαν μωρά μεταξύ των γο-

νιών άλλαζα πόλη! Έδειχναν όλοι τους τόσο πω-

ρωμένοι με το όλο σκηνικό, που κάποιες στιγμές 

έλεγα πως δεν είναι δυνατόν να μην έχουν άλλο 

θέμα συζήτησης.

Πού να ήξερα πως θα έκανα πολύ σύντομα τα 

ίδια και χειρότερα. 

Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να είναι κάποιος 

γονιός, ειδικά στη σημερινή εποχή. Δεν πιστεύω 

όμως πως υπάρχει και μεγαλύτερο δώρο που 

μπορείς να κάνεις πρωτίστως στον εαυτό σου 

(και συμβάλλεις και στη λύση του δημογραφικού 

προβλήματος της χώρας). Δεν 

θα νιώσεις έτοιμος να γίνεις 

γονιός εύκολα, και αν το πολυ-

σκέφτεσαι δεν θα γίνεις ποτέ! 

Πιστεύω πως διαβάζοντας αυτό 

το βιβλίο θα πάρεις μια μικρή 

ιδέα για το τι σημαίνει μεγαλώνω και ανατρέφω 

ένα παιδί. Επίσης, συνειδητοποίησα πόσο καλύτε-

ρο άνθρωπο σε κάνει το μεγάλωμα ενός παιδιού. 

Πόσο πιο ευαίσθητος αλλά και υπεύθυνος γίνεσαι. 

Τέλος, κατάλαβα πως μπορείς να αγαπήσεις ακό-

μα περισσότερο τη σύντροφό σου, από τη στιγμή 

που μοιράζεσαι αυτή την τόσο δημιουργική αλλά 

και δύσκολη δοκιμασία μαζί της, γίνεσαι «συνένο-

χος» και συνοδοιπόρος, την καταλαβαίνεις περισ-

σότερο και την ερωτεύεσαι περισσότερο… 

Θα πρέπει επίσης να ξέρετε πως θα κάνετε 

και πολλά λάθη, πράγμα εντελώς φυσικό, όμως 

είναι καλό να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Έκα-

να πολλά και ξέρω.

Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τα δικά 

μου και εσείς κρίνετε και κάντε τα καλύτερα. 

Σημασία έχει να καταλαβαίνετε τα δικά σας και 

Επίσης, 
συνειδητοποίησα πόσο 

καλύτερο άνθρωπο 
σε κάνει το μεγάλωμα 

ενός παιδιού.

“

“
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να προχωράτε μπροστά. Έκανα λοιπόν αρκε-

τά ως εδώ και είναι σίγουρο ότι θα κάνω και 

άλλα, αλλά πιστεύω πως με την ενημέρωση από 

όποιο βιβλίο ή άρθρο έπεφτε στα χέρια μου, τη 

συζήτηση με φίλους, αλλά και την εμπειρία, έχω 

φτάσει σε ένα καλό επίπεδο έτσι ώστε να έχω 

ελαχιστοποιή σει τα όποια λάθη. Το πιο σημαντι-

κό όμως είναι ότι νιώθω ανοιχτός στο να μα-

θαίνω καινούργια πράγματα, κάθε μέρα, που με 

βοηθάνε στο μεγάλωμα της κόρης μου και πως 

αυτή η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Για να μην σας 

πω ότι πολλά από τα λάθη που έκανα και διόρ-

θωσα ένιωσα ότι με έκαναν και εμένα καλύτερο.

Θα είσαι για πάντα γι’ αυτό το πλάσμα σημείο 

αναφοράς και έμπνευσης.

Σκοπός μου δεν είναι να παροτρύνω κάποιον 

να κάνει με το ζόρι παιδιά, αλλά να του δώσω να 

καταλάβει τι θα χάσει αν δεν το κάνει, και περισ-

σότερο αυτά που δεν θα νιώσει αν δεν συμμετέ-

χει ενεργά στο μεγάλωμα ενός παιδιού και όχι 

διά αλληλογραφίας… 

Πραγματικά δεν πιστεύω πως όλοι οι άνθρω-

ποι είναι ικανοί να γίνουν γονείς, αλλά δυστυ-

χώς ή ευτυχώς στον δικό μας 

πολιτισμό δεν υπάρχει τέτοιου 

είδους απαγόρευση… (τουλά-

χιστον όχι ακόμη). 

Ακόμα και αν είσαι από αυ-

τούς που πιστεύουν πως η ανα-

τροφή και η φροντίδα ενός παι-

διού ανήκει αποκλειστικά στη 

γυναίκα, κάνε τον κόπο και διά-

βασε τη συνέχεια· μπορεί να ανακαλύψεις πράγμα-

τα που έχεις κρυμμένα μέσα σου και που θέλουν 

ελάχιστη προσπάθεια για να βγουν στην επιφάνεια. 

Κάνε τον κόπο και 
διάβασε τη συνέχειαØ 

μπορεί να ανακαλύψεις 
πράγματα που έχεις 
κρυμμένα μέσα σου 

και που θέλουν 
ελάχιστη προσπάθεια 

για να βγουν στην 
επιφάνεια.

“

“



Εγκυμοσύνη: 
οι πρώτες αλλαγές

ΠΈραςατΈ Πολυ ομορφα ΈκΈινο το βραδυ με τη 

γυναίκα σου… το αποτέλεσμα αυτής της νύχτας 

σε βρίσκει μαζί της πάλι μια δυο εβδομάδες μετά, 

αλλά με μια εξέταση ή κάποιο τεστ εγκυμοσύνης 

στα χέρια. Δεν ξέρω πώς θα επιλέξει να σου το 

πει η γυναίκα σου, αλλά όταν για πρώτη φορά 

στη ζωή σου ακούσεις από τα χείλη της αυτές τις 

δυο λέξεις –«είμαι έγκυος»–, σε ενημερώνω ότι 

από εκείνη τη στιγμή εισέρχεσαι με επιτυχία στον 

μαγικό κόσμο των μπαμπάδων. Αυτός ο κόσμος 

που μόλις ξεκινά θα σε ταξιδέψει σε μέρη και σε 

συναισθήματα που δεν είχες φανταστεί ότι υπάρ-

χουν. Αν περίμενες τη γέννηση για να αισθανθείς 

μπαμπάς, μάλλον θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις 

και θα σου εξηγήσω γιατί.
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Ελάχιστοι θεωρούν τον εαυτό τους μπαμπά από 

τη στιγμή που επέρχεται η σύλληψη. Θεωρούν ότι 

ο τίτλος του μπαμπά είναι κάτι που σου «απονέμε-

ται» πανηγυρικά με τη γέννηση. Έλα όμως που, αν 

το καλοσκεφτείς, θα καταλάβεις πως μπαμπάς γί-

νεσαι ακριβώς τη στιγμή που το σπερματοζωάριό 

σου συναντά καταϊδρωμένο το ωάριο της γυναίκας 

σου! Και μόλις εγκατασταθεί εκεί, όλα παίρνουν 

τον δρόμο τους. Και εσύ πρέπει να ακολουθήσεις 

τον νέο δρόμο που μόλις άνοιξε μια παθιασμένη 

στιγμή με την όμορφη γυναίκα σου. 

Το επόμενο βήμα το οποίο θα σε κάνει μπα-

μπά με τη βούλα λαμβάνει χώρα σε ένα δωμά-

τιο ιατρείου με χαμηλό φωτισμό, όπου ο γιατρός 

έχει το μηχάνημα του υπέρηχου πάνω στην κοιλιά 

της γυναίκας σου (αφού έχει απλώσει εκείνο το 

διαφανές ζελέ) και προσπαθεί να εντοπίσει αυτή 

τη μικρή κουκκίδα που σε λιγότερο από εννέα 

μήνες θα έχει γίνει ένα κανονικό μωράκι… 

(Εμείς το λέγαμε φακή. Μέχρι να αρχίσουμε 

να βλέπουμε το σχήμα του πιο καλά, του δίνα-

με ονόματα από το φυτικό βασίλειο ανάλογα βέ-

βαια και με την εξέλιξή του και το μέγεθός του· 

η «φακή» σε λίγο καιρό έγινε «φασολάκι», το 

«φασόλι» «καρυδάκι» κ.λπ.)

Μόλις δεις λοιπόν τη δικιά σου «φακή», έχεις 

πάρει και την επίσημη πιστοποίηση ότι μπορείς 

να λέγεσαι μπαμπάς. Και εδώ ξεκινά η φάση της 

φροντίδας, καταρχήν προς τη γυναίκα σου αλλά 

και έμμεσα προς το μικρό αυτό σημαδάκι στον 

υπέρηχο. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά εί-

ναι μαγικός. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησα να 

κάνω από τη στιγμή που το μάθαμε ήταν να φρο-

ντίζω όσο περισσότερο μπορούσα τη γυναίκα μου 

όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και διατροφικά. 

Έχω ρίξει τρελό τρέξιμο για να βρω τα πιο υγιει-

νά προϊόντα για να της τα προσφέρω (να τονίσω 

ότι ελάχιστες φορές μου ζήτησε κάτι παράξενο ή 

σε περίεργη στιγμή). Έτρεξα λοιπόν πολύ για να 

τρώει όσο γίνεται πιο καλά, γιατί ήξερα αλλά και 

έμαθα σχεδόν αμέσως ότι η εγκυμοσύνη απαιτεί 

πολλά από μια γυναίκα, και θα πρέπει να προ-

σέξει πολύ τη διατροφή της. Σε αυτό έκανα ό,τι 

καλύτερο μπορούσα, σε σημείο που πιστεύω πως 

την κούρασα κιόλας. (Το καλύτερο δεν είναι πά-

ντα και ακριβότερο…)
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Έχω ακούσει απίστευτες ιστορίες για το τι 

μπορεί να ζητήσει μια έγκυος από τον σύντρο-

φό της, αλλά, δόξα τω Θεώ, δεν είχα παράλογες 

απαιτήσεις από τη γυναίκα μου. Θα έλεγα ότι σε 

σχέση με αυτά που είχα ακούσει το πέρασα πολύ 

ανώδυνα αυτό το κομμάτι. (Η οδήγηση μαζί της 

στο αυτοκίνητο ήταν το χειρότερό μου.)

Κατέληξα όμως ότι αυτό που έχει πιο πολύ 

ανάγκη μια γυναίκα στη φάση της εγκυμοσύνης 

είναι η στήριξη, η κατανόηση και η φροντίδα γε-

νικότερα. Οι αλλαγές που γίνονται στο σώμα της 

μπορεί να την κάνουν νευρική και αλλόκοτη με-

ρικές φορές. Ειδικά όσο πλησιάζουν οι τελευταίοι 

μήνες και βαραίνει, τα πράγματα δυσκολεύουν 

περισσότερο. Εκεί πρέπει να έχεις υπομονή και 

ψυχραιμία. Και εκεί είναι που θα της παρέχεις 

και τη σιγουριά ότι είσαι παρών όχι μόνο τώρα, 

αλλά και σε όλη τη διαδικασία της ανατροφής – 

είναι σαν μια μικρή πρόβα για το πώς θα είσαι 

μετά τη γέννα. Να θυμάσαι συνεχώς πως τίποτα 

δεν κρατάει για πάντα. Ως αρσενικό, θα πρέπει 

να κρατήσεις τις ηγετικές σου ικανότητες προ-

σαρμόζοντάς τες με μεγάλη δόση φροντίδας 

και κατανόησης. Και θα δεις ότι τελικά θα βγεις 

κερδισμένος. Θα πρέπει επίσης να είσαι αποφα-

σισμένος να θυσιάσεις κάποιες από τις παλιές 

σου συνήθειες για λίγο καιρό, αυτά που έκανες 

κυρίως με τους κολλητούς σου, καφέδες, μπίρες, 

αποδράσεις, ποδόσφαιρο κ.λπ. (Υπογράμμισε 

την ακόλουθη φράση για να θυμάσαι στο μέλλον: 

«Θα έρθουν μέρες που τίποτα δεν θα σου προκα-

λεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση από μερικές στιγμές 

κοντά στο παιδί σου. Τα φιλαράκια σου θα σε 

στερηθούν, θα έχεις τόσο την ανάγκη να πας κο-

ντά του, που δεν θα σε νοιάζει που θα χάνεις το 

κυριακάτικο ντέρμπι με την ομάδα σου. Και για 

να μην σε παραμυθιάζω, να ξέρεις ότι έτσι κι αλ-

λιώς θα έχεις και κάποιες στάνταρ υποχρεώσεις 

πλέον, που, όσο και να θες, δεν πρόκειται να 

αποφύγεις, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και 

μετά δεν θα θέλεις να αποφύγεις».) Αυτό λοιπόν 

που σε συμβουλεύω είναι να απολαύσεις μαζί με 

τη γυναίκα σου όσο γίνεται και όσο επιτρέπεται 

βέβαια το διάστημα πριν τη γέννα… τίποτα δεν 

θα είναι ξανά ίδιο στη ζωή σου από εκεί και μετά. 

(Μην τρομάζεις· τώρα έρχονται τα όμορφα…)
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Προετοιμασία

για το τΈλος αυτής τής φαςής να ξέρετε πως 

είναι πολύ σημαντικό να είσαστε όσο καλύτερα 

προετοιμασμένοι γίνεται πριν τα γεννητούρια. 

Φτιάξτε έναν ωραίο κατάλογο αρκετά πιο πριν 

και ρωτώντας θα μάθετε ότι πρέπει να προμη-

θευτείτε πολλά πράγματα τα οποία θα χρειαστεί-

τε τις πρώτες μέρες (από το κάθισμα του αυτοκι-

νήτου μέχρι τις σαλιάρες ταΐσματος). Και να έχε-

τε κάνα δυο βδομάδες πριν την προγραμματισμέ-

νη ημερομηνία τοκετού έτοιμη τη βαλίτσα για το 

μαιευτήριο, ο πελαργός δεν είναι πάντα συνεπής 

και δεν πρέπει να σας βρει σε πανικό! Αυτό το 

κομμάτι το είχε οργανώσει τέλεια η γυναίκα μου 

και δεν ταλαιπωρηθήκαμε καθόλου τη μέρα που 

εκτάκτως μας έσπασαν τα νερά και τρέχαμε για 

το μαιευτήριο. Ευτυχώς είχαμε πολλούς φίλους 

που είχαν γεννήσει πρόσφατα και μας είχαν ενη-

μερώσει για τα σχετικά και αναγκαία. Και μην 

τρέχεις σαν τρελός στο δρόμο, άναψε τα φώτα 

σου ρίξε και καμιά κόρνα και προχώρα (διάβασα 

ότι γίνονται πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια 

της μεταφοράς στο μαιευτήριο).



ΜΠΑΜΠΑ, ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕ 35

Σεξ κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης

δυςτυχώς, τον τΈλΈυταιο λογο αυτή την περίοδο 

θα τον έχει η σύντροφός σου, αυτή καταλαβαίνει 

πολύ καλά το σώμα της και ξέρει τι θέλει· από 

την άλλη, μην απορήσεις αν καταλάβεις ότι δεν 

ξέρει τι θέλει. Kαι οι δύο είναι απολύτως φυσιο-

λογικές συμπεριφορές (μην ξεχνάς πως οι ορμό-

νες της κάνουν τρελό πάρτι μέσα στο σώμα της) 

και θα πρέπει να δείξεις κατανόηση και υπομονή 

(για άλλη μια φορά). Δεν νομίζω ότι υπάρχει η 

ίδια συνταγή για όλες τις περιπτώσεις και για όλα 

τα ζευγάρια· με αρκετή και ήρεμη κουβέντα θα 

βρείτε τους τρόπους να περάσετε εξίσου όμορ-

φα και αυτό το μικρό στάδιο. Και να μην ξεχνάς 

ποτέ πως δεν χρειάζεται μόνο η ερωτική πράξη 

για να την κάνεις να νιώσει όμορφα· αν δεν το 

έχεις κάνει ως τώρα βάλε τη φαντασία σου να 

δουλέψει… και εδώ μην κάνεις τη βλακεία και 

δείξεις στη γυναίκα σου ότι σταμάτησες να την 

ποθείς, θα πρέπει να μην νιώσει καμιά αλλαγή 

στη συμπεριφορά σου, θα έχει έτσι κι αλλιώς αρ-

κετά άλλα θέματα να λύσει, μην έχει και τη δικιά 

σου αμφισβήτηση. Γιατί έτσι είναι και το σωστό· 

είσαι κι εσύ υπεύθυνος γι’ αυτή τη φουσκωμένη 

κοιλιά, οπότε μην έχεις κανένα έκπληκτο ύφος 

κάθε φορά που τη βλέπεις, αυτή η κοιλιά θέλει 

πολλά χάδια και πολλές γλυκές κουβέντες. Άλ-

λωστε, τώρα, με ένα χάδι δίνεις αγάπη και φρο-

ντίδα σε δυο ψυχές… 

Έκανα ένα γκάλοπ για το θέμα του σεξ κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν μπορώ να 

πω πως βρήκα μια κοινή γραμμή χειρισμού του 

θέματος. Άλλοι για εννιά μήνες δεν είχαν καμιά 

επαφή, αλλά άκουσα και περιπτώσεις που είχανε 

επαφές μέχρι την προηγούμενη μέρα του τοκε-

τού… Τι να σας πω, καλύτερα να ακολουθήσετε 

μια μέση οδό και πάντα με κατανόηση και συζή-

τηση. Οι ακραίες λύσεις και συμπεριφορές ποτέ 

δεν βοηθάνε. Και επειδή ξέρω πως περιμένετε 
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και τη δικιά μου εμπειρία, θα σας πω ότι εμείς 

δεν είχαμε το παραμικρό θέμα. Πολύ απλά δεν 

υπάρχει μια συνταγή χειρισμού, γι’ αυτό βρείτε 

τον δικό σας τρόπο.

(Για το θέμα του σεξ κατά την εγκυμοσύνη, μι-

λήστε με τον γιατρό σας και θα σας πει πώς να 

το χειριστείτε, από κάθε άποψη όμως είναι μια 

διαφορετική εμπειρία, γι’ αυτό διασκεδάστε τη.)

Το φύλο

δΈν ξΈρώ τι Προτιμήςή μπορεί να έχει ο καθέ-

νας στο φύλο του παιδιού του, αυτό που ξέρω 

όμως είναι ότι είναι αστείο να νομίζεις ότι μπο-

ρείς να κάνεις επιλογή, ή ακόμα και αλλαγή κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν και πλησιάζει 

ο καιρός όπου θα μπορείς να επιλέγεις το φύλο, 

προς το παρόν θα πρέπει να περιμένεις. Κατά τη 

γνώμη μου, είναι πολύ καλύτερα να αποφασίζει η 

φύση γι’ αυτά τα πράγματα, εκτός αν έχεις έξι κό-

ρες και θες και έναν γιο, που και πάλι σε τελική 

ανάλυση δεν έγινε και τίποτα (θα τρελαινόμουν 

αν είχα έξι κόρες… από κάθε άποψη).

Την πρώτη φορά που κάναμε υπέρηχο για να 

μάθουμε το φύλο του μωρού μας αλλά και για να 

δούμε πώς προχωρεί η εγκυμοσύνη γενικότερα 

(υπάρχουν διάφορα επίπεδα που θα σας τα μά-
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θει ο γυναικολόγος σας), μέσα στο ιατρείο ήταν 

ένα άλλο ζευγάρι που βρισκόταν στην ίδια φάση 

περίπου μ’ εμάς. Την ώρα λοιπόν που άνοιξε η 

πόρτα για να βγουν και να περάσουμε εμείς, από 

μέσα βγήκε με φόρα εμφανώς εκνευρισμένος ο 

«μπαμπάς», λέγοντας διάφορα που δεν μπορώ 

να σας μεταφέρω, τα οποία αφορούσαν κυρίως 

τη γυναίκα του, που ακολουθούσε πολύ στενα-

χωρημένη, αλλά και τον γιατρό, που είχε μείνει 

άφωνος για λίγο (αργότερα μας είπε ότι συμβαί-

νει κάποιες φορές). 

Αυτό που είχε συμβεί λοιπόν είναι πως το μω-

ράκι ήταν κορίτσι και πως ο κύριος περίμενε και 

ήθελε διακαώς αγόρι. Μάθαμε επίσης πως ήταν 

και το πρώτο τους παιδί… Πώς να χαρακτηρί-

σεις μια τέτοια συμπεριφορά, πώς να πείσεις 

αυτή τη γυναίκα ότι μετά από τέτοια αντίδραση 

ο άνδρας της θα αγαπήσει την κόρη τους όταν 

γεννηθεί με το καλό. Και πώς αυτή η γυναίκα θα 

συνεχίσει για τους υπόλοιπους πεντέξι μήνες; 

Προφανώς μόνη της, χωρίς καμιά στήριξη από 

τον δερβέναγα.

Και τελικά, τι σημασία έχει το φύλο του παι-

διού, ειδικά του πρώτου! Και 

όποια και αν είναι η επιθυμία 

σου, δεν αντιδράς σε καμιά 

περίπτωση με αυτόν τον απα-

ράδεκτο τρόπο. Έχω δει πολύ 

ευτυχισμένους γονείς με τρεις 

και τέσσερις κόρες ή γιους. Το 

φύλο του παιδιού δεν καθορίζει την ποσότητα 

και την ποιότητα της αγάπης που θα πάρεις ή θα 

δώσεις. Το μόνο που θα πρέπει να σε απασχο-

λεί είναι να αποκτήσεις ένα υγιές παιδί και να 

ολοκληρωθούν όλα καλά και γι’ αυτό και για τη 

γυναίκα σου· όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνεις 

πλάκα με τους φίλους στο μπαρ. 

Είχαμε μείνει όμως στο σημείο που μπαίνα-

με με τη σειρά μας στο ιατρείο για να μάθουμε 

και εμείς, εκτός των άλλων, το φύλο του μωρού 

μας. Πραγματικά, δεν με ένοιαζε ό,τι και αν ήταν, 

το μόνο που ήθελα να ξέρω συνεχώς είναι πως 

όλα πάνε καλά. Ο γιατρός, θορυβημένος από το 

προη γούμενο περιστατικό, ετοίμασε τη γυναίκα 

μου για να κάνουμε τη δικιά μας εξέταση... Όταν 

ήρθε η ώρα λοιπόν να μας πει το φύλο, και επειδή 

Το φύλο του παιδιού 
δεν καθορίζει την 
ποσότητα και την 

ποιότητα της αγάπης 
που θα πάρεις ή θα 

δώσεις.

“

“
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και εγώ ήμουν αρκετά σοβαρός, φώναξε κοντά 

του τον γυναικολόγο μας και κάτι του έλεγε. Δεν 

σας κρύβω ότι προς στιγμήν ανησύχησα. Αυτό 

που είχε συμβεί είναι ότι, αφού διαπίστωσε πως 

είναι κορίτσι, βλέποντας, από τη μια μεριά, εμένα 

πολύ σοβαρό, και, από την άλλη, έχοντας νωπό το 

προηγούμενο περιστατικό, δίσταζε να μου το πει 

ευθέως! Ίσως να νόμιζε πως θα σηκωθώ και θα 

φύγω βρίζοντας σαν τον προηγούμενο… Ο γυναι-

κολόγος μας όμως που με γνώριζε καλά μου είπε 

ξεκάθαρα: «Έχουμε κορίτσι» (εκεί με τη φαντα-

σία μου θυμάμαι πως είδα την κόρη μου μεγάλη, 

να με κοιτά και να μου δίνει μια ζεστή αγκαλιά 

χαμογελώντας…). Πριν από οποιαδήποτε άλλη 

σκέψη όμως, ρώτησα: «Όλα καλά;». Και μόλις ο 

γιατρός μου είπε ότι όλα πάνε πολύ καλά, πέτα-

ξα από τη χαρά μου, σας το λέω πολύ ειλικρινά, 

δεν με ένοιαζε καθόλου το φύλο, το μόνο που με 

ένοιαζε ήταν να είναι όλα καλά. Ακόμα και τώρα, 

αν κάνουμε δεύτερο παιδί, δεν με αφορά καθό-

λου το θέμα του φύλου. Καλά να ’ναι και ό,τι να 

’ναι (αν και η προοπτική να βάλω άλλη μια γυναί-

κα στη ζωή μου μου αρέσει πολύ, δεν θα με πει-

ράξει καθόλου και ένας γιος). Όλα αυτά βέβαια 

χωρίς να έχω ρωτήσει την «ξενοδόχο»-μαμά.

Από εκεί και μετά λοιπόν, γνωρίζοντας το 

φύλο, σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε το ουδέ-

τερο γένος, και αρχίσαμε όλα τα θηλυκά χαϊδευ-

τικά υποκοριστικά… ζουζουνίτσα, και άλλα πολ-

λά. Σε κάθε ζευγάρι αυτά τα χαϊδευτικά ονόματα 

διαφέρουν, και είναι πολύ ωραία η διαδικασία να 

φτιάχνεις διάφορα χαϊδευτικά για το παιδί σου 

που αφορούν πολύ τον στενό σας οικογενειακό 

κύκλο και που πιθανόν οι άλλοι να μην αντιλαμ-

βάνονται. 
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Τα ψέματα 
τελείωσαν… γεννιέται!

αν νομιςατΈ οτι μΈ μια βραδια έντονου πάθους 

ξεμπερδέψατε με τις υποχρεώσεις που έχετε ως 

πατέρας και γονιός, τότε μάλλον γελιέστε.

Ούτε που κατάλαβες πώς πέρασαν οι εννιά 

μήνες (πράγμα που να είσαι σίγουρος δεν ισχύει 

για τη γυναίκα σου που σε αυτή τη φάση νιώθει 

χοντρή και εκτός εαυτού), και τώρα είσαι στο 

μαιευτήριο… παρών την ώρα της γέννας ή στην 

αναμονή, με μια αίσθηση ανακούφισης, θα έλεγα 

ίσως, γιατί από μέσα σου λες επιτέλους, τελειώ-

νει αυτό το μικρό μαρτύριο της αναγκαστικής 

αποχής από το σεξ, τελειώνουν αυτά τα ξαφνικά 

«πρόσεχεεεε, μην τρέχεις, πρόσεχε τις λακκού-

βες, πιο γρήγορα, πιο σιγάααα» ενώ είσαι στο 

αυτοκίνητο, και όλα αυτά που έχουν να κάνουν 

με τις δυσκολίες της εγκυμο-

σύνης. Ωραία, λες, θα γεννηθεί 

το μωρό μας και θα ξαναβρού-

με πάλι τους ρυθμούς μας.

Φίλε μου, γελιέσαι οικτρά· 

θα πρέπει να εφαρμόσεις πλέον καινούργια χρο-

νολόγηση στη ζωή σου: Ζ.Π.Τ.Γ. (ζωή πριν τη 

γέννα) και Ζ.Μ.Τ.Γ. (ζωή μετά τη γέννα)! Τίποτα 

δεν θα είναι ξανά το ίδιο στη ζωή σου όσο και αν 

προσπαθήσεις για το αντίθετο.

Παλιότερα όλα περιστρέφονταν γύρω από τη 

σχέση σου, το γάμο σου, τη δουλειά σου, τη δια-

σκέδασή σου, ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. Τώρα συνεχί-

ζουν να υπάρχουν όλα αυτά, με τη μόνη διαφο-

ρά ότι προσθέτεις και άλλο ένα, που αποφασίζει 

πολλές φορές για σένα, μιλά για σένα, και γενικά 

καθορίζει τις πιο σημαντικές αλλά και ασήμαντες 

αποφάσεις της ζωής σου.

Και ενώ σκέφτεσαι όλα αυτά, ανοίγει η πόρτα 

και ακούς από μια νοσοκόμα το όνομά σου και 

ένα… «να σας ζήσει» και επανέρχεσαι στην πραγ-

ματικότητα. Λίγο σαν υπνωτισμένος ακολουθείς 

τη νοσοκόμα για να δεις για πρώτη φορά, αν δεν 

Ζ.Π.Τ.Γ. (ζωή πριν τη 
γέννα) και Ζ.Μ.Τ.Γ. 

(ζωή μετά τη γέννα)!

“ “
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ήσουν παρών στη γέννα, το σπλά-

χνο σου. Μια από τις μεγαλύτερες 

απορίες μου πάντως είναι πώς 

κατάφερα να είμαι τώρα, τέσσερα 

χρόνια σχεδόν μετά, τόσο μα τόσο 

γοητευμένος με εκείνο το πατικω-

μένο και ξινισμένο μωρό που είδα 

την πρώτη φορά στο μαιευτήριο. Πώς κατάφε-

ρα και ξεπέρασα αυτή την οδυνηρή εμπειρία και 

τώρα κάθε φορά που ακούω αυτό το «μπαμπά 

μουου, σ’ αγαπάωωω», τρέχω να βρω καμιά ξε-

χασμένη πάνα να φορέσω… Ας γυρίσουμε όμως 

στο μαιευτήριο που είσαι εσύ, καμιά δεκαριά 

συγγενείς και η νοσοκόμα που περιμένει το κα-

τιτίς (εγώ δεν έδωσα), και κοιτάτε στο πυρέξ1 το 

παιδί σου με τόσο θαυμασμό που νομίζεις ότι 

κάτι δεν κάνεις καλά.

Λες: δεν μπορεί, γιατί δεν νιώθω κάτι γι’ αυτό 

το πλάσμα; (Δεν θα αργήσει αυτό, να είσαι σίγου-

ρος.) Όλοι είναι πάνω από το μωρό με ένα χα-

1. Πυρέξ, άσχετε μπαμπά, είναι αυτό το διαφανές καροτσάκι 
που βάζουν τα νεογέννητα… ούτε εγώ ήξερα τι είναι και 
στην αρχή γέλασα πολύ όταν άκουσα τη λέξη… άκου πυρέξ!

μόγελο μάσκα, λένε τι όμορφο και τι γλυκό που 

είναι και άλλα τέτοια γλυκανάλατα, με τα χέρια 

τους να ακουμπάνε και να πιάνουν χέρια, μάγου-

λα ή όποιο μέρος του δέρματος του μωρού είναι 

εκτεθειμένο.

(Ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτή τη μανία να θέ-

λουν όλοι τόσο πολύ να αγγίξουν το δέρμα ενός 

τόσο μικρού και ανυπεράσπιστου πλάσματος.)

Τώρα πια είσαι στο δωμάτιο μαζί με τη ροζ ή 

την μπλε πανδαισία (ή και τα δύο αν έχεις κάνει 

δίδυμα) από λουλούδια, αρκουδάκια, μπαλονά-

κια και ό,τι άλλο βρήκαν να φέρουν οι γνωστοί 

και οι φίλοι. Η γυναίκα σου, προφανώς και εμ-

φανώς ταλαιπωρημένη, περιμένει να ακούσει 

κάτι για τη θηλυκότητά της – αυτό μην το ξεχά-

σεις ποτέ, θα σε στοιχειώνει για όλη σου τη ζωή 

αν δεν το κάνεις, θα σε στοιχειώνει η γυναίκα 

σου όχι οι τύψεις, ε! Και οπωσδήποτε να απο-

φύγεις τις αναφορές και τις λεπτομέρειες για 

το πώς βγήκε ένα τόσο μεγάλο μωρό από εκεί 

μέσα… Κατά τα άλλα, απολαύστε αυτές τις τρεις 

τέσσερις μέρες στο μαιευτήριο, όπου άλλοι κά-

νουν τα πάντα αντί για εσάς. Με το που βρεθείς 

Λες: δεν μπορεί, 
γιατί δεν νιώθω 
κάτι γι’ αυτό το 
πλάσμα; (Δεν θα 
αργήσει αυτό, να 
είσαι σίγουρος.)

“

“



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ46

να κρατάς την καλαθούνα με το μωρό στο ένα 

χέρι και στο άλλο το χέρι της γυναίκας σου πε-

ριμένοντας το ασανσέρ για να φύγεις πια από 

το μαιευτήριο, να ξέρεις ότι πέρασες στην άλλη 

όχθη, στη Ζ.Μ.Τ.Γ. Κοίτα μια στιγμή πίσω σου 

την παλιά σου ζωή και προχώρα μπροστά… και 

εδώ είναι που ξεκινάει όλη η μαγεία. 

(Στη γέννα της κόρης μας ήμουν παρών από 

την αρχή μέχρι το τέλος… είναι από τις πιο δυ-

νατές εμπειρίες που έχω νιώσει ως άνδρας, και 

αν δεν είσαι από αυτούς που λιποθυμάνε μόλις 

δουν λίγο αίμα, σε συμβουλεύω να το ζήσεις από 

κοντά· έτσι, όχι μόνο θα ενθαρρύνεις τη γυναί-

κα σου και θα την κάνεις να νιώσει μεγαλύτερη 

ασφάλεια, αλλά θα ξέρεις και τι τράβηξε για να 

σου χαρίσει αυτό το παιδί…)

Ήρθε για να μείνει

οι ΠρώτΈς μΈρΈς ςτο ςΠιτι θα είναι τραγικές. Δεν 

πρόκειται να ξεχάσω ποτέ μου πώς πιάναμε την 

κόρη μας τις πρώτες φορές που θέλαμε να την 

πλύνουμε στο μπάνιο… ένας από τις μασχάλες 

και ο άλλος από τα πόδια, λες και παίζαμε σε 

γκανγκστερική ταινία και μεταφέραμε τον σάκο 

με τα κλοπιμαία από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να το πιάσεις, 

πώς να το ταΐσεις, πώς αλλάζεις αυτά τα διαολε-

μένα φορμάκια! Αν δεν έχετε πάρει ήδη, για τις 

πρώτες μέρες αγοράστε ό,τι πιο πρακτικό, που 

δεν θα χρειάζεται να το βάζετε και να το βγά-

ζετε από το κεφαλάκι του. Η εμπειρία της γέν-

νας είναι πολύ κοντά και ένα στενό φανελάκι 

που περνά από το κεφάλι επαναφέρει αμέσως 

τον τρόμο στη μνήμη του μωρού σας που νομίζει 
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πως ξαναγεννιέται. Αυτά με τα κουμπάκια στο 

πλάι είναι τέλεια και πρακτικά. Αφήστε για λίγο 

καιρό τα θέματα αισθητικής και επικεντρωθείτε 

στη λειτουργικότητα όσων χρειάζεστε. Αργότερα 

μπορείτε να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει. Ρω-

τήστε και αγοράστε τα μόνοι σας. Η γυναίκα σας, 

να είστε σίγουροι, θα εκτιμήσει τέτοιες πρωτο-

βουλίες… (Και προπαντός, ως άντρας, μην πέ-

σεις σε αυτή την παγίδα που λέει πως «η γυναίκα 

πρέπει να αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι της 

ανατροφής και της φροντίδας του παιδιού, επει-

δή δήθεν λειτουργεί καλύτερα το μητρικό ένστι-

κτο και άλλες τέτοιες μπαρούφες, οπότε καλό 

θα ήταν να μην μπλεχτείς και πολύ»· αυτά είναι 

υπεκφυγές και δικαιολογίες.) 

Ούτε να πέσεις στην παγίδα του τι θα λένε οι 

κολλητοί για σένα που ανακατεύεσαι με πάνες, 

πιπίλες και μπιμπερό. Πίστεψέ με, όλα αυτά δεν 

μειώνουν καθόλου τον ανδρισμό σου, ίσα ίσα 

που, κατά την ταπεινή μου γνώμη (και πολλών 

γυναικών), τον τονίζουν ακόμα περισσότερο! 

Δεν ξεχνιούνται τα βλέμματα των γυναικών που 

με βλέπανε να ταΐζω, να αλλάζω ή απλώς να την 

έχω στην αγκαλιά μου όπου και 

αν πήγαινα. Διέκρινα πολύ συχνά 

σε αυτά τα βλέμματα θαυμασμό, 

αλλά και ζήλια – «ο δικός μου 

άντρας δεν το κάνει ποτέ αυτό» 

είμαι σίγουρος πως σκέφτονταν).

Υπήρξαν και κάποιοι «άντρακλες» που μου εί-

παν πως χαλάω την πιάτσα που συμμετέχω τόσο 

πολύ. Δεν μπήκα καν στον κόπο να τους απα-

ντήσω, ίσως τώρα τους στείλω το βιβλίο μου να 

το διαβάσουν. Οπότε, το καλύτερο που έχεις να 

κάνεις είναι να ακούσεις την καρδιά σου και να 

«βουτήξεις».

Μόλις λοιπόν άνοιξες έναν λογαριασμό στην 

πιο όμορφη τράπεζα που υπάρχει και έχει φτια-

χτεί ποτέ, στην τράπεζα της καρδιάς και της 

ψυχής του παιδιού σου, και να θυμάσαι, όσο 

πιο πολλά καταθέτεις τόσα πιο πολλά θα έχεις 

να λαμβάνεις, όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώνεις 

τώρα, τόσο πιο πολύ θα ξεκουράζεσαι μετά και 

θα βιώνεις αυτή την τόσο μοναδική σχέση που 

μόλις ξεκίνησε να χτίζεται. Μην υποτιμάς ποτέ 

αυτό το αλλήθωρο βλέμμα των πρώτων ημερών, 

Το καλύτερο που 
έχεις να κάνεις είναι 

να ακούσεις την 
καρδιά σου και να 

«βουτήξεις».

“

“
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πολλοί ειδικοί λένε ότι αυτές οι πρώτες εικόνες 

μένουν για πάντα χαραγμένες μέσα τους. Μην 

υποτιμάς ποτέ το μυαλό τους και τη διαίσθησή 

τους όσο και αν φαίνονται χαμένα στον κόσμο 

τους. Παρακολουθούν και καταγράφουν τα ΠΑ-

ΝΤΑ, από την πρώτη στιγμή που ανοίγουν τα μά-

τια τους. Αν είσαι πολύ παρατηρητικός και θυ-

μάσαι τι γινόταν τις πρώτες μέρες, θα δεις ότι 

μετά από κάμποσο καιρό θα έχει υιοθετήσει πολ-

λές από τις συμπεριφορές των πρώτων ημερών. 

Γι’ αυτό, όσο και αν τα πράγματα είναι σε μια 

ένταση λόγω της αναστάτωσης που θα επικρατεί 

μέσα στο σπίτι, εσύ πρέπει να είσαι ψύχραιμος 

και να κάνεις υπομονή… και να βοηθάς.

Αν δεν αλλάξεις τουλάχιστον το ένα τρίτο από 

τις πάνες του μωρού, δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν 

περίμενα ποτέ ότι δεν θα με ενοχλεί καθόλου να 

καθαρίζω έναν λερωμένο πισινούλη κάθε δύο 

ώρες, ούτε τα σάλια του μωρού πάνω στα ρούχα 

μου, ούτε ακόμα και όταν τύχαινε να αδειάσει 

όλο το γάλα από το στομάχι του πάνω μου! (Στη 

φάση που θα αρχίσει τις φρουτόκρεμες, θα υπάρ-

ξει ένα σοκ για την αίσθηση της όσφρησης, γιατί 

ανακαλύπτεις ότι τελικά και αυτά όπως και όλων 

των ανθρώπων… μυρίζουν.) 

Να μην ξεχάσω να τονίσω πως σε καμιά περί-

πτωση δεν πρέπει αυτό το πλασματάκι να νιώσει 

ενοχές για το ότι έκανε κακά, τσίσα, εμετό ή και 

κάποια ζημιά! Θα πρέπει να είσαι πολύ cool και 

να μην δείχνεις κανέναν εκνευρισμό, θα πρέπει 

να νιώσει πως όλα είναι φυσιολογικά και πως 

δεν κάνει κάτι κακό. Σε αυτή τη φάση έτσι κι αλ-

λιώς δεν μπορεί να έχει και κανέναν ιδιαίτερο 

έλεγχο ούτε στο έντερό του ούτε στις κινήσεις 

του, γι’ αυτό απομάκρυνε για κάμποσο καιρό 

αντικείμενα που μπορούν είτε να πάθουν ζημιά 

είτε να κάνουν κάποια ζημιά στο μωρό σας! Και 

τα μωρά κάνουν πολλές ζημιές, αυτό χώνεψέ το. 

Βέβαια, τώρα ούτε που τα θυμάμαι και πολύ 

καλά όλα αυτά. Πραγματικά, λες και υπάρχει 

ένα σύστημα που σιγά σιγά διαγράφει όλες τις 

δύσκολες εμπειρίες και κρατάει μόνο τις καλές 

δίνοντάς σου δύναμη να συνεχί-

σεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλη αυτή τη φά-

ση δεν πρέπει να ξεχάσεις ούτε 

Τα μωρά κάνουν 
πολλές ζημιές, αυτό 

χώνεψέ το.

“ “
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ένα λεπτό τη γυναίκα σου ε; Πρέπει συνεχώς να 

είσαι δίπλα της, ακόμα και αν δεν αλλάζεις πά-

νες και άλλα σχετικά, μια και πολλές φορές οι 

γυναίκες θέλουν να τα κάνουν όλα μόνες τους. 

Εσύ δήλωσε παρών και άσε τη στιγμή να έρθει 

μόνη της, και βέβαια προσπάθησε να μην αλλά-

ξεις καθόλου τη συμπεριφορά σου απέναντι της· 

σε λίγο καιρό θα ξαναγίνει η όμορφη γυναίκα 

σου και πάλι. Και τότε θα πρέπει να σε θυμάται 

παρών και ενεργό σε αυτή τη δύσκολη φάση, και 

μην ντρέπεσαι, ρώτα, όχι τα φιλαράκια σου που 

είδαν για πρώτη φορά τον ποπό του μωρού τους 

στα πρώτα μπάνια τους στη θάλασσα, αλλά αυ-

τούς που αφιέρωσαν χρόνο στα παιδιά τους και 

ξενύχτησαν και άφησαν δουλειές… αυτοί ξέρουν 

να σου πουν πολλά. 

Οι πρώτες αμηχανίες μετά από καμιά βδομά-

δα αρχίζουν να περνάνε, παρόλο που είσαι ακό-

μη στο τετράπτυχο τάισμα-χέσιμο-πλύσιμο-απο-

στείρωση. Και αυτό με την αποστείρωση, ακόμα 

και σ’ εμένα που είμαι της καθαριότητας, φάνηκε 

υπερβολικό… μόνο τον αέρα δεν αποστειρώνα-

με τις πρώτες μέρες. Γιατί, μετά από μερικούς 

μήνες, τα ξεχνάς και αυτά. Ούτε 

στα χειρουργεία δεν κάνουν τέ-

τοια αποστείρωση. Πάρτε προ-

φυλάξεις, αλλά μην το παρακά-

νετε. Αν το παιδί σας δεν έχει 

κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, η επαφή με κάποια 

μικρόβια μάλλον θα του κάνει καλό παρά κακό.

Πάρτε προφυλάξεις, 
αλλά μην το 
παρακάνετε.

“ “
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Κλάμα

ο μονος τροΠος ΈΠικοινώνιας του μώρου στην 

αρχή είναι το κλάμα, οπότε δώσε βάση σε αυτό. 

Χρειάζεται να βρεις αυτή την ισορροπία του πότε 

τρέχεις σαν τρελός με το κλάμα του και το πότε 

το αφήνεις να κλάψει και λίγο· είναι πολύ βα-

σικό να μην σου πάρουν τον αέρα. Γιατί, όταν 

σου τον πάρουν, κρατάει για πάντα, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Αν δεν θες, λοιπόν, να περάσεις τα 

πρώτα τέσσερα χρόνια αγκαλιά με το μωρό σου, 

πρέπει πού και πού να το αφήνεις και λίγο να 

κλαίει. Έχουν μια απίστευτη ικανότητα να κλιμα-

κώνουν το κλάμα τους κάνοντάς σε να πιστέψεις 

πως πραγματικά κάτι συμβαίνει. Βέβαια, μια ζε-

στή αγκαλιά μπορεί να χαλαρώσει τον οποιον-

δήποτε, πόσο μάλλον αυτό το πλασματάκι που 

μόλις ήρθε στη ζωή και νιώθει τόσο ανασφα-

λές και μόνο. Απλώς μην το παρακάνετε. Εγώ 

το παράκανα, αλλά δεν το έχω μετανιώσει ούτε 

μια στιγμή, όσο και αν τώρα τα δεκαεννιά κιλά 

της κόρης μου επιβαρύνουν επικίνδυνα τη μέση 

μου. Δεν αλλάζω κανένα λουμπάγκο με μια ζε-

στή αγκαλιά του μωρού μου και νομίζω ότι θα 

στεναχωρηθώ ιδιαι τέρα όταν θα έρθει η στιγμή 

που θα σταματήσουν αυτές οι αγκαλιές. Απλώς 

ενημερώνω για να ξέρετε τι σας περιμένει.
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Παππούδες 
και λοιποί συγγενείς

καταλαβα αΠο Πολυ νώρις τήν ιδιαιτΈρή ςήμαςια 

των παππούδων στην ανατροφή της κόρης μου: 

εκτός του ότι τη λατρεύουν και τους λατρεύει 

κι εκείνη, αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της 

οικογένειας, το βάθος και το μέγεθος της οικο-

γένειας. Δεν ξέρω αν το κάνουν όλα τα παιδιά, 

αλλά από πολύ νωρίς ήξερε ποιοι ανήκουν στον 

κοντινό κύκλο της οικογένειας, και είχε μάθει 

να τους εμπιστεύεται. Αυτό είναι καλό για πολ-

λούς λόγους: νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν 

καταλαβαίνει ότι είναι μέλος μιας πιο μεγάλης 

ομάδας ανθρώπων που την περιβάλλουν με αγά-

πη και προσοχή, συνειδητοποιεί το μέγεθος της 

ζωής και το πόσο δρόμο έχει ακόμη για να φτά-

σει στη θέση τους και την ηλικία τους. 

Πολλές φορές όμως οι παππούδες μάς έλυσαν 

τα χέρια όταν χρειάστηκε να λείψουμε για πολύ. 

Τότε δεν χρειάστηκε να ανησυχούμε ιδιαίτερα, 

γιατί ξέραμε ότι βρίσκεται σε καλά χέρια. Επί-

σης, είναι σωτήρια κάποια απογεύματα που την 

αφήνουμε για να πάμε κάνα σινεμαδάκι χωρίς να 

χρειάζεται να το έχουμε κανονίσει πολύ πριν. Αγα-

πάει λοιπόν πολύ τους παππούδες της, ακόμα και 

τον παππού στα Τρίκαλα, που τον βλέπει σχετικά 

πολύ πιο λίγο, αγαπά και τη γιαγιά της, που όμως 

δεν την έχει γνωρίσει ποτέ της, την αγαπάει μέσα 

από φωτογραφίες και ιστορίες που της έχουμε πει 

εμείς, αλλά αυτό δεν έχω καταφέρει να το εξη-

γήσω πώς και γιατί συμβαίνει… απλώς συμβαίνει 

και δεν μπορώ να πω ότι δεν με κάνει να νιώθω 

μεγάλη συγκίνηση. Θα σας περιγράψω μόνο κάτι 

που επαναλαμβάνεται σχεδόν από τότε που ήταν 

ενός έτους: κάποια στιγμή με είδε που άναβα ένα 

κεράκι στη φωτογραφία της μητέρας μου και της 

έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, που από τότε, μέρα 

πάρα μέρα σχεδόν, με βάζει να της ανάβουμε ένα 

κεράκι, και την ώρα που το βάζει μπροστά της λέει: 

«Τώρα είναι χαρούμενη η γιαγιάκα». 
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Δεν υπάρχει περίπτωση οι παπ-

πούδες και οι γιαγιάδες να μην 

κακομάθουνε και λίγο τα εγγόνια 

τους· εμείς προσπαθήσαμε να εξη-

γήσουμε τον δικό μας τρόπο και 

από εκεί και πέρα το αφήσαμε στην 

κρίση τους. Πιστεύω όμως πως 

έστω και διακριτικά πρέπει οι γο-

νείς να έχουν πάντα τη γενική εποπτεία αλλά και 

τον κύριο έλεγχο της ανατροφής των παιδιών. 

Έτσι κι αλλιώς όμως έχουν πολλά πράγματα να 

μάθουν από τους παππούδες τους, πέρα από τα 

παγωτά, τα πατατάκια και τα σαλαμάκια, οπότε 

δεν πειράζει και καμιά αταξία πού και πού. 

Νταντά 
(τεράστιο κεφάλαιο)

αν δΈν ΈχΈτΈ ουςιαςτική βοήθΈια από κάποιο 

συγγενή (γιαγιά, θεία, παππού κ.λπ.) και τα οι-

κονομικά σας το επιτρέπουν, θα καταφύγετε στη 

βοήθεια κάποιας γυναίκας που θα βοηθά γενι-

κώς αλλά και θα κρατάει και το παιδί σας όταν 

χρειά ζεται. Θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ 

προσεκτικοί σε αυτό το σημείο, και δεν πρέπει 

ποτέ να νιώσετε 100% σίγουροι ότι όλα πάνε 

καλά, ειδικά αν επιλέξετε να εργαστεί κοντά σας 

κάποια που γενικά δεν γνωρίζετε και καλά, και 

κυρίως τον πρώτο καιρό, που το μωράκι σας δεν 

θα μπορεί να εκφραστεί, θα πρέπει να έχετε τον 

νου σας. Έχω ακούσει φρικτές ιστορίες που δεν 

θα σας τις πω για να μην σας τρομάξω, απλώς 

χρειά ζεται προσοχή και προς Θεού μην επανα-

Δεν υπάρχει 
περίπτωση οι 
παππούδες και οι 
γιαγιάδες να μην 
κακομάθουνε και 
λίγο τα εγγόνια 
τους.

“

“
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παύεστε! Επίσης, δεν θα αναφέρω και τα αυ-

τονόητα περί σεβασμού στο πρόσωπό της. Μην 

συμπεριφερθείτε ποτέ άσχημα σε κανέναν εργα-

ζόμενο έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον σε κάποιον 

που του εμπιστεύεστε τη φύλαξη του παιδιού σας. 

Και ζητήστε συστάσεις. Μην ξεχνάτε πως αυτός 

ο άνθρωπος θα είναι συνυπεύθυνος σε μεγάλο 

βαθμό στην ανατροφή του παιδιού σας, αλλά και 

θα ασκεί τεράστια επίδραση πάνω του, ειδικά αν 

περνά αρκετό χρόνο μαζί του. Να είστε σίγουροι 

πως και αυτός θα συμβάλει στο ποσοστό που του 

αναλογεί στη γενικότερη διαμόρφωση του χαρα-

κτήρα αλλά και της συμπεριφοράς του παιδιού 

σας. Και αν δεν σας ενοχλεί ιδιαίτερα, αντιμε-

τωπίστε αυτόν τον άνθρωπο ως μέλος της οικογέ-

νειας και όχι ως κάτι άλλο. Το μικρό σας θα 

πρέπει να μάθει από νωρίς να σέβεται γενικώς 

αλλά και ειδικώς τους ανθρώπους που εργάζο-

νται! Εμείς στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων 

χρειάστηκε να αλλάξουμε την κυρία που πρόσε-

χε για κάποιες ώρες τη μικρή μας. Αυτό συνέβη 

ακριβώς όταν έγινε ενός έτους η κοράκλα μας. 

Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τους λό-

γους της αντικατάστασης, αλλά τώρα είμαστε ευ-

γνώμονες στην κυρία Ευαγγελία – και εμείς και 

η κόρη μας. Πραγματικά, όταν επιλέξετε, θα πρέ-

πει να είσαστε όσο πιο πεπεισμένοι γίνεται ότι 

μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτόν τον άνθρωπο, 

και θα πρέπει να ακολουθεί πιστά το δικό σας 

πρόγραμμα αλλά και τις οδηγίες σας· μην αφήνε-

τε και πολλά στην τύχη. (Βασικά μην αφήνετε τί-

ποτα στην τύχη.) Και πάλι όμως προσπαθήστε να 

περνά όσο πιο πολύ χρόνο μαζί σας και μειώστε 

τις ώρες που θα είστε μακριά του στο ελάχιστο! 

Μην ντρέπεστε να δίνετε οδηγίες και για την πιο 

μικρή λεπτομέρεια που ίσως να θεωρούσατε αυ-

τονόητη. Και να ξέρετε πάντα πως όσο πιο πολύ 

χρόνο περνά ένα παιδί με κάποιον, τόσο περισ-

σότερα μαθαίνει από αυτόν και όχι από εσάς, 

και θα υιοθετεί τις δικές του συμπεριφορές και 

αντιλήψεις όλο και περισσότε-

ρο, ειδικά τώρα που είναι σαν 

σφουγγάρι που ρουφά τη γνώση 

και τις νέες εμπειρίες.

Βασικά μην αφήνετε 
τίποτα στην τύχη.

“ “
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Δύο μήνες

ςΈ ολή τήν ΠορΈια τής ανατροφής και της ανά-

πτυξης του παιδιού σας υπάρχουν κάποιοι σταθ-

μοί· δεν είναι για όλους οι ίδιοι, αλλά οι δικοί 

μας ταίριαξαν με πολλών άλλων φίλων και γνω-

στών, οπότε θα σας παραθέσω μερικούς.

Ξέχασε τον συνεχόμενο ύπνο για πάνω από 

δυο τρεις ώρες. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις 

κρατάει δυο μήνες, σε κάποιες όμως και τέσσε-

ρα χρόνια (σε αυτό είμαστε αρκετά τυχεροί). Την 

πρώτη νύχτα του μωρού στο σπίτι θα τη θυμάσαι 

σαν την πρώτη φορά που πήγες με γυναίκα, και 

βέβαια το πρωί θα ανακαλύψεις πως όλο αυτό 

είναι πραγματικότητα και όχι μια ταινία στην τη-

λεόραση… 

Πρώτος λοιπόν σταθμός είναι οι δύο μήνες. 

Εκεί συνέβη κάτι μέσα σε ένα βράδυ που δεν το 

έχω εξηγήσει ακόμα. Μετά από ένα οδυνηρό τε-

τράωρο στο αυτοκίνητο, φτάσαμε στην πόλη μου, 

τα Τρίκαλα, για να δει και ο παππούς τη νέα του 

εγγόνα. Έκλαιγε τρεισήμισι ώρες. Θυμάμαι ότι 

είχα ανησυχήσει τόσο πολύ, που έπαιρνα τον παι-

δίατρο κάθε δέκα λεπτά, άσχετα αν δεν τον βρή-

κα ποτέ! (Ήταν και ο βασικός λόγος αντικατά-

στασής του αργότερα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή 

που γίνεσαι παιδίατρος ξέρεις ότι δεν κλείνεις 

ποτέ το κινητό σου, ποτέ! Χώρια ότι για επισκέ-

ψεις των δέκα λεπτών πληρώναμε χαλαρά ογδό-

ντα ευρώ ενώ δύσκολα παίρναμε απόδειξη… 

τουλάχιστον στην αρχή.) 

Είχαμε λοιπόν μείνει στο απίστευτο κλάμα της 

κόρης μου στο δρόμο για τα Τρίκαλα. Αφού λοι-

πόν φτάσαμε, ανακαλύψαμε ότι είχαμε ντύσει κά-

πως υπερβολικά ζεστά τη μικρή, φοβούμενοι ότι 

θα κρυώσει. Αν και Νοέμβριος, έκανε πολλή ζέ-

στη, αλλά ο φόβος μας μας έκανε υπερβολικούς, 

με αποτέλεσμα η μικρή να υποφέρει μέσα σε ένα 

μάλλινο κορμάκι που της είχαμε βάλει για το ταξί-

δι. Με το που το βγάλαμε, ηρέμησε και μετά από 

λίγη ώρα ήπιε το γάλα της και αποκοιμήθηκε… 



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΜΠΑΜΠΑ, ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕ 6564

και εδώ είναι ο σταθμός των δύο 

μηνών που σας έλεγα. Ως εκείνη 

τη στιγμή, κοιμόταν το πολύ τρεις 

ώρες συνεχόμενες και σε κάθε ξύ-

πνημα θέλαμε τουλάχιστον δεκα-

πέντε λεπτά να την ξανακοιμήσου-

με – σκεφτείτε το αυτό για δυο μή-

νες ή για παραπάνω, αν δεν είστε 

τυχεροί (γι’ αυτό σου λέω πως πρέ-

πει να βοηθάς και να μοιράζεσαι 

τα ξυπνήματα για κάμποσο καιρό, 

αλλιώς η γυναίκα σου θα κινδυνεύει με νευρικό 

κλονισμό λόγω έλλειψης ύπνου). Εκείνο το βράδυ 

λοιπόν κοιμήθηκε δώδεκα συνεχόμενες ώρες, 

γεγονός που μας έκανε να ξυπνάμε και να πηγαί-

νουμε από πάνω της να δούμε αν αναπνέει. Όταν 

κάποια στιγμή ξύπνησε, θυμάμαι, κάναμε μεγά-

λο πάρτι για το συνεχόμενο δωδεκάωρο ύπνου. 

Πιστεύαμε όμως πως έτυχε και όλο αυτό ήταν 

λόγω της κούρασης, και από το επόμενο βράδυ 

θα ξαναγύρναγε στα στρατιωτικής σκοπιάς ωρά-

ρια ξυπνήματος. Έλα όμως που και το επόμενο 

βράδυ κοιμήθηκε συνεχόμενα δέκα ώρες… Εκεί-

νη τη μέρα όμως έπρεπε να φύγουμε, όσο και αν 

είχαμε ευχαριστηθεί τον βραδινό τρικαλινό ύπνο. 

Λέγαμε πως φταίει η αλλαγή και πως μόλις ξανα-

γυρνούσαμε στα γνώριμα μέρη θα επανέρχονταν 

και οι παλιές (δίμηνες) συνήθειες! Αφήσαμε λοι-

πόν τα όμορφα Τρίκαλα και επιστρέψαμε με έναν 

ελαφρύ φόβο στην Αθήνα και κάποια στιγμή το 

βραδάκι βάλαμε τη μικρή μας για ύπνο. 

Το πρωί ανακαλύψαμε πως η νέα συνήθεια 

του συνεχόμενου ύπνου ήρθε για να μείνει και 

με αυτό περάσαμε κάμποσους μήνες καλού βρα-

δινού ύπνου με πολύ λιγότερα ξυπνήματα μέσα 

στη μαύρη νύχτα! Αν πάντως δεν λειτουργήσει σ’ 

εσάς στους δύο μήνες, μην πάρετε το μωρό σας, 

το ντύσετε σαν κρεμμύδι και το περιφέρετε στα 

Τρίκαλα, προφανώς έχει άλλους ρυθμούς και κά-

νοντας υπομονή θα βρείτε κάποια στιγμή τη γα-

λήνη του συνεχόμενου ύπνου! Πάντως, απάντηση 

δεν έχω να σας δώσω για το τι συνέβη και άλλα-

ξε ο τρόπος που κοιμόταν πλέον. Το πιθανότερο 

είναι να την επηρέασε η κούραση και η μεγάλη γι’ 

αυτήν αλλαγή περιβάλλοντος. Ή μπορεί ακόμα 

και να επηρεάστηκε από την ηρεμία του παππού, 

Γι’ αυτό σου λέω 
πως πρέπει να 
βοηθάς και να 
μοιράζεσαι τα 
ξυπνήματα για 
κάμποσο καιρό, 
αλλιώς η γυναίκα 
σου θα κινδυνεύει 
με νευρικό 
κλονισμό λόγω 
έλλειψης ύπνου.

“

“
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σε αντίθεση με τη δικιά μας διάθεση που εκείνη 

την εποχή ήταν στην τσίτα. Μπορεί και όλα μαζί.

Πραγματικά, σε αυτή τη φάση θα εκπλαγείς 

πολύ με το πόσο όλες οι συζητήσεις σας περι-

στρέφονται γύρω από αυτό το μπογαλάκι των έξι 

εφτά κιλών που έχετε στην κούνια του δίπλα στο 

κρεβάτι σας. Ποτέ δεν θα φανταζόσουν πως την 

κουβέντα θα μονοπωλούσαν οι κενώσεις του, 

τα ρεψίματα, η σίτιση και φυσικά ο ύπνος του. 

Εμείς, πάντως, ακριβώς στους δυο μήνες, μετα-

φέραμε τη μικρή μας στο δωμάτιό της από την 

κρεβατοκάμαρά μας. Κάτι που πρέπει να κάνετε 

και εσείς σύντομα, χωρίς πολλές καθυστερήσεις, 

γιατί μετά θα είναι πιο δύσκολο για όλους να γί-

νει η αλλαγή. Το ταξίδι μας στα Τρίκαλα επέφερε 

επαναστατικές αλλαγές για τα δεδομένα εκείνης 

της χρονικής στιγμής… (Η γυναίκα σου να ξέρεις 

πως θα επιμείνει για παραπάνω χρόνο παραμο-

νής του μωρού στο δωμάτιό σας. Εξήγησέ της 

ήρεμα πως είναι καιρός ο καθένας να έχει τον 

δικό του χώρο και πως θέλεις και εσύ ξανά λίγο 

ιδιωτικό χρόνο και χώρο μαζί της… εφόσον βέ-

βαια το παιδικό δωμάτιο δεν είναι σε άλλο όρο-

φο και δεν θες πέντε λεπτά για να φτάσεις κοντά 

στο μωρό σου. Πάντως οι δυο μήνες είναι καλός 

σταθμός και γι’ αυτή την αλλαγή.) 

Μην νομίσετε όμως ότι από εκεί και πέρα θα 

πάει έτσι. Το πρόγραμμα στον ύπνο της κόρης μου 

έχει αλλάξει αρκετές φορές· υπήρξαν και φάσεις 

που για ένα μήνα μας ξυπνούσε πέντε φορές μέσα 

στη νύχτα, και πολλές φορές χωρίς κάποιο σοβαρό 

λόγο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε τι 

πραγματικά συμβαίνει, αλλά και να τους μάθετε 

πως το βράδυ θα πρέπει να ξυπνάμε για σοβαρούς 

λόγους. Πώς το μαθαίνεις όμως αυτό σε ένα παι-

δί λίγων μηνών; Καταρχήν, μην φεύγεις σαν πύ-

ραυλος μόλις ανοίξει το στόμα του και γκρινιάξει, 

κινδυνεύεις να σκοντάψεις σε κανένα έπιπλο έτσι 

όπως είσαι από τον ύπνο, και του μαθαίνεις ότι 

με το πρώτο κλάμα θα σ’ έχει αμέσως δίπλα του. 

Δώσε λίγο χρόνο και αξιολόγησε το κλάμα του. 

Πολλές φορές που κρατούσα τη γυναίκα μου με 

το ζόρι να μην πάει αμέσως κοντά της, μετά από 

μερικά δευτερόλεπτα σταματούσε το κλάμα και 

κοιμόταν πάλι· υπήρξαν όμως και φορές που το 

κλάμα ήταν επίμονο. Εκεί, στην αρχή, πηγαίναμε 
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και προσπαθούσαμε να την ηρεμήσουμε… όταν 

όμως κουραστήκαμε, εφαρμόσαμε τη σπαρτιατική 

μέθοδο. Στην αρχή πηγαίναμε, την καθησυχάζαμε 

και φεύγαμε. Αν συνέχιζε, αφήναμε λίγη ώρα και 

πηγαίναμε λίγο αργότερα, όμως κάθε φορά καθυ-

στερούσαμε λίγο παραπάνω να πάμε κοντά της, 

πάντα όμως της μιλούσαμε προσπαθώντας να την 

καθησυχάσουμε… Στο τέλος, βλέποντας πως μό-

λις την παίρναμε αγκαλιά σταματούσε μαχαίρι το 

κλάμα, την αφήναμε αρκετή ώρα μέχρι να καταλά-

βει πως δεν θα τρέχουμε αμέσως. Εδώ συνέβαλε 

η συμβουλή ενός φίλου που έλεγε ότι αν κλαίει το 

μωρό σου και μόλις το πάρεις αγκαλιά σταματή-

σει, ΑΣ’ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΩ! Τίποτα σοβαρό δεν 

περνάει μόνο με την αγκαλιά. 

Πιστεύω πως τώρα έχουμε φτάσει σε ένα καλό 

επίπεδο έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε πότε 

συμβαίνει κάτι σοβαρό και πότε απλώς γκρινιά-

ζει χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Αν θέλετε όμως την 

πραγματική μου άποψη στο θέμα, καλύτερα με-

ρικά ξυπνήματα παραπάνω παρά να συμβεί κάτι 

στο μωράκι σας και να μην το πάρετε χαμπάρι. 

Και εδώ θέλει μέτρο και σωστή αξιολόγηση. 

Ύπνος

Πολλοι αΠο τους γονΈις Που ξΈρώ έχουν αντιμε-

τωπίσει θέμα κάποια στιγμή με τον ύπνο του μω-

ρού τους· πώς να καταφέρνουν να τα κοιμίσουν 

εύκολα και χωρίς πολύ κόπο. Το έχουμε περάσει 

κι εμείς, αλλά γενικά δεν μπορώ να πω πως εί-

χαμε ένα δύσκολο παιδί στον ύπνο. Προσπαθή-

στε καταρχήν να τηρείτε ένα σχετικό πρόγραμμα 

και μην τα αφήνετε να κοιμούνται όποτε να ’ναι. 

Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ξύπνιο ένα 

παιδί σε αυτή την ηλικία, γιατί, όταν θέλουν πολύ 

να κοιμηθούν, σχεδόν λιποθυμάνε, και νομίζεις 

ότι τίποτα δεν μπορεί να τα ενοχλήσει. 

Είχα κάνει τρομερή εξάσκηση στην αποχώρηση 

χωρίς θόρυβο από το δωμάτιο της μικρής όταν την 

έπαιρνε ο ύπνος, σχεδόν χορευτικά, με κινήσεις 

ακριβείας, έβγαινα με ανακούφιση από το δωμά-
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τιό της για να την αφήσω να κοιμηθεί όσο γίνε-

ται περισσότερο. Και αλίμονό μου όταν έκανα μια 

λάθος κίνηση που συνοδευόταν από κάποιο θόρυ-

βο… φτου κι απ’ την αρχή το νανούρισμα.

Κάναμε όμως και κάποια άλλα μικρά πράγμα-

τα που πιστεύω πως βοήθησαν πολύ. Η ρουτίνα 

αρέσει πολύ στα μωρά: μπάνιο, γαλατάκι, διά-

βασμα παραμυθιών και μετά ύπνος· λειτούργη-

σε πολύ καλά. Επίσης, από ένα σημείο και μετά 

μπαίναμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία, άσχετα αν 

αμέσως μετά τρέχαμε να βρεθούμε και λίγο μό-

νοι μας για να τα πούμε, να δούμε κάποια ταινία, 

ή απλώς να χαλαρώσουμε για λίγη ώρα μέχρι να 

πάμε κι εμείς για ύπνο. Χαμηλώναμε τα φώτα, 

βάζαμε κάποια χαλαρή μουσική, μιλούσαμε πιο 

ήρεμα και έτσι τη βοηθούσαμε να ηρεμήσει και 

η ίδια και να μπει πιο εύκολα στη διαδικασία 

ύπνου. Την ώρα που άκουγα τη βαριά ανάσα της 

που σήμαινε ότι κοιμήθηκε, ένιωθα μεγάλη ανα-

κούφιση που άλλη μια μέρα ανατροφής και αγά-

πης έφτασε στο τέλος της. Μην υποκύπτετε πά-

ντως σε κλαματάκια και περάσετε τους πρώτους 

μήνες αγκαλιά με το μωρό σας για να κοιμηθεί. 

Ένστικτο: 
οι πρώτοι δώδεκα μήνες

ο,τι και να ςας Έχουν ΠΈι, ό,τι και να σας έχουν 

συμβουλέψει, ό,τι και αν έχετε διαβάσει ή δει, 

δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός από το ένστικτό 

σας. Αυτό θα σας δώσει τις καλύτερες λύσεις 

σε πολλές δύσκολες στιγμές της ανατροφής του 

παιδιού σας (αν τώρα το ένστικτό σου σου λέει 

να το πετάξεις από το παράθυρο, μην το κάνεις, 

δεν είναι το ένστικτο που μιλάει αλλά η κούραση 

και η δυσκολία της στιγμής. Παράβλεψε αυτό το 

σημείο και πήγαινε σε άλλες λύσεις). Κάθε παιδί 

είναι μοναδικό, με εντελώς μοναδικό χαρακτήρα 

και χρειάζεται να προσαρμόσετε την όποια τεχνι-

κή πάνω του· αυτό θα το κάνετε με την παρατή-

ρηση, την υπομονή και το ένστικτό σας. Άλλωστε 

και το παιδί σας με το ένστικτο κυρίως λειτουργεί 
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αυτούς τους πρώτους μήνες της ζωής του. Αυτό 

το δέσιμο που θα αρχίσετε να νιώθετε σιγά σιγά 

όλο και θα μεγαλώνει – κανένας γονιός δεν είναι 

συναισθηματικά δεμένος με το παιδί του από την 

πρώτη στιγμή και μην απορήσετε αν αργήσει λίγο 

αυτό το δέσιμο· αν κάνετε αυτά που πρέπει, όλα 

θα γίνουν και θα βιώσετε αυτή τη μοναδικότητα 

της σχέσης με το παιδί σας. 

Όπως όλες οι σχέσεις, θέλει και αυτή το χρό-

νο της, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για 

την πιο ισχυρή (τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου) 

που μπορεί να δημιουργηθεί.

Οι πρώτοι δώδεκα μήνες λοιπόν είναι και οι 

πιο καθοριστικοί στο χτίσιμο αυτής της σχέσης 

(αυτό δεν το λέω μόνο εγώ) και είναι ίσως και η 

πιο δύσκολη φάση, ειδικά αν είναι το πρώτο σας 

παιδί. Τι είναι όμως δώδεκα μήνες άμα έχεις 

πάει δεκαοκτώ μήνες φαντάρος σε διάφορα 

μέρη ανά την Ελλάδα; Τίποτα, αφού μιλάμε για 

το παιδί σου.

Σε αυτή τη φάση θα δεις το πρώτο του χαμό-

γελο που –πίστεψέ με– θα σου δίνει απίστευτη 

δύναμη σε πολλές στιγμές που θα τη χρειάζε-

σαι. Αν είσαι τυχερός, θ’ ακού-

σεις και καμιά λεξούλα και θα 

πειστείς ότι ανήκετε τελικά στο 

ίδιο είδος! Θ’ αρχίσεις να νιώ-

θεις πιο έντονα την αγκαλιά του 

και το πώς σε σφίγγει πάνω του 

όταν σε έχει ανάγκη. 

Αυτοί οι μήνες όμως δεν είναι καθοριστικοί 

μόνο για τον χαρακτήρα του και το χτίσιμο του 

δεσίματος μεταξύ σας, αλλά και πολύ σημαντι-

κοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διατροφικές του 

συνήθειες από εδώ και πέρα, και παίζουν πολύ 

μεγάλο ρόλο αυτά που θα κάνετε σε σχέση με 

τη διατροφή αυτούς τους μήνες. Εμείς, για παρά-

δειγμα, αν είχαμε ακούσει το γιατρό μας (και άλ-

λος λόγος που τον αλλάξαμε), και πάνω στο χρό-

νο δίναμε ζαχαρούχο και όχι φρέσκο γάλα στη 

μικρή μας, θα είχαμε μάθει ένα παιδί από πολύ 

νωρίς να τρώει πράγματα με πιο έντονη γεύση 

και με τεράστια δόση ζάχαρης. Από ενός έτους! 

Δεν είναι τυχαίο που είμαστε πρώτοι στην παιδι-

κή παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη! Εμείς λοιπόν 

τότε ρωτήσαμε, κάναμε γκάλοπ σε φίλους και 

Θ’ αρχίσεις να 
νιώθεις πιο έντονα 

την αγκαλιά του και 
το πώς σε σφίγγει 

πάνω του όταν σε έχει 
ανάγκη.

“

“
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γνωστούς, διαβάσαμε, και κρίναμε πως το παιδί 

μας έπρεπε να πίνει φρέσκο γάλα. Το τι κατσι-

κίσιο βιολογικό γάλα έχει πιει και πίνει αυτό το 

παιδί δεν περιγράφεται, και αγελαδινό, ε, αλλά 

πάντα φρέσκο! (Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, αλλά 

προτίμησα να στερούμαι κάποια πράγματα εγώ 

και να δώσω στο παιδί μου το καλύτερο· επίσης 

το έψαξα πολύ και το ίδιο πρέπει να κάνεις κι 

εσύ, μην τα περιμένεις όλα από τη γυναίκα σου.)

Κάτι άλλο που έκανα από πολύ νωρίς, κά-

που εκεί μετά τον έκτο μήνα, ήταν να της δίνω 

με πολλή προσοχή να γεύεται όσο περισσότερες 

τροφές μπορούσα, κυρίως φρούτα και λαχανικά, 

βάζοντάς τα στο στόμα της, προσέχοντας όμως 

να μην τα καταπιεί. (Ποτέ όμως δύο διαφορε-

τικά την ίδια μέρα.) Αυτό το πιπίλισμα λοιπόν 

έπιασε τόπο, και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, 

έχουμε ένα παιδί που τρώει πάρα πολλές τρο-

φές. Δεν είναι λίγες οι φορές που ανοίγει μόνη 

της το ψυγείο και παίρνει μια πιπεριά, ένα αγ-

γουράκι ή ένα μανταρίνι και τα καταβροχθίζει. 

Όσοι το βλέπουν δεν το πιστεύουν. Και αν θέ-

λετε και μια ακόμα συμβουλή, προσπαθήστε να 

δίνετε στο παιδί σας τροφές που παρασκευάζετε 

εσείς και όχι έτοιμες. Ξέρω ότι αυτό είναι δύ-

σκολο και κουραστικό, αλλά αυτό είναι το σω-

στό. Καλές είναι οι έτοιμες φρουτόκρεμες και 

σε μια ώρα ανάγκης είναι πολύ πρακτικές, αλλά 

μια φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα είναι σα-

φώς πιο θρεπτική. Και καλό είναι να σας βλέπει 

να τα φτιάχνετε εσείς. Έτσι θα του διδάξετε να 

φτιάχνει από νωρίς μόνο του αυτά που θέλει και 

να μην μάθει την κακή συνήθεια του γρήγορου 

και έτοιμου φαγητού ή αλλιώς fast food. ( Έχουμε 

γίνει πολλές φορές χάλια ανάμεσα σε μπλέντερ 

και λιωμένα φρούτα, και δεν λυπήθηκα καθόλου 

τα ρούχα μου αλλά ούτε και τα δικά της. Τα οφέ-

λη από τη διαδικασία ήταν πολύ μεγαλύτερα από 

μια λερωμένη μπλούζα του μπαμπά.)

Να θυμάστε πως το παιδί σας θα είναι ό,τι 

τρώει. Αν προσέχετε και του δίνετε σωστές και 

υγιεινές τροφές, τότε το παιδί σας θα είναι γερό 

και ευδιάθετο. Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα συ-

στατικά κάθε τροφής που του δίνετε. Κρύβονται 

απίστευτα συστατικά στις τροφές, ακόμα και σε 

αυτές που προορίζονται για παιδιά. Όταν άρχισα 
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να διαβάζω πιο προσεκτικά το τι περιέχουν κά-

ποιες τροφές, έκανα μεγάλο ξεκαθάρισμα. 

Θα τρώει και γλυκά, ναι, αλλά θα φτάσω αρ-

γότερα σε αυτό. Στην παρούσα φάση γιατί να θέ-

λει να δοκιμάσει κάτι γλυκό, που δεν το γνωρί-

ζει, αν δεν του το προσφέρεις εσύ; Αργότερα θα 

έρθουν παππούδες, γιαγιάδες, θείες, φίλοι και 

θα παίξουν αυτόν τον σπαστικό ρόλο με μεγάλη 

χαρά. Γι’ αυτό, ό,τι προλάβεις να κάνεις κάν’ το. 

Ό,τι προλάβεις να σώσεις σώσε το.

Το παιδί σας θα μάθει λοιπόν να τρώει κυρίως 

ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι σας. Αν έχετε υγιεινά 

πράγματα, αυτά θα μάθει πρώτα. Αν όμως τρώτε 

άτσαλα, πρόχειρα και κακά, αυτό θα μάθει και 

το παιδί σας. Για μένα το να μάθεις ένα παιδί 

να τρώει άσχημα είναι το ίδιο κακό με το να του 

προσφέρεις τσιγάρο τους πρώτους αυτούς μή-

νες. Είπα τσιγάρο και μου ήρθαν άλλα στο μυαλό 

ή μάλλον στη μύτη… οι μυρωδιές. 

Το μωρό σας, εκτός όλων των άλλων, σ’ αυτή 

τη φάση εξοικειώνεται και με τις μυρωδιές. Μα-

θαίνει να μυρίζει τα πάντα και εσείς μπορείτε 

να το βοηθήσετε δίνοντάς του όσο πιο πολλές 

φυσικές μυρωδιές να μυρίσει. 

Σε αυτή την ηλικία θα λατρέψει 

κάποιες μυρωδιές… λουλούδια, 

βότανα, φρούτα κ.λπ.

Έχει αρχίσει να λατρεύει εσάς, 

οπότε θα λατρέψει και τη μυρω-

διά σας. Αν λοιπόν καπνίζετε και αμέσως μετά 

πηγαίνετε κοντά του, θα εξοικειωθεί με αυτή τη 

μυρωδιά και θα την αγαπήσει μέσα από εσάς. Γι’ 

αυτό μην απορήσετε αν ανακαλύψετε ότι πολύ 

νωρίς άρχισε το κάπνισμα ή ότι επιλέγει να βρί-

σκεται με ανθρώπους που καπνίζουν πιο πολύ 

από ό,τι ένα παιδί που δεν είχε τέτοια ερεθίσμα-

τα όταν ήταν μωρό. 

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το 

κόψετε και αυτό θα είναι το καλύτερο για όλους. 

Και εσείς θα ζήσετε πιο πολύ για να χαρείτε την 

οικογένεια αλλά και η οικογένεια θα σας χαρεί 

πιο πολύ και πιο ποιοτικά. Αν τώρα σας είναι 

αδύνατο να το κόψετε, προσπαθήστε με κάθε 

τρόπο να βγάζετε από πάνω σας τη μυρωδιά του 

καπνού και, προς Θεού, ποτέ μην καπνίζετε μέσα 

στο σπίτι ή το αυτοκίνητο.

Το καλύτερο που 
έχετε να κάνετε είναι 

να το κόψετε και αυτό 
θα είναι το καλύτερο 

για όλους.

“

“
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Επανέρχομαι όμως στο θέμα της 

διατροφής.

Κάπου είχα ακούσει ένα ρητό: 

«Δώσε σε ένα παιδί κάτι λιπαρό ή 

κάτι γλυκό και θα σε λατρέψει για 

πάντα».

Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί που θα τρέ-

ξουν, πολλές φορές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σου 

ή ακόμα και χωρίς να το ξέρεις, να δώσουν στο 

παιδί σου ένα γλυκό, μια σοκολάτα, ένα παγωτό 

ή ό,τι άλλο εσύ πρόσεχες να μην δοκιμάσει από 

πολύ νωρίς. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί σου 

να μην δοκιμάσει κάποια στιγμή όλα τα παραπάνω, 

απλώς πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο και όχι 

να πέσει με τα μούτρα σε αυτά και εσύ να φαίνεσαι 

ο μεγάλος δικτάτορας που απαγορεύει τα πάντα. 

Γι’ αυτό βάλτε από νωρίς τους όρους σας σε όσους 

έρχονται σε αυτή την κρίσιμη ηλικία σε επαφή με 

το βλαστάρι σας. Καλό θα ήταν όλα αυτά τα απα-

γορευμένα να είσαστε εσείς οι πρώτοι που θα του 

τα δώσετε, για να κρατάτε και το μέτρο, έτσι κι αλ-

λιώς από ένα σημείο και μετά θα χάσετε την μπάλα 

οπότε και εδώ ισχύει το «ό,τι προλάβεις». 

(Διαβάστε ένα αληθινό περιστατικό: Είμαστε 

στο σουπερμάρκετ και όπως ήμουν στο ταμείο να 

πληρώσω, κρατούσα αγκαλιά την κόρη μου, σχε-

δόν ενός έτους εκείνη την εποχή, με το κεφαλάκι 

της να είναι πάνω στον ώμο μου και να κοιτά προς 

τα πίσω, ενώ προσπαθούσα να μεταφέρω και τα 

ψώνια. Τότε ένιωσα πως έκανε μια κίνηση σαν να 

θέλει να πιάσει κάτι που ήταν πίσω μου. Γυρίζω 

και τι να δω, μια ηλικιωμένη κυρία της πρόσφερε 

ένα γλειφιτζούρι και η καημενούλα προσπαθούσε 

να το πιάσει. «Τι κάνετε;» της λέω με κάπως έντο-

νο ύφος. «Σιγά, καλέ», μου λέει, «ένα γλειφιτζου-

ράκι για το μωρό, πώς κάνετε έτσι;» Άκου τώρα 

να δεις, μια παντελώς άγνωστη γυναίκα σ’ εμένα 

και την κόρη μου –ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ– της προσφέρει, 

εν αγνοία μου κιόλας, γλειφιτζούρι μέσα στο σου-

περμάρκετ… Απίστευτα πράγματα!)

Κάτι που επίσης θα καταλάβετε σύντομα είναι 

ότι ακόμα και αν κάτι τους αρέσει πάρα πολύ, 

μπορεί ξαφνικά να σταματήσουν να το τρώνε. 

Είχαμε εκπλαγεί από το πόσο άρεσαν οι φακές 

στην κόρη μας (λέτε να της είχε μείνει από τους 

πρώτους μήνες που την αποκαλούσαμε φακή;). 

Δώσε σε ένα παιδί 
κάτι λιπαρό ή 
κάτι γλυκό και θα 
σε λατρέψει για 
πάντα.

“

“
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Τις έτρωγε με πολλή χαρά και όρεξη, ώσπου μια 

μέρα δεν ήθελε ούτε να τις βλέπει. Αντίθετα, 

αυγό έχει να φάει από ενός έτους.

 Δεν μου αρέσει και πολύ που το αναφέρω, γιατί 

ήταν λάθος τακτική αυτό που έκανα, αλλά αν δια-

βάζοντάς το τουλάχιστον το αποφύγετε εσείς, τότε 

κάτι θα έχω καταφέρει. Όταν λοιπόν σταμάτησε να 

τρώει αυγό, άρχισα να σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα 

καταφέρω να της το δίνω μιας και είναι τόσο ση-

μαντική τροφή για τα μικρά παιδιά. Εκείνη την επο-

χή έτρωγε φακές με μεγάλη όρεξη και ο έξυπνος 

μπαμπάς σκέφτηκε να βάζει το αυγό μέσα στις φα-

κές, στην αρχή πολύ λίγο αλλά μετά περισσότερο. 

Κάποια στιγμή το κατάλαβε και από τότε έκοψε 

και τις φακές! Με μεγάλη δυσκολία την έχουμε κα-

ταφέρει να ξαναφάει. Για αυγό βέβαια, ούτε λόγος. 

Προσπαθούμε να της το δώσουμε βάζοντας λίγο 

παραπάνω στις σούπες ή σε κάποια σπιτικά κου-

λουράκια που φτιάχνουμε εμείς. Όταν ταΐζετε το 

μωρό σας και θεωρείτε ότι δεν τρώει πολύ, βάλτε 

το να σφίξει τη γροθιά του και παρατηρήστε την – 

τόσο περίπου είναι το στομαχάκι τους, οπότε αντι-

λαμβάνεστε με πόσο μπορεί να χορτάσει. 

Αλλάζει συνεχώς συνήθειες στο φαγητό, εκτός 

από κάποιες σταθερές αξίες (καλές και κακές). 

Μην πτοήστε αν δεν τρώει κάτι καθόλου, επι-

μείνετε με ήρεμο και χαλαρό τρόπο και κάποια 

στιγμή μπορεί να έχετε αποτέλεσμα! Πάντα να 

θυμάστε πως οι ποσότητες που τρώει ένα παι-

δί δεν έχουν καμιά σχέση με τις ποσότητες που 

τρώει ένας ενήλικας, και ποτέ μην το πιέζετε στο 

θέμα του φαγητού, απλώς φροντίστε την ώρα 

που θα πεινάσει να έχετε κάτι καλό και υγιεινό 

για να φάει. Πάντα, ακόμα και τώρα, ειδικά όταν 

θα λείψουμε για πολύ από το σπίτι, φροντίζω 

να έχω κάτι να της δώσω να φάει. Για το τέλος, 

θυμηθείτε ότι κάθε γευστική εμπειρία είναι γι’ 

αυτά η πρώτη, οπότε μην μαγειρεύετε τα φαγητά 

του ή αργότερα τα φαγητά σας κάνοντάς τα πολύ 

«γευστικά», δηλαδή μην βάζετε αλάτι, ζάχαρη ή 

οτιδήποτε άλλο που κάνει εντονότερη τη γεύση. 

Αν τους μάθετε να τρώνε φαγητά χωρίς έντονη 

γεύση, θα συνηθίσουν σε αυτό και δεν θα χρειά-

ζεται να προσθέτετε ενισχυτικά γεύσεων, αλάτι, 

ζάχαρη, σάλτσες κ.λπ. 
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Τρώτε μαζί

το δΈςιμο μΈςώ του φαγήτου Έιναι μΈγαλο. Επι-

πλέον, θα βλέπει τι τρώτε και θα θέλει και αυτό 

να δοκιμάσει. Και εδώ είναι αυτό που ήδη ανέ-

φερα ως προς το τι πρέπει να υπάρχει μέσα στο 

σπίτι. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει να τρώτε 

εσείς υγιεινά, θα πρέπει να θυσιαστείτε και να 

τρώτε τουλάχιστον μπροστά του σωστά φαγη-

τά για κάμποσο καιρό, μέχρι να καταλάβετε ότι 

απέκτησε δικιά του κρίση και μπορεί να αποφα-

σίζει το παιδί μόνο του. Η κόρη μου είναι σχεδόν 

τεσσάρων και πλέον αποφασίζει αυτή για το 80% 

της τροφής της. Κανονικά, ε! Δίνει παραγγελία 

για το τι θέλει. Αν εκεί λοιπόν δεν έχεις κάνει 

προεργασία και δεν έχεις δώσει τα σωστά ερε-

θίσματα, θα τρώει ό,τι να ’ναι (άσε που ακόμα 

και να μην έτρωγες σωστά, αν ακολουθήσεις ένα 

πιο σωστό πρόγραμμα διατροφής λόγω παιδιού, 

μπορεί να σου αρέσει και να υιοθετήσεις ένα πιο 

υγιεινό διαιτολόγιο, οπότε πάλι θα βγεις διπλά 

κερδισμένος. Τι νόημα έχει και ποιο το όφελος 

να προσφέρεις σε ένα παιδί, για παράδειγμα, 

κόκα κόλα από τόσο νωρίς ή οποιοδήποτε ανα-

ψυκτικό; Κανένα απολύτως. Το βλέπω να γίνεται 

πολύ συχνά γι’ αυτό το αναφέρω!) 

Τώρα πια θαυμάζω αυτή την ευχαρίστηση στο 

πρόσωπο της κόρης μου την ώρα που απολαμ-

βάνει ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα, ή ένα παγω-

τό το καλοκαίρι, που όμως της το έχουμε δώσει 

εμείς. Το «απαγορεύεται» λοιπόν δεν υπάρχει, 

υπάρχει όμως το μέτρο και ο έλεγχος. 
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Πρόγραμμα

(Πριν ξεκινήσω με το πρόγραμμα του παιδιού, 

να ξέρεις πως η οργάνωση και του δικού σου 

προγράμματος θα σε βοηθήσει στο να υλοποιή-

σεις το παιδικό πρόγραμμα καλύτερα και πιο ξε-

κούραστα. Πράγματα που σου φαίνονταν βουνό 

με την επανάληψη και τον προγραμματισμό, θα 

γίνουν δεύτερη φύση σου… «επανάληψη μήτηρ 

μαθήσεως».) 

Όσο και να μην σας αρέσουν τα προγράμματα, 

τα παιδιά θέλουν το πρόγραμμά τους, αγαπούν 

τη «ρουτίνα», γιατί απλά τα κάνει να αισθάνονται 

πιο ασφαλή. Πρόγραμμα λοιπόν στο φαγητό, 

στον ύπνο, στο μπάνιο και σε άλλα· μην υποκύ-

πτετε σε αναίτιες αλλαγές προγράμματος που θα 

σας στοιχίσουν, όπως, για παράδειγμα, ο ύπνος· 

αν αφήσεις ένα παιδί να κοιμηθεί πολύ μέσα στη 

μέρα και ειδικά κοντά στον 

βραδινό ύπνο, να είσαι σίγου-

ρος ότι θα το πληρώσεις το 

βράδυ. Βρες κάτι να το απα-

σχολήσεις για να μείνει ξύπνιο, 

η ταλαιπωρία είναι μικρότερη 

μέσα στη μέρα απ’ ό,τι μέσα 

στη νύχτα, που θα είσαι πολύ πιο κουρασμένος 

και λιγότερο υπομονετικός. Αναγκάστηκα να 

κάνω πολλές βόλτες ή να καθίσω μέσα στο αυτο-

κίνητο με την κόρη μου να κοιμάται στο κάθισμά 

της για να μην χαλάσω το πρόγραμμα στον ύπνο 

της. Επίσης, το πρόγραμμα στο μπάνιο, ειδικά αν 

το καθιερώσετε πριν τον ύπνο, θα το βοηθήσει 

να χαλαρώσει και να μπει πιο εύκολα στη διαδι-

κασία για να κοιμηθεί πιο ήρεμα και πιο εύκολα. 

 Το πρόγραμμα επίσης στο φαγητό μαθαίνει 

στα παιδιά να τρώνε μια συγκεκριμένη ώρα και 

όχι όποτε να ’ναι. Και προσπαθήστε να τρώτε 

μαζί (όχι το δικό του φαγητό ε! Το δικό σας). 

Το πρόγραμμα επίσης 
στο φαγητό μαθαίνει 
στα παιδιά να τρώνε 

μια συγκεκριμένη 
ώρα και όχι όποτε να 

’ναι.

“

“
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Εντάσεις

κατι ακομα Που ΠρΈΠΈι να ΠροςΈξΈτΈ πάρα πολύ 

αυτούς τους δώδεκα μήνες είναι οι εντάσεις 

μέσα στο σπίτι. Ούτως ή άλλως, αυτό πρέπει να 

το προσέχουμε πάντα. Απλώς, νομίζοντας ότι 

επειδή είναι μωρό δεν καταλαβαίνει και πολλά, 

κάποιες φορές η κούραση και η ένταση των ημε-

ρών μπορεί να σας παρασύρει και να υψώσετε 

τη φωνή, να μαλώσετε κ.λπ. Στην πραγματικό-

τητα, όμως, είναι σαν να έχετε έναν καταγραφέα 

που ακούει και νιώθει τα πάντα. Οπότε, αν δεν 

μπορείτε να κρατηθείτε, φωνάξτε κάποιον έμπι-

στο να κρατήσει το μωρό σας και πηγαίνετε σε 

κανένα δάσος να πλακωθείτε. Όταν ηρεμήσετε, 

γυρίστε αγαπημένοι και πάλι στο σπιτάκι σας, να 

πάρετε αγκαλίτσα το ζουζούνι σας, που θα έχει 

καταλάβει την απουσία σας και θα σας ζητάει. 

Και προς Θεού, ποτέ μην αρ-

χίζετε τις διαφωνίες μπροστά 

του σε θέματα που αφορούν το 

ίδιο.

(Το λάθος που έκανα εδώ 

είναι πως πολλές φορές, μι-

λώντας στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα πως η 

ένταση που μπορεί να είχα περνούσε αυτόματα 

και στην κόρη μου. Ενώ έλεγα και λέξεις που επί-

σης νόμιζα πως δεν τις ακούει. Προσέξτε πολύ 

όταν μιλάτε στο τηλέφωνο λοιπόν, γιατί είναι 

πολύ εύκολο να ξεχαστείτε. Μείναμε κάγκελο 

με τη γυναίκα μου όταν μια μέρα στο αυτοκίνητο 

ακούσαμε από το πίσω κάθισμα: «Ω, ρε πούστη 

μου». Νομίσαμε ότι κάποιος είχε μπει και μας 

έβριζε… Κανείς δεν είχε μπει. Πίσω βρισκόταν 

μόνο η κόρη μας, η οποία είχε ακούσει από εμέ-

να προφανώς αυτή την έκφραση πιθανόν καθώς 

μιλούσα στο τηλέφωνο. Παρ’ όλη την έκπληξη, 

κάναμε σαν να μην καταλαβαίναμε τι έλεγε, σαν 

να μην έτρεχε τίποτε, κάτι που λειτούργησε, γιατί 

όταν το ξαναείπε, αντιδράσαμε με τον ίδιο τρόπο 

και το ξέχασε… αλλά πρόσεχα και εγώ περισσό-

Προσέξτε πολύ όταν 
μιλάτε στο τηλέφωνο,  

γιατί είναι πολύ 
εύκολο να ξεχαστείτε.

“

“
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τερο πλέον. Όσο περισσότερο αγνοείς και δεν 

δίνεις σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο πιο 

γρήγορα θα το ξεχνά.) 

Αυτοί οι πρώτοι δώδεκα μήνες μπορεί φαινο-

μενικά να μην δείχνουν πόσο σημαντικοί είναι, 

αλλά ουσιαστικά είναι καθοριστικοί για την ανα-

τροφή του παιδιού σας σε όλα τα επίπεδα, και 

δια τροφικά και ψυχολογικά, σχεδόν για όλη του 

τη ζωή! Εδώ πραγματικά μπαίνουν οι βάσεις, 

οπότε εσείς έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Πιο με-

γάλη και από το βράδυ πάθους που προηγήθηκε 

της σύλληψής του.

Πρώτη λέξη

Προς το τΈλος λοιΠον αυτής τής φαςής, περίπου 

μετά τον έκτο μήνα, θα ακούσεις και την πρώτη 

ή τις πρώτες λέξεις του. Θα παρακαλάς βέβαια 

να είναι «μπαμπά», αλλά και αυτή θα είναι θέμα 

χρόνου να την πει. Η πρώτη λέξη που είπε η δι-

κιά μας κόρη, για παράδειγμα, ήταν «γιαγιά» και 

δεν με ενόχλησε καθόλου. Ήξερα ότι δεν θα 

αργούσε η ώρα που θα φώναζε αυτή τη μαγική 

για εμένα λέξη. «Μπαμπάααα». Αυτή τη λέξη που 

αποκτά εντελώς άλλη σημασία από τη στιγμή που 

σου τη λέει το παιδί σου και δεν έχει καμιά σχέση 

με το δικό σου «μπαμπά» που έλεγες όταν ήσουν 

μικρός, παρόλο που είναι η ίδια λέξη. 

Μην ξεχνάς να του διαβάζεις και να του μι-

λάς με πολύ ήρεμη φωνή. Έτσι θα κατανοεί πολύ 

καλύτερα τη γλώσσα. Και μην ντρέπεσαι να γί-
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νεσαι καραγκιόζης, τους αρέσει 

τόσο πολύ να σε βλέπουν να κάνεις 

τον λύκο, το πρόβατο, τη γάτα, τον 

σκύλο, τα πάντα, α! ναι, τα πάντα! 

Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη 

εξοικείω ση με την υποκριτική τέχνη 

για να τα κάνεις όλα αυτά, απλώς τόλμησέ το και 

θα σε λατρέψει. ( Έχω δει φίλους μου που δεν 

είχαν καμιά σχέση με την υποκριτική να κάνουν 

απίστευτες μιμήσεις που θα ζήλευαν και οι κα-

λύτεροι ηθοποιοί του παιδικού θεάτρου.) Θα λα-

τρέψει αυτή την ατζαμοσύνη σου και τις γκάφες 

που πιθανόν θα κάνεις… με άλλα λόγια βούτα 

στον κόσμο του και μην σκέφτεσαι τίποτα. Μην 

νομίσεις ούτε στιγμή πως κάνοντας όλα αυτά θα 

γελοιοποιηθείς στα μάτια του και θα χάσεις το 

κύρος ως άντρας και ως πατέρας, ίσα ίσα θα το 

κάνεις να νιώσει ότι καταλαβαίνεις τον κόσμο 

του και αυτό θα σε δέσει περισσότερο και πιο 

ουσιαστικά μαζί του. Άσε που θα είσαι συνεχώς 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του (σε αυτόν 

τον τομέα «νίκησα» κατά κράτος τη γυναίκα μου, 

κυρίως λόγω εμπειρίας αλλά και σπουδών, έχο-

ντας παίξει για ένα ολόκληρο χειμώνα στο παι-

δικό θέατρο, γεγονός που μου έδωσε τεράστια 

εφόδια και εμπειρίες). Δεν χρειάζεται να είσαι 

επαγγελματίας, φαντασία και τόλμη θέλει. Μην 

περιμένεις να έρθει το παιδί σου προς εσένα, 

γιατί μπορεί να μην ξέρει τον τρόπο, πήγαινε 

εσύ προς αυτό και δείξε του την αγάπη σου και 

την προθυμία σου όσο πιο πολύ μπορείς και θα 

το κάνεις πολύ ευτυχισμένο που έχει έναν τόσο 

τρομερό μπαμπά που το καταλαβαίνει και μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να ακολουθεί τη φαντασία του.

Θα λατρέψει αυτή 
την ατζαμοσύνη 
σου και τις γκάφες 
που πιθανόν θα 
κάνεις…

“

“
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Όνομα

αν και ξΈρώ οτι το θΈμα του ονοματος κάποιους 

τους ταλαιπωρεί, σας προτείνω να αποφασίσε-

τε γρήγορα, για να του μιλάτε από νωρίς με το 

όνομά του. Να θυμάστε πως είναι δικό σας παι-

δί και πως το όνομά του θα το έχει για πάντα, 

σε όλη του τη ζωή, και όχι μόνο για το διάστημα 

που θα μένουν κάποιοι άλλοι ευχαριστημένοι. 

Και πραγματικά φανείτε ανώτεροι και μην χα-

λάσετε τη σχέση σας για ανόητες επιθυμίες άλ-

λων, αποφασίστε μαζί με τη σύντροφο σας και 

η απόφασή σας θα έχει τεράστια δύναμη! (Είναι 

αστείο όταν συναντάμε οικογένειες όπου όλα τα 

αδέρφια έδωσαν στα παιδιά τους το όνομα του 

πατέρα τους ή της μητέρας τους. Έχω παράδειγ-

μα με πέντε ξαδέρφια όπου είχαν το ίδιο όνομα 

αλλά και το ίδιο επίθετο, και όλο αυτό για να μην 

δυσαρεστήσουν οι πατεράδες τους τον παππού. 

Είναι πολύ όμορφη η παράδοση να δίνονται τα 

ονόματα των παππούδων στα εγγόνια, φτάνει 

αυτό να βρίσκει σύμφωνους και τους δύο γονείς. 

Καλό θα ήταν να μην επιβαρύνετε την ήδη βεβα-

ρημένη κατάσταση της γυναίκας σας κατά την 

εγκυμοσύνη με τέτοια θέματα τα οποία θα της 

προκαλέσουν επιπρόσθετο στρες.)

Η δύναμη που έχει ένα ζευγάρι που η σχέση 

του είναι βασισμένη στην αγάπη, το σεβασμό και 

τη φροντίδα είναι τεράστια και δεν μπορεί κα-

νείς να τη νικήσει. Και όταν σε αυτή τη συνύπαρ-

ξη προστεθεί και άλλο ένα μέλος, αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη δυναμική όλη η οικογένεια.
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Μετά τον 
πρώτο χρόνο

ουτΈ Που θα καταλαβΈις πώς θα περάσει ο πρώ-

τος χρόνος. Οι φίλοι μας με μεγαλύτερα παιδιά 

συνεχώς μας συμβούλευαν να χαρούμε αυτή τη 

φάση μέχρι να πάει σχολείο, που όλα είναι τόσο 

τρυφερά και εύθραυστα, αυτή την περίοδο της 

απόλυτης αθωότητας που κουβαλάει ένα παιδί, 

που ακόμα νιώθεις το πόσο σ’ έχει ανάγκη για να 

κάνει το οτιδήποτε. Από εδώ και πέρα όμως θα 

αρχίσει σιγά σιγά να αυτονομείται και αυτό είναι 

το σωστό, όσο και αν σε μερικά πράγματα δεν 

θα μας αρέσει επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν θα 

μας έχει πια ανάγκη, σε μερικά όμως θα νιώσετε 

και λυτρωμένοι όπως το τάισμα, η κατάργηση της 

πάνας, η τουαλέτα και το αυτόνομο περπάτημα. 

Όλα αυτά θα συμβούν από εδώ και πέρα.

Κάθε φάση έχει τις δικές της δυσκολίες και 

όσο και αν παύουν κάποιες, αρχίζουν κάποιες 

άλλες. Η προσοχή που χρειάζεται ένα παιδί που 

μπορεί να περπατάει πλέον μόνο του είναι πολύ 

μεγαλύτερη, τέλειωσαν για λίγο καιρό αυτά τα 

ωραία και ασφαλή παρκαρίσματα στο καρότσι, 

που σου έδιναν τη δυνατότητα να κινηθείς πιο 

άνετα, να πιεις καμιά μπίρα στα κλεφτά… ειδικά 

όταν ρίχνανε και κανένα δίωρο υπνάκο, ήταν η 

καλύτερή σου. Τώρα πια πρέπει να έχεις τον νου 

σου συνεχώς, χρειάζονται ελάχιστα δευτερόλε-

πτα για να γίνει κάτι κακό από ένα παιδί που ναι 

μεν περπατάει αλλά δεν έχει καμιά συναίσθηση 

του κινδύνου (ακόμη θυμάμαι εκείνο το περιστα-

τικό με τον γιο ενός φιλικού μας ζευγαριού σε 

μια εκδρομή μας στο Πάπιγκο… τον πρόλαβε 

η μητέρα του κυριολεκτικά δέκα εκατοστά πριν 

από έναν μεγάλο γκρεμό. Το θυμάμαι και ανατρι-

χιάζω). Ούτε είναι βέβαια λύση να πάρεις εκείνο 

το γελοίο λουρί που έχουνε βγάλει και κρατάνε 

κοντά τους τα παιδιά σαν κακομαθημένα σκυλά-

κια που τα αμολάνε ανάλογα με την περίσταση. 

Όποτε το βλέπω, με πιάνει η ψυχή μου, ξέρω ότι 
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κάποιες στιγμές μπορεί να βοηθάει αλλά μην 

το πάρετε, ούτε αυτή η φάση κρατάει για πάντα. 

(Αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα που μπορεί να 

πέσεις: να νομίζεις ότι όλα τα δύσκολα κρατάνε 

πολύ καιρό· θέλει υπομονή και επιμονή και όλες 

οι φάσεις θα περνάνε φυσιολογικά, ωραία και 

σχετικά γρήγορα.)

Παραμύθια

να διαβαζΈτΈ οςο ΠΈριςςοτΈρα Παραμυθια μπο-

ρείτε στο παιδί σας από εδώ και πέρα, να είστε 

ήρεμος και να διαβάζετε αργά και καθαρά. (Ε, 

καλά δεν είπα να αρχίσετε και μαθήματα ορθο-

φωνίας.) Εκτός του ότι θα τους αρέσει έτσι κι 

αλλιώς να ακούνε ωραία παραμύθια, θα εξα-

σκήσουν την ακοή τους στη γλώσσα μας, θα μά-

θουν με λίγα λόγια μέσω αυτής της διαδικασίας 

πολλές νέες λέξεις και έννοιες, και αποφύγετε 

όλο αυτό το λεξικό που έχει δημιουργηθεί για 

τα μωρά. Για παράδειγμα, «πάμε άτα;», «τέλεις 

νιονιό;», «τέλεις να πέτσουμε κλιφτό;» και άλλα 

τέτοια. Μην υποτιμάτε τα παιδιά σας νομίζοντας 

ότι αυτό τα βοηθάει. Αντίθετα. Ξέρω ότι ένα 

τόσο γλυκό πλασματάκι σε προκαλεί να του μι-

λάς έτσι, αλλά προσπάθησε να μην δημιουργείς 
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μια άλλη γλώσσα την οποία δεν θα 

χρησιμοποιήσει ποτέ στην ζωή του 

όταν μεγαλώσει. Μπορείς να φτιά-

χνεις χαϊδευτικές λέξεις από τις ήδη 

υπάρχουσες, σαφώς και δεν είναι 

έγκλημα να λες και καμιά περίεργη 

λέξη που σου ακούγεται πιο γλυκιά 

για ένα μωρό, αλλά θέλει μέτρο για να μην μάθει 

το παιδί σας μια δεύτερη άχρηστη γλώσσα από 

πολύ νωρίς. 

Από εδώ και πέρα αυτές οι άναρθρες και ακα-

ταλαβίστικες κραυγές θα δώσουν τη θέση τους 

σε πραγματικές λέξεις, σε πραγματικές έννοιες, 

γι’ αυτό βοηθήστε τα να το κάνουν γρήγορα και 

με τον καλύτερο τρόπο. 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΑ 

ΤΙΣ ΒΙΩΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ Ο 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ!!! 

Από πολύ νωρίς έπαιρνα την κόρη μου όπου 

μπορούσα να την πάρω, στις βόλτες μου, στο σου-

περμάρκετ, παντού. (Ακόμα και στα γυρίσματα 

πολλές φορές. Έχει δει αρκετά γυρίσματα από «Τη 

ζωή της άλλης».) Πραγματικά ένιωθα πολύ όμορ-

φα μαζί της και δεν με κούραζε (όχι πάντα). Ένα 

μωρό είναι πολύ σημαντικό να βλέπει όσο γίνεται 

πιο πολλές νέες εικόνες που θα οξύνουν την όρασή 

του αλλά και την αντίληψή του γενικότερα. Όποτε 

έπρεπε να την αφήσω σπίτι και δεν ήταν μαζί με τη 

γυναίκα μου αλλά με την νταντά, δεν έβλεπα την 

ώρα να γυρίσω σπίτι και να περάσω χρόνο μαζί 

της είτε κάνοντας βόλτες είτε παίζοντας στο σπίτι. 

Ο χρόνος που περνά ένα παιδί με τους γονείς του 

είναι ο πιο αποδοτικός και ο πιο αποτελεσματι-

κός, τουλάχιστον μέχρι να πάει σχολείο, αλλά και 

μετά βέβαια, απλώς αλλάζουν οι συνθήκες και οι 

απαιτήσεις. Ευτυχώς, εμείς είχαμε την τύχη να 

περάσουμε πολύ και ποιοτικό χρόνο με την κόρη 

μας. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά αν 

πρέπει να δουλεύεις τρελές ώρες, αλλά προσπά-

θησε να βρίσκεις όσο περισσότερο χρόνο να είσαι 

κοντά του. Και είμαι σίγουρος ότι, αν το θες πολύ, 

θα βρίσκεις! Ακόμα και δέκα λεπτά παραπάνω να 

κερδίζεις κοντά στο παιδί σου σε καθημερινή βάση 

είναι τεράστιος χρόνος αν στο τέλος του μήνα κά-

Να μην ξεχνάτε 
ποτέ πως όλες τις 
πρώτες εμπειρίες 
τους σε οτιδήποτε 
θα τις βιώσουν 
μαζί σας. 

“

“
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νεις τη σούμα! Και αν λείπεις πολλές ώρες, τηλε-

φώνησε. Είχα διαβάσει σε μια μελέτη ότι η φωνή 

του γονιού, έστω και από το τηλέφωνο, πολλές 

φορές για ένα παιδί είναι σαν μια ζεστή αγκαλιά 

από κοντά, και μου φαίνεται πολύ λογικό, φτάνει 

να μην παρασυρθείς και μεγαλώσεις το παιδί σου 

τηλεφωνικώς.

Μετά τον πρώτο χρόνο λοιπόν αρχίζεις να 

έχεις και πολύ καλύτερη επικοινωνία, σε όλα 

τα επίπεδα, καταλαβαίνεις πολύ πιο εύκολα τα 

θέλω του και τις ανάγκες του, θα έχει αρχίσει 

να προσδιορίζει και με λέξεις κάποια πράγματα, 

οπότε και εσύ θα αρχίσεις να αισθάνεσαι ακό-

μα πιο κοντά του. Σας είπα πιο πάνω ποια ήταν 

η πρώτη λέξη της κόρης μας, αλλά δεν σας είπα 

ποια ήταν η δεύτερη… όχι, προς τεράστια απο-

γοήτευσή μου, και πάλι δεν ήταν μπαμπά, παρό-

λο που ήθελα τόσο πολύ να το ακούσω, και δεν 

ντρέπομαι να σας πω ότι κρυφά της έκανα φρο-

ντιστήριο για να το πει όσο γινόταν πιο γρήγορα, 

ούτε ηθοποιό δεν έχω εκπαιδεύσει έτσι στο να 

πει μια λέξη… μάταια όμως, η δεύτερή της λέξη 

λοιπόν ήταν… γαβ, ναι, γαβ. 

Κατοικίδια 
στο σπίτι

ξΈχαςα να ςας Πώ οτι ςτο ςΠιτι μας ζούνε δύο πα-

νέμορφα θηλυκά σκυλάκια, η Ναόμι και η Ζιζέλ, 

τα οποία γνώρισαν την κόρη μας από το πρώτο 

δευτερόλεπτο που μπήκε στο σπίτι. Το ίδιο προ-

φανώς όμως έκανε και η κόρη μας και γι’ αυτό 

επέλεξε η δεύτερη λεξούλα που είπε να είναι το 

γαβ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γελάσαμε πολύ 

όταν το ακούσαμε (αυτό δεν με απέτρεψε να συ-

νεχίσω τα μυστικά σεμινάρια εκφοράς της λέξης 

«μπαμπά»). Θέλω επίσης να αναφέρω, μιας και 

σας μίλησα και για τα σκυλάκια μας, πως είμαι 

απόλυτα βέβαιος για το καλό που έχει κάνει και 

θα συνεχίζει να κάνει η παρουσία τους στην κόρη 

μας. Το λένε και οι πιο ειδικοί, αλλά εμείς το 

ζήσαμε και το ζούμε· τα παιδιά είναι πολύ πιο ευ-
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τυχισμένα με την παρουσία ενός 

κατοικίδιου στο σπίτι, χώρια ότι 

παρατηρώντας το εξασκούν πάρα 

πολύ την αντίληψή τους και μαθαί-

νουν από πολύ νωρίς το τι σημαί-

νει υπευθυνότητα. Τα καθαρίζουμε μαζί, τα ταΐ-

ζουμε μαζί, και μάλιστα τις περισσότερες φορές 

ζητά να το κάνει μόνη της χωρίς να της το πούμε 

εμείς. Τα σκυλιά μας γι’ αυτήν είναι πλέον μέρος 

της οικογένειας και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στε-

ναχώρια της και τις ερωτήσεις της όταν χάθηκε 

η Ζιζέλ για αρκετό καιρό αλλά και την απίστευτη 

χαρά της όταν την ξαναβρήκαμε. 

ΠΑΡΤΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ· ΘΑ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟ-

ΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΖΩΗ.

Τώρα βέβαια μπορεί να μου πεις ότι δεν έχετε 

χώρο καλά καλά για εσάς τους ίδιους, πώς θα χω-

ρέσει και ένα κατοικίδιο στο σπίτι; Εκεί αποφασί-

ζετε εσείς που ξέρετε καλύτερα, πάρτε ένα ψάρι 

έστω, που δεν πιάνει χώρο στη γυάλα του, από το 

τίποτα κάτι είναι και αυτό. (Αφήστε που σε μια δύ-

σκολη στιγμή γίνεται μια πολύ ωραία σουπίτσα για 

το μωρό σας. Μην γελάτε έχει γίνει και αυτό.) 

Σας συμβουλεύω όμως, αν δεν είχατε ήδη στο 

σπίτι ένα σκυλάκι ή ό,τι άλλο, να μην το κάνετε 

ταυτόχρονα με την έλευση του παιδιού σας. Θα 

είναι σαν να έχετε άλλο ένα παιδί στο σπίτι που 

χρειάζεται εξίσου φροντίδα, αγάπη και εκπαίδευ-

ση. Καλύτερα να το αφήσετε για τον τρίτο χρόνο 

και μετά, για να δώσετε την ευκαιρία στο παιδί 

σας να πάρει μέρος σε όλη τη διαδικασία ανα-

τροφής του. Θα του κάνει τεράστιο καλό η ανά-

ληψη κάποιων ευθυνών από νωρίς. (Πάντα κάτω 

από την επίβλεψή σας.) Τα εξοικειώνει και με την 

ιδέα της απώλειας, γιατί, συνήθως, τα κατοικίδια 

ζουν πολύ λιγότερο από εμάς, οπότε μαθαίνουν 

με πιο ήπιο τρόπο τι σημαίνει να χάνω κάποιον 

που είμαι δεμένος μαζί του. Σε αυτόν τον τομέα 

πάντα θα χρειάζεστε και τη γνώμη ενός πιο ειδι-

κού, αν και όποτε συμβεί.

Πάρτε αδέσποταØ 
θα σας 
ευγνωμονούν για 
όλη τους τη ζωή.

“

“



Αντικείμενα

θα ακουςΈτΈ ΠολλΈς αΠοψΈις για το κόψιμο της 

πιπίλας, του μπιμπερό, της πάνας κ.λπ. Ρωτώντας 

και εμείς αλλά και κρίνοντας και από μόνοι μας, 

διακόψαμε κάποια στιγμή όλα τα παραπάνω. Δεν 

υπάρχει σε αυτό μια στάνταρ χρονική στιγμή για 

να διακόψεις κάτι που το παιδί έχει δεθεί μαζί 

του πάρα πολύ και του παρέχει μια σιγουριά αλλά 

και ασφάλεια· καθετί νέο γι’ αυτό μπορεί να του 

δημιουργήσει εκνευρισμό και ένταση. Τα παιδιά 

δένονται πάρα πολύ με αντικείμενα σε αυτή τη 

φάση, πόσο μάλλον με αυτά που χρησιμοποιούν 

καθημερινά! Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. 

Θα σας πω τι κάναμε εμείς και εσείς βρείτε τη 

δικιά σας μέθοδο και προσαρμόστε τη στο παιδί 

σας.

Πιπίλα

ή ΠιΠιλα Έιναι Ένα καλο ΈργαλΈιο για πολλές 

στιγμές· ησυχάζει τα μωρά, τα νανουρίζει, και γε-

νικότερα τα απασχολεί έτσι ώστε να μην γκρινιά-

ζουν αλλά και για να κοιμούνται πιο εύκολα. Είχα 

πάντα στο νου μου όποτε καταλάβαινα πως δεν 

τη χρειάζεται να την εξαφανίζω και να αποσπώ 

την προσοχή της με άλλα πράγματα. Προσέξτε· 

πολλές φορές από μόνα τους καταργούν την πι-

πίλα, αλλά έχω δει και επτά χρονών παιδιά να 

έχουν πιπίλα! Αιτίες μπορεί να υπάρχουν πολλές 

και περίπλοκες. Εκτός του ότι προσπαθούσαμε 

να έχει την πιπίλα όσο γίνεται λιγότερο, είχαμε 

αρχίσει να την προετοιμάζουμε λέγοντάς της ότι 

τώρα πια είναι ένα μεγάλο κορίτσι και πως δεν 

έχει ανάγκη την πιπίλα. Επίσης, κάθε φορά που 

έλεγε κάποια λέξη φορώντας πιπίλα, της έλεγα 
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πως δεν καταλαβαίνω τι μου λέει λόγω της πι-

πίλας, όλα αυτά πολύ χαλαρά και χωρίς καμιά 

πίεση. Βέβαια, το να λες σε ένα νήπιο ότι είναι 

μεγάλο για κάποιες συνήθειες όπως η πιπίλα 

μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερανγκ! Θυμά-

μαι κάποια στιγμή που πολύ νωρίς κάπου στους 

είκοσι τέσσερις μήνες μου ζήτησε τσίχλα, της 

είπα πως τώρα δεν κάνει και πως όταν μεγαλώ-

σει λίγο ακόμα θα μπορεί να μασήσει μια τσίχλα. 

Η απάντησή της ήταν «μα είμαι μεγάλη». Και 

πώς να μην νομίζει ότι είναι, αφού της το έχουμε 

πει εμείς! Δεν τα ξεγελάς με τίποτα. Συνεχίζω να 

πιστεύω πως τη σημερινή εποχή τα παιδιά γεν-

νιούνται πιο έξυπνα από ό,τι γεννηθήκαμε εμείς. 

Είναι πολλές οι φορές που τη βλέπω να κάνει ή 

να λέει πράγματα που δεν της έχει δείξει ή πει 

κανείς. Είναι σαν να γεννιούνται με κάποιες 

πληροφορίες ήδη καταγεγραμμένες μέσα τους. 

(Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για τα 

λεγόμενα «κρυσταλλάκια», τα οποία μπορείτε να 

ψάξετε για να ενημερωθείτε τι σημαίνουν.)

Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί γύρω στα δύο 

χρόνια, θα πρέπει να αποδεσμευτεί ένα παιδί 

από την πιπίλα. Είναι τόσο εύκο-

λο αλλά και τόσο δύσκολο μαζί, 

και γενικά όταν το αποφασίσετε 

πρέπει να το κρατήσετε και όχι με 

την πρώτη γκρίνια να επαναφέρε-

τε και τις πέντε πιπίλες στο σπίτι. 

Ουσιαστικά δεν προσφέρει κάτι στο παιδί, περισ-

σότερο προσφέρει σε όλους εμάς παρά στο ίδιο. 

Αν τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ, θα αργήσει να 

μιλήσει, γιατί πολύ απλά δεν θα μιλά πάρα πολύ 

και έτσι δεν θα εξασκεί αρκετά την ομιλία του, 

θα κάνει λιγότερη προσπάθεια αφού θα έχει συ-

νεχώς κάτι στο στόμα του. Πώς να κόψεις όμως 

κάτι από ένα παιδί που του δίνει, φαινομενικά 

τουλάχιστον, τόση ευχαρίστηση; 

Η γυναίκα μου είχε μια πολύ ωραία ιδέα όταν 

αποφασίσαμε να την κόψουμε οριστικά, είχαμε 

όμως κάνει την προεργασία μας (δεν ξυπνήσαμε 

ένα ωραίο πρωί και είπαμε «πιπίλα τέλος»). Της 

είπαμε ότι ήρθε η καλή νεράιδα και πήρε όλες 

τις πιπίλες από το σπίτι για να τις δώσει στα μω-

ράκια που γεννήθηκαν τώρα και πως τις χρειά-

ζονται πολύ και είναι στεναχωρημένα που δεν 

Ουσιαστικά δεν 
προσφέρει κάτι στο 
παιδί, περισσότερο 

προσφέρει σε όλους 
εμάς παρά στο ίδιο.

“

“
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έχουν πιπίλες και πως τώρα θα χαρούν πολύ με 

το δώρο της. 

Το πρώτο μεσημέρι χωρίς πιπίλα ήταν από 

τα χειρότερα μεσημέρια που έχω περάσει με την 

κόρη μου, ήμουν και μόνος μου και ομολογώ 

πως ένιωθα πως υπέφερε πραγματικά χωρίς την 

πιπίλα, σαν εξαρτημένος που αποζητά τη δόση 

του, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό κράτησε δεκα-

πέντε λεπτά. Ήταν πολύ έντονο, ναι, αλλά κρά-

τησε μόνο δεκαπέντε λεπτά, και σας ομολογώ 

πως ένα λεπτό πριν σταματήσει είχα την πιπίλα 

στο χέρι και ετοιμαζόμουν να της τη δώσω, αφού 

σε κανένα γονιό δεν αρέσει να βλέπει το παιδί 

του να υποφέρει. Απλώς πρέπει να έχει την ικα-

νότητα και το σθένος να κρίνει σωστά για το τι 

πρέπει να κάνει και το πότε πρέπει να το κάνει! 

Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος πως βοήθησε 

πολύ και η ιδέα της μαμάς με την καλή νεράιδα 

που μάζεψε όλες τις πιπίλες για να τις δώσει στα 

νεογέννητα. Ξαναγκρίνιαξε πολύ λιγότερο για 

δυο τρεις βραδιές και αυτό ήταν… πιπίλα τέλος! 

Μια δυο φορές με ρώτησε αν η καλή νεράιδα 

έδωσε την πιπίλα της στα μωράκια, και τη διαβε-

βαίωσα πως το έκανε και πως 

την ευχαριστεί πολύ για το κα-

ταπληκτικό δώρο της. Χρειά-

ζεται λοιπόν οργάνωση και 

αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί 

να θέλεις, για παράδειγμα, να 

την κόψεις από το παιδί σου 

και μέσα στο σπίτι να κυκλοφορούν δέκα πιπί-

λες τις οποίες βλέπει συνεχώς μπροστά του. Τις 

εξαφανίζεις και μάλιστα, ακόμα καλύτερα, τις 

ρίχνεις στην ανακύκλωση για να μην υποκύψεις 

σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώ-

θω πως όταν έχει μεγαλώσει ένα παιδί και είναι 

γύρω στα δύο είναι σαν να το φιμώνεις βάζοντάς 

του συνεχώς πιπίλα· μπορεί να την αποδέχεται, 

αλλά του στερείτε τη δυνατότητα να εκφραστεί 

με λέξεις, κάτι που όμως έχει τόσο ανάγκη σε 

αυτή τη φάση. Αντί λοιπόν να επικοινωνεί συ-

νεχώς και καλύτερα μαζί σας, κλείνεται σε αυ-

τόν τον μονότονο κόσμο της πιπίλας… (Ακόμη 

ακούω στα αυτιά μου τον ήχο της πιπίλας, τη λε-

γόμενη «ορθοπεταλιά» και πραγματικά θα ήθελα 

τόσο να τον ξανακούσω, ειδικά όταν είχε κοιμη-

Νιώθω πως όταν έχει 
μεγαλώσει ένα παιδί 

και είναι γύρω στα 
δύο είναι σαν να το 
φιμώνεις βάζοντάς 

του συνεχώς πιπίλα.

“

“
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θεί και η πιπίλα συνέχιζε να δουλεύει. Ήταν κάτι 

το μοναδικό μέσα στη νύχτα το μόνο πράγμα 

που ακουγόταν να είναι αυτό. Είναι από τους πιο 

γλυκούς ήχους που μου άφησε η πρώτη φάση της 

ανατροφής της κόρης μου!) Φαντασία!

ΠρΈΠΈι Πολυ ςυχνα να χρήςιμοΠοιΈιτΈ τη φα-

ντασία σας, θα σας δώσει εξαιρετικές λύσεις σε 

δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει από νωρίς να κα-

ταλάβετε πως ένα μεγάλο μέρος του κόσμου των 

παιδιών, ειδικά μετά τα δύο χρόνια, είναι κυρίως 

φτιαγμένος με τη φαντασία τους, και εσύ πρέπει 

να έχεις ρόλο σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο, 

και μάλιστα στα πρώτα ονόματα και όχι στους 

βοηθητικούς ρόλους. Όπου και να σε πηγαίνουν 

με τη φαντασία τους, εσύ δεν πρέπει να αντιδράς 

αλλά πολύ απλά να μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο 

σαν να είναι πραγματικός. Να είσαι έτοιμος ανά 

πάσα στιγμή, όσο κουρασμένος και αν είσαι, να 

γίνεις ο κακός λύκος, ο πρίγκιπας, ο βασιλιάς. 

(Τώρα αν σου ζητήσει να κάνεις και τη Σταχτο-

πούτα, δείξε ψυχραιμία και κάνε ό,τι νομίζεις… 



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ112

Μη γελάς καθόλου, από ένα σημείο και μετά το 

παιδί σου θα είναι σαν ένας μεγάλος σκηνοθέ-

της που σου αναθέτει ρόλους, και εσύ θα πρέπει 

να ερμηνεύσεις με όρεξη και μπρίο ό,τι σου ζη-

τηθεί.) Εμένα πάντως μου ζητάει πολύ συχνά να 

κάνω το λύκο… τον κακό λύκο. Αναμενόμενο...
Ειλικρίνεια και ψέματα

ΠοτΈ να μήν λΈτΈ ψΈματα ςτο Παιδι ςας, ποτέ, 

όσο επίπονο και δύσκολο μπορεί να είναι κά-

ποιες στιγμές. Τι εννοώ; Αν φεύγοντας για μια 

έξοδο ή για ένα ταξίδι, έχεις το παιδί σου κολ-

λημένο πάνω σου και για να μπορέσεις να ξε-

φύγεις του πεις ότι σε πολύ λίγο θα είσαι κοντά 

του και δεν το κάνεις, αργά η γρήγορα θα κατα-

λάβει ότι του είπες ψέματα και θα δυσκολεύεται 

να σε εμπιστευτεί. Από την άλλη, το εκπαιδεύεις 

ο ίδιος στο να λέει ψέματα. Θα πρέπει να κα-

ταλάβει ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μαζί 

του, αλλά θα πρέπει να ξέρει και ακριβώς πότε 

περίπου θα είσαι και πάλι κοντά του. Εμείς εί-

χαμε καθιερώσει, ό,τι και να γινόταν, την έξοδο 

της Παρασκευής (έτσι είχαμε μια μέρα μόνο για 

μας τους δυο, που τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ). 



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ114

Ποτέ δεν της είπαμε ψέματα για να το σκάσουμε. 

Στην αρχή γκρίνιαζε λίγο, αλλά σιγά σιγά κατά-

λαβε πως αυτή τη μέρα ο μπαμπάς και η μαμά 

βγαίνουν. Και πάντα να τους λέτε με λεπτομέ-

ρειες πού πηγαίνετε και τι κάνετε όταν φεύγετε 

μακριά τους. Θα πρέπει στο μυαλό τους να σας 

τοποθετούν κάπου όσο δεν είστε μαζί τους και 

θα πρέπει να νιώθουν σίγουρα ότι θα επιστρέψε-

τε. Αν χτίσεις μια σχέση με πολλά ψέματα, δεν 

θα ισορροπήσεις ποτέ μαζί του! (Και εδώ όμως 

υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι για κάποια ψέμα-

τα που μπορείς να λες, τα οποία όμως δεν έχουν 

και κάποια ουσιαστική σημασία, σαν το ψεμα-

τάκι, για παράδειγμα, με την καλή νεράιδα και 

την πιπίλα.) Μην τάζεις ποτέ κάτι με αντάλλαγμα 

το φαγητό και ειδικά γλυκά, σοκολάτες, παγωτά 

κ.ά. (Ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το 

κάνεις, αλλά εγώ πρέπει να σου το πω. Δεν έχω 

καταφέρει να το αποφύγω εντελώς, αν και κα-

ταλαβαίνω την ίδια στιγμή ότι είναι λάθος αυτή 

η τακτική.) 

Μπιμπερό

ολα τα μώρα αναΠτυςςουν μια τρομΈρή και 

πολύ δυνατή σχέση με το μπιμπερό, ακόμα και 

αν θήλαζαν. Είναι από τα τελευταία πράγματα 

που αποχωρίζονται εκεί κάπου μετά τον δεύτερο 

χρόνο. Ουσιαστικά, μετά το στήθος της μαμάς, 

είναι η δεύτερη κύρια πηγή σίτισής τους, άντε 

λοιπόν τώρα εσύ να το κόψεις… Θα σας πω και 

πάλι πώς το χειριστήκαμε εμείς. 

Καταρχήν είχαμε αρχίσει, χωρίς πίεση όμως, 

να της προτείνουμε να πίνει το νερό ή το γάλα 

της από ποτήρι ή από καλαμάκι, για να καταλά-

βει σιγά σιγά πως υπάρχει και άλλος τρόπος να 

εισέλθει η τροφή στο στομαχάκι της. Να είστε σί-

γουροι πως στην αρχή θα φάτε τρελή πόρτα, και 

κανένα ποτήρι στο κεφάλι, γι’ αυτό έχετε το νου 

σας. Με υπομονή όμως θα δείτε πως η χρήση του 
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μπιμπερό θα αρχίσει να ελαττώνεται. Το πιο δύ-

σκολο μέρος είναι το γάλα, ειδικά το βράδυ, που, 

πίνοντάς το, νανουρίζονται κιόλας. Αυτό μπορεί 

να κρατήσει πάρα πολύ, και θα πρέπει να βρείτε 

και εδώ έναν τρόπο να το κόψετε εντελώς. Αν 

έχετε κάνει καλή προεργασία, θα δυσκολευτείτε 

λιγότερο. Κάποια στιγμή όμως, όπως και με την 

πιπίλα, πρέπει να το κόψετε μαχαίρι. 

Και εδώ ήρθε πάλι ένα ταξίδι που έκανα, και 

πάλι στα Τρίκαλα (αλλά αυτή τη φορά στο χωριό 

της μητέρας μου, στο Παλαιοχώρι Καλαμπάκας), 

για να μας βοηθήσει να εξαφανίσουμε το μπι-

μπερό! Ήταν βέβαια σχεδόν τριών χρονών και 

είχαμε δουλέψει πολύ πάνω στο θέμα! Είπαμε 

λοιπόν να πάμε αυτό το ταξίδι οι δυο μας, εγώ 

και η κόρη μου χωρίς τη μαμά, που την αφήσαμε 

να ξεκουραστεί για μια βδομάδα μέσα στο καλο-

καιράκι.

(Το ίδιο έκανε και η γυναίκα μου πάντως· μό-

λις γυρίσαμε από το χωριό την πήρε και πήγαν οι 

δυο τους για μερικές μέρες διακοπές σε ένα φι-

λικό σπίτι. Και έτσι κάναμε όλους τους συνδυα-

σμούς διακοπών στην οικογένεια! Δοκιμάστε 

το, είναι τέλειο! Θα πρέπει, πριν 

προχωρήσω, να σας πω ότι ήταν 

από τις πιο όμορφες διακοπές 

που έχω κάνει στη ζωή μου· πε-

ράσαμε υπέροχα οι δυο μας και 

ανυπομονώ να το ξανακάνω και 

το επόμενο καλοκαίρι.) 

Εκεί λοιπόν έκανα το εξής πολύ απλό. Πήγα 

στο χωριό μου και δεν πήρα κανένα μπιμπερό 

μαζί μου. Για να μην έχω εύκολη επιλογή σε πε-

ρίπτωση που είχα τρομερή γκρίνια. Φτάσαμε λοι-

πόν στο χωριό και κάποια στιγμή προς το βρα-

δάκι έπρεπε να πιει το γάλα της… Θυμάμαι πως 

με είχε κυριεύσει φόβος για το τι επρόκειτο να 

συμβεί, είχα φροντίσει όμως εντελώς χαλαρά να 

γνωρίζω σε ποιο σπίτι στο χωριό υπήρχαν μωρά 

για να τρέξω να βρω μπιμπερό στην περίπτωση 

που η κόρη μου εκσφενδόνιζε τις κατσαρόλες και 

τα πιάτα στην κουζίνα του σπιτιού μας. Την έβα-

λα λοιπόν να καθίσει με τον πάντα ήρεμο παπ-

πού της και άρχισα να ζεσταίνω το γάλα και για 

τους δυο τους – ο παππούς έπινε το γάλα του από 

μια κούπα. Καταρχήν, σέρβιρα το γάλα του παπ-

Εκεί λοιπόν έκανα 
το εξής πολύ απλό. 

Πήγα στο χωριό μου 
και δεν πήρα κανένα 

μπιμπερό μαζί μου.

“

“
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πού στην κούπα του και μετά με έλουσε κρύος 

ιδρώτας καθώς ετοιμαζόμουν να βάλω το γάλα 

της για πρώτη φορά σε ένα ειδικό ποτηράκι για 

παιδιά που είχαμε πάρει για την περίσταση. Είχα 

ήδη φανταστεί την αντίδρασή της και περίμενα να 

εξακριβώσω αν όντως θα γινόταν κάτι από αυτά 

που είχα φανταστεί! (Την κόρη μου να με κοιτά-

ζει τη στιγμή που θα έβαζα το ποτήρι μπροστά 

της και να μου λέει «τι είναι αυτόοοοοοοο;;;» ή 

να φεύγει το ποτήρι από το παράθυρο μαζί με το 

γάλα…) Δεν συνέβη όμως τίποτε από αυτά. 

Τη στιγμή λοιπόν που εγώ σχεδόν τρέμοντας 

άφηνα το ποτηράκι μπροστά της, με κοιτάει με πα-

ράπονο και μου λέει «όχι θέλω και εγώ το γάλα 

μου όπως ο παππούλης μου από την κούπααα». 

Για κλάσματα του δευτερολέπτου σάστισα, αλλά 

πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αν ολιγωρούσα θα 

έχανα αυτή τη μοναδική ευκαιρία να πιει το γάλα 

της από την κούπα. Εξάλλου, το ίδιο ήταν. Το ζη-

τούμενο ήταν να κόψουμε το μπιμπερό. Με γρή-

γορες κινήσεις άδειασα το γάλα σε μια κούπα 

που έμοιαζε αρκετά με του παππού και της την 

πρόσφερα. Το μόνο που κατάλαβα είναι πως το 

ήπιε πολύ γρήγορα – βλέπετε, είχα συνηθίσει τους 

αργούς ρυθμούς του μπιμπερό. Εκείνη, πολύ ευ-

τυχισμένη που έκανε ό,τι και ο παππούς, τον κα-

ληνύχτισε και πήγαμε για ύπνο. Μόλις αποκοιμή-

θηκε, έτρεξα να εξιστορήσω το κατόρθωμά μου 

στη γυναίκα μου από το τηλέφωνο. Από τότε, μια 

δυο φορές που ζήτησε μπιμπερό, της είπαμε ξανά 

την ιστορία με την καλή νεράιδα και καθαρίσαμε! 

Αν με ρωτάτε να σας πω τι ακριβώς συνέβη, 

μάλλον θα φλυαρήσω. Κατέληξα όμως σε ένα 

απλό και πρακτικό συμπέρασμα. Προσπαθήστε 

να μην κάνετε μεγάλες αλλαγές στις συνήθειες 

του παιδιού σας στο περιβάλλον που τις έχει 

αποκτήσει. Κάντε τες σε άλλο περιβάλλον, για 

να γίνουν πιο εύκολα· σε ένα ταξίδι, για παρά-

δειγμα, ή ακόμα απλούστερα σε ένα άλλο σπίτι. 

Φαίνεται πως ο συνδυασμός της όποιας συνήθειας 

με τον χώρο είναι πολύ δυνατός για τα παιδιά 

και καλό θα ήταν αυτό να το σπάσετε. (Μήπως 

να ανοίξω καμιά κλινική απεξάρτησης βραδινών 

ξυπνημάτων και πιπίλας στα Τρίκαλα;)
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Πάνα

(Θα πρέπει να τελειοποιήσεις καταρχήν την τε-

χνική σου στο άλλαγμα της πάνας. Η τεχνική του 

«κρεμασμένου αρνιού», όπως την αποκαλούσα-

με χαϊδευτικά, είναι πολύ καλή για γρήγορες αλ-

λαγές χωρίς κόπο. Πιάνεις τα δυο πόδια του, τα 

σηκώνεις ψηλά, τοποθετείς την πάνα κάτω από 

τον ποπό του, αφού ξέρεις πια τα σημάδια για το 

πού πρέπει να τη βάλεις, έτσι ώστε όταν αφήσεις 

τον ποπό του να ακουμπήσει να μην χρειαστεί να 

κάνεις τίποτα παραπάνω από τα να κλείσεις την 

πάνα. Θέλει γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις 

που όμως θα μάθεις εύκολα, και να έχεις και ό,τι 

χρειάζεσαι κοντά σου, μαντιλάκια, κρέμες κ.λπ. 

Έτσι κι αλλιώς, οι μέρες χωρίς πάνα δεν είναι 

μακριά.)

Η πάνα, κατά κοινή ομολογία, είναι από τα τε-

λευταία πράγματα που κόβει ένα παιδί, και εδώ 

δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να πιέσετε κα-

ταστάσεις. Είναι καλό να προμηθευτείτε κάποιο 

ειδικό γιογιό που πουλάνε στα καταστήματα, το 

οποίο θα είναι και στα μέτρα του και θα είναι 

και πιο παιχνιδιάρικο. Γενικά, η καλύτερη εκμά-

θηση πολλών νέων συνηθειών γίνεται μέσα από 

το παιχνίδι. Χαλαρώνει πιο εύκολα και έτσι μπο-

ρείτε να του περάσετε αυτά που θέλετε με έναν 

γλυκό και ήπιο τρόπο. 

Όσο και αν σας ακουστεί περίεργο, δεν πρέπει 

να απομονώσετε το παιδί σας από το να σας βλέ-

πει να πηγαίνετε στην τουαλέτα. Ειδικά αν ανή-

κετε στο ίδιο φύλο, επιβάλλεται να παρακολου-

θεί τη διαδικασία, αλλά και στο αντίθετο φύλο 

αν ανήκετε, δεν πειράζει, απλώς θα χρειαστεί 

να του εξηγήσετε περισσότερο τις διαφορές στο 

σώμα και στον τρόπο. (Γέλασα πολύ πάντως όταν 

κάποια στιγμή εκεί γύρω στα τριάμισι προσπάθη-

σε να κάνει τσίσα της όπως ο μπαμπάς… δηλαδή 

όρθια! Έπεσε πολύ γέλιο και από τους δυο μας, 

αλλά το πιο ωραίο είναι ότι το έκανε για να μου 

κάνει πλάκα και να δει πώς θα αντιδράσω.) 
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Έχει πολύ καιρό μπροστά του ένα 

παιδί για να μάθει να ντρέπεται και 

να τηρεί κάποιους κανόνες. Ας μην 

ξεκινήσετε από αυτά, αλλά να κατα-

λήξετε σε αυτά! Στα παιδιά αρέσει 

πολύ να μας μιμούνται και νομίζω πως από τους 

δεκαοχτώ μήνες και μετά το παιδί είναι έτοιμο 

να αρχίσει σιγά σιγά να αυτονομείται σε πολλούς 

τομείς. Τίποτα, όπως έχετε διαβάσει ως εδώ, δεν 

γίνεται όμως από τη μια μέρα στην άλλη, και η 

διαδικασία απεξάρτησης από την πάνα είναι σχε-

τικά δύσκολη, αλλά, αν το οργανώσετε καλά, θα 

δυσκολευτείτε λιγότερο. Θα πρέπει το μικρό σας 

να αισθάνεται άνετα με το σώμα του από πολύ 

νωρίς· μην το επιπλήξετε ποτέ επειδή τα έκανε 

ας πούμε πάνω του ακόμα και όταν δεν φοράει 

πάνα· προσπαθήστε να του εξηγήσετε και να του 

δείξετε τι ακριβώς πρέπει να κάνει με ήρεμο και 

γλυκό τρόπο. Θα σας καταλάβει πολύ καλύτερα 

και δεν θα νιώσει ενοχές. Άλλωστε σπάνια θα το 

κάνει επίτηδες, και είναι πολύ πιθανό, αν του δη-

μιουργήσετε ανασφάλεια, να το κάνει πολύ συχνά 

επίτηδες, ή μόνο και μόνο από αντίδραση. Θυ-

μάμαι, όταν αποφασίσαμε να καταργήσουμε την 

πάνα, ειδικά κατά τη διάρκεια της μέρας, πόσες 

φορές αλλάζαμε ρούχα. Στην αρχή απλώς τα έκα-

νε πάνω της· αργότερα κάποιες φορές δεν προ-

λαβαίναμε να φτάσουμε στο wc (έχει κάνει τσίσα 

σε απίστευτα μέρη η κόρη μας, κινδυνεύοντας 

να τα κάνει πάνω της, αλλά τη δύσκολη ώρα δεν 

σκέφτεσαι και πολύ, της κατεβάζεις τα ρούχα, ξα-

λαφρώνει, και ησυχάζεις κι εσύ). Πολύ σύντομα 

είχαμε πολύ μεγάλη βελτίωση και μεγαλύτερη επι-

τυχία, ώσπου φτάσαμε να καταργήσουμε χωρίς 

απώλειες εντελώς την πάνα, τουλάχιστον κατά 

τη διάρκεια της μέρας, γιατί το βράδυ ομολογώ 

την αμαρτία μας αργήσαμε κάπως να την κόψου-

με· λίγο το ότι δεν θέλαμε να ξυπνάμε μέσα στη 

νύχτα, λίγο ότι και η ίδια ήθελε να τη φοράει το 

βράδυ, το παρατείναμε λιγάκι. Βέβαια, ποτέ δεν 

της είπαμε να τα κάνει στην πάνα το βράδυ. Όταν 

μας φώναζε, ξυπνάγαμε και ξυπνάμε ακόμη, όσο 

και να είναι κουραστικό, και την πάμε στο μπάνιο. 

Και αυτή η περίοδος θα περάσει κάποια στιγμή 

και θα αυτονομηθεί χωρίς να μας ξυπνάει πέντε 

φορές μέσα στη νύχτα για τσίσα… 

Στα παιδιά αρέσει 
πολύ να μας 
μιμούνται.

“ “
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Η καλύτερη περίοδος πάντως για να κόψει 

ένα παιδί την πάνα είναι το καλοκαίρι, όταν μπο-

ρεί να είναι πολλές ώρες με λίγα ρούχα ή ακόμα 

και γυμνό. Εκεί πραγματικά θα σημειώσει με-

γάλη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα! Ειδικά όταν 

είμαστε σε εξωτερικούς χώρους, ευχαριστιόταν 

περισσότερο. Έκανε απλώς μια στάση, και μετά 

εμείς τρέχαμε να καθαρίσουμε όπως κάνεις και 

με τα σκυλάκια που βγάζεις βόλτα στο πάρκο.

Πάντως το καλοκαίρι που ήταν κοντά στα δύο 

έκανε τεράστια πρόοδο στο θέμα πάνα.

Αυστηρότητα και πειθαρχία

δΈν θα ςας Παροτρυνώ να μην είστε και λίγο αυ-

στηροί, ειδικά στα θέματα που έχουν να κάνουν 

με την ασφάλεια του παιδιού. Πάντα όμως, ακό-

μα και όταν γίνεστε αυστηροί, να βρίσκετε έναν 

τρόπο που να μην τα φοβίζει, αλλά να τα κάνει 

να κατανοούν το σωστό, το ασφαλές και το πόσο 

σοβαρό είναι το κάθε θέμα στο οποίο αναφέρε-

στε. Μην χτίσετε τη σχέση σας βασισμένη στο 

φόβο, θα χάσετε πολλές ωραίες 

στιγμές με το παιδί σας, γιατί ο 

φόβος κάνει τα παιδιά αμυντι-

κά και αντιδραστικά. Ένα χα-

ρούμενο και ευτυχισμένο παιδί 

είναι το καλύτερο φάρμακο για 

ό,τι και αν σας απασχολεί. Θα 

κουβαλάτε αυτή τη φατσούλα 

Μην χτίσετε τη σχέση 
σας βασισμένη στον 

φόβο, θα χάσετε 
πολλές ωραίες στιγμές 

με το παιδί σας, γιατί 
ο φόβος κάνει τα 

παιδιά αμυντικά και 
αντιδραστικά.

“

“
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όσο μακριά και να είστε και θα παίρνετε απίστευ-

τη δύναμη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόση 

αισιοδοξία και χαρά μου δίνει μόνο και μόνο η 

σκέψη αυτού του παιδιού. Είναι πολλές οι φορές 

που μου φτιάχνει τη διάθεση με έναν τρόπο μα-

γικό! (Γι’ αυτό επενδύστε σε αυτό και θα βγείτε 

διπλά κερδισμένοι. Ειδικά τους δύσκολους και-

ρούς που περνάμε το έχουμε όλοι ανάγκη.)

Όσες φορές πάντως υπήρξα παραπάνω αυ-

στηρός το μετάνιωσα, γιατί κατάλαβα ότι δεν 

είχε νόημα να επιπλήττω ένα παιδί για πράγματα 

που ανακαλύπτει τώρα και που δεν έχει την πρό-

θεση να τα κάνει λάθος. Τελευταία εφαρμόζω 

μια πολύ πιο ήπια τακτική που έχει και καλύτερο 

αποτέλεσμα! (Να είναι καλά η μαμά.) Έτσι κι αλ-

λιώς όμως, δεν νομίζω ότι ποτέ υπήρξα υπερβο-

λικά αυστηρός (ευτυχώς). Αν όμως προνοήσετε 

σε πολλά θέματα και ελαττώσετε τους κινδύνους 

παίρνοντας κάποια μέτρα, θα χρειαστεί να λέτε 

πολύ λιγότερα ΜΗ. 

Όταν κάποια στιγμή κόρη μου ήταν δεκαοχτώ 

μηνών, για ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέφυγε από 

την προσοχή μου, την πρόλαβα στο τσακ από το 

να χώσει σε μια πρίζα με ηλεκτρικό το βύσμα 

ενός ακουστικού! Ήταν τόσο έντονη η αντίδρα-

σή μου, κυρίως για να προλάβω το κακό, που την 

τρόμαξα πάρα πολύ και χρειάστηκε πολύ χρόνο 

για να ηρεμήσει. Το ξέρω πως η αντίδρασή μου 

ήταν ενστικτώδης, αλλά δεν νομίζω ότι η κόρη 

μου το εκτίμησε. Πολύ απλά τοποθετήσαμε σε 

όλες τις πρίζες καλύμματα και τέλειωσε το θέμα. 

Χρειάζεται λοιπόν να πάρεις από πριν κάποια 

βασικά μέτρα ασφάλειας, να παρατηρείς με προ-

σοχή τους χώρους που κινείται και να πράττεις 

ανάλογα! Απομακρύνεις αυτά που δεν θέλεις να 

αγγίξει και το προστατεύεις απ’ ό,τι μπορεί να 

κινδυνέψει, λέγοντας όσο πιο λίγα «μη» μπορείς.
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Τιμωρία

Έδώ τα Πραγματα Έιναι Πολυ ςοβαρα και η αλήθεια 

είναι πως έκανα μερικά λάθη, ευτυχώς όχι ση-

μαντικά. Καταρχήν, όταν ένιωθα ότι έπρεπε για 

κάποιο λόγο να τιμωρήσω την κόρη μου για κάτι 

που έκανε, ήμουν θυμωμένος γιατί νόμιζα ότι θα 

είχε καλύτερο αποτέλεσμα… ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ! 

Αυτό λοιπόν που έκανα λάθος είναι ότι προσπα-

θούσα να επιβάλω την πειθαρχία από θυμό και 

όχι από αγάπη. Μα αφού ένιωθα απίστευτη αγά-

πη γι’ αυτό το πλασματάκι, πώς το έκανα αυτό; 

Και εδώ με βοήθησε πολύ η γυναίκα μου, αλλά 

και κάποιοι καλοί μας φίλοι που το συζητήσαμε 

αρκετά! (Να ξεκαθαρίσω πως όταν λέω τιμωρία, 

εννοώ πως ποτέ δεν χρησιμοποιούμε βία, ούτε 

σωματική ούτε ψυχολογική.) Όταν αποφάσιζα, 

λοιπόν, να τη βάλω στο δωμάτιό της για δυο λε-

πτά τιμωρία επειδή έκανε κάτι σοβαρό, το έκανα 

με κάποια ένταση και όχι ήρεμα. Αυτή η τακτική 

δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, ενώ όταν άρχισα 

να είμαι πολύ πιο ήρεμος και να της εξηγώ το 

λάθος της, είδα πολύ γρηγορότερα και καλύτερα 

αποτελέσματα. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά εί-

ναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν τη σχέση που 

έχουν οι πράξεις τους με τις συνέπειες αυτών. 

Όσο πιο υπομονετικά και σταθερά τους εξηγείτε 

αυτή τη σχέση τόσο πιο γρήγορα και πιο καλά θα 

το καταλάβουν. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχτεί 

εδώ και καιρό, το ξύλο που έτρωγε ένα παιδί 

όταν έκανε κάποια αταξία δεν το βοήθησε απο-

λύτως σε τίποτα, αντιθέτως, του δημιούργησε 

περισσότερα προβλήματα. Πάντα να αναφέρεστε 

στην πράξη όταν θέλετε να το μαλώσετε για κάτι 

και ποτέ στο ίδιο. (Δεν λέμε, για παράδειγμα, 

«είσαι κακό παιδί που πετάς τα παιχνίδια σου», 

αλλά ότι «είναι κακό να πετάς τα παιχνίδια γιατί 

μπορεί να σπάσουν ή να χτυπήσουν κάποιον…») 

Έκανα όμως και κάτι ακόμα που με βοήθη-

σε. Σκέφτηκα, αφού εγώ κάνω τόσα λάθη που 

είμαι ενήλικας και με τόσες εμπειρίες, τι περι-



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ130

μένω από ένα παιδί; Αυτή η σκέψη απλοποίησε 

πολλές από τις δυσκολίες που είχα. Τα περισσό-

τερα πράγματα το παιδί σας θα τα μάθει μέσα 

από τις εμπειρίες του, οπότε είναι καλό, εφόσον 

δεν κινδυνεύει, να το αφήνετε να μαθαίνει μέσα 

από τα λάθη του. Πέρσι το καλοκαίρι επέμενε να 

κυκλοφορεί ξυπόλυτη στα χόρτα και τις αγριά-

δες· στην αρχή δεν την άφηνα, αλλά όταν επέμε-

νε πολύ της το επέτρεψα με αποτέλεσμα να μπει 

ένα πολύ ωραίο αγκάθι στο πόδι της και έπρεπε 

να κάνω μίνι επέμβαση για να το βγάλω (βοήθη-

σαν οι σπουδές μου στη νοσηλευτική, αλλά και η 

θητεία ως νοσοκόμος στο στρατό). Εκεί λοιπόν 

της εξήγησα πολύ ήρεμα γιατί πρέπει να φοράμε 

τα παπούτσια μας και νομίζω ότι το κατάλαβε, 

γιατί από μόνη της την επόμενη φορά ήρθε και 

μου έδειξε πως φοράει τα παπούτσια της πριν 

ξαναπάει στο ίδιο μέρος. Πολλά άλλα τέτοια τα 

διδάχτηκε και θα συνεχίσει να τα μαθαίνει μέσα 

από τις εμπειρίες που θα βιώνει η ίδια, απλώς 

θέλει καλή επίβλεψη.

Δύο με τεσσάρων 
χρονών

ΠιςτΈυώ Πώς αυτή ή φαςή Έιναι ή καλυτΈρή· μου 

το λένε όλοι, αλλά το έζησα και το ζω κι εγώ 

καθημερινά. Η αγαρμποσύνη και η αδεξιότητα 

των πρώτων μηνών δίνει αργά αλλά σταθερά τη 

θέση της σε μια απίστευτη γλυκιά αθωότητα. (Θα 

κάνω ένα μικρό άλμα στο χρόνο για να σας πω 

πως η κόρη μου τώρα κοντεύει τα τέσσερα και 

χθες βράδυ που την έβαζα για ύπνο, μετά από 

πέντε μέρες που είχαμε να βρεθούμε λόγω ενός 

ταξιδιού που έκανε με τη μαμά της, λίγο πριν κοι-

μηθεί με κοίταξε και μου είπε «μου έλειψες πάρα 

πολύ, μπαμπά μου» κι εγώ ένιωσα σαν αυτόν τον 

εκφωνητή που όταν η Ελλάδα πήρε το 2004 το 

πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο αναφώνησε… 

«ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΛΛΟ!») 
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Είναι πάρα πολλές οι φορές που νιώθω κου-

ρασμένος περνώντας πολύ χρόνο με την κόρη 

μου, και μόλις αναλαμβάνει η μαμά, φεύγω για 

να κάνω κάτι διαφορετικό, για να αλλάξω παρα-

στάσεις ή πολύ απλά πηγαίνω και εγώ στη δου-

λειά μου, δεν προλαβαίνω όμως να στρίψω στη 

γωνία και ξεκινάει η έλλειψή της. Δεν είναι λίγες 

οι φορές που βγαίνουμε με τη γυναίκα μου και 

ανακαλύπτουμε ότι κατά κύριο λόγο μιλάμε για 

την κόρη μας. Όταν χρειάστηκε να λείψουμε για 

κάποιες μέρες (το ρεκόρ μας είναι οχτώ μέρες, 

για μια φορά όμως), μετά τη δεύτερη μέρα κά-

ναμε σαν μικρά παιδιά που μας πήραν το παιχνί-

δι, και βέβαια μιλούσαμε συνέχεια γι’ αυτή. Και 

παίρναμε και τριάντα τηλέφωνα τη μέρα. 

Τώρα λοιπόν είμαι ακόμα πιο ευτυχισμένος, 

γιατί εδώ και καιρό μπορώ να κάνω πολύ πε-

ρισσότερα πράγματα με την κόρη μου, από το να 

πάμε για καφέ… (χυμό γι’ αυτή ) έως να πάμε 

μαζί στο γυμναστήριο… ναι, στο γυμναστήριο. 

(Από δύο χρονών είχε μάθει να βάζει μπροστά 

τον διάδρομο και να περπατά στη χαμηλή ταχύ-

τητα… και της άρεσε πολύ που έκανε ό,τι και ο 

μπαμπάς και η μαμά.) Είναι όπως 

τα μάθεις από την αρχή· η κόρη 

μου έκανε τη δικιά μας καθημε-

ρινότητα και δικιά της, όχι εύ-

κολα, αλλά σιγά σιγά, σε μεγάλο 

βαθμό, κάνουμε πολλά πράγματα 

από κοινού και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και 

εμείς να μην χάνουμε πολλά από τα πράγματα 

που θα θέλαμε να κάνουμε αλλά και εκείνη να 

περνά ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί μας, και 

έτσι είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι. Μετά τα δύο, 

άρχισα να την εμπιστεύομαι όλο και πιο πολύ. 

Είναι μεγάλος ο δρόμος της εμπιστοσύνης και 

θέλει πολλή προσοχή και μέτρο. Το περσινό κα-

λοκαίρι είχαμε την τύχη, όπως σας ανέφερα και 

πιο πάνω, να κάνουμε πολλές και διαφορετικές 

διακοπές (αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του να 

έχεις καλούς φίλους να σε φιλοξενούν και να 

τους φιλοξενείς κι εσύ). 

Έκλεινε τα τρία, και πλέον μια εμπειρία μαζί 

της στη θάλασσα δεν είχε καμιά σχέση με την 

ίδια εμπειρία το προηγούμενο καλοκαίρι, και 

είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακόμα πιο συναρ-

Είναι μεγάλος 
ο δρόμος της 

εμπιστοσύνης και 
θέλει πολλή προσοχή 

και μέτρο.

“

“
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παστική εμπειρία το επόμενο καλοκαίρι. (Ανα-

ρωτιέμαι αν αυτό θα σταματήσει ποτέ… ελπίζω 

όχι.) Περιμένω πώς και πώς τη στιγμή που θα 

φορέσουμε μαζί τις μάσκες μας και θα της δείξω 

όλη την ομορφιά του βυθού της θάλασσας... και 

άμα μάθει να κάνει και ψαροντούφεκο θα είμαι 

τρισευτυχισμένος. 

Κούραση

δΈν υΠαρχΈι ΠΈριΠτώςή να αςχολΈιςαι με την 

ανατροφή του παιδιού σου και να μην κουραστείς 

κάποια στιγμή, και σωματικά και νοητικά. Από 

την ηλικία των τριών και μετά, τα παιδιά είναι 

συνέχεια σε υπερδιέγερση, η μόνη ώρα που ηρε-

μούν είναι όταν κοιμούνται. Τα αγόρια συνήθως 

είναι λίγο πιο δραστήρια από τα κορίτσια. Όταν 

λοιπόν φτάνεις σε αυτό το σημείο που λες «θέλω 

διάλειμμα», πρέπει να το κάνεις. Είναι απολύτως 

φυσιολογικό και θα σου συμβεί σίγουρα και αρ-

κετές φορές. Μην νομίζεις ότι είσαι άχρηστος 

και κακός πατέρας, απλώς πάρε ανάσες για να 

συνεχίσεις. Είναι καλύτερο να μην είσαι κοντά 

του όταν δεν αντέχεις άλλο. Ζήτα κάποια βοή-

θεια από τη γυναίκα σου ή όποιον εμπιστεύεσαι, 

και εξαφανίσου για λίγο! Θα είναι πολύ πιο ανα-
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ζωογονητική η συνάντησή σου με το παιδί σου 

μετά από ένα τέτοιο διάλειμμα. Έκανα το λάθος 

κάποιες φορές και επέμενα να μένω κοντά της 

ενώ δεν άντεχα άλλο. Και βέβαια δεν ήταν ό,τι 

καλύτερο, γιατί ούτε ενέργεια είχα αλλά ούτε και 

όρεξη. Τώρα χρειάζομαι πολύ μικρά διαλείμματα 

και επανέρχομαι με περισσότερη ενέργεια και δύ-

ναμη για να παίξω κυνηγητό, κρυφτό ή ό,τι άλλο 

μου αναθέτει ο μεγάλος σκηνοθέτης… Κάποιες 

φορές μπορεί να χρειαστείς και παραπάνω χρό-

νο, συζήτησέ το με την αγαπημένη σου και πάρε 

αυτόν τον χρόνο. Αν έχει δει ότι πραγματικά 

ασχολείσαι, δεν νομίζω να σου φέρει αντίρρηση, 

ίσα ίσα που θα σε παροτρύνει. Όλα αυτά βέβαια 

εφόσον είσαι παρών και όχι εξ αποστάσεως. Το 

σημαντικό είναι όμως να πιάνεις στον αέρα και 

το πότε τα παίζει η γυναίκα σου και 

να επεμβαίνεις λυτρωτικά ξεκου-

ράζοντάς τη. Μόνο αν ασχοληθείς, 

μπορείς να καταλάβεις πόσο κου-

ραστική είναι η όλη διαδικασία. Αν 

κρατήσεις αυτή την ισορροπία, οι 

δυσκολίες θα μοιραστούν και έτσι 

θα τις καταλάβετε ελάχιστα. Και μην 

ξεχνάς πως και τα παιδιά κουράζο-

νται, και όταν κουράζονται γίνονται 

πολύ πιο δύσκολα στον χειρισμό 

τους. Μια αγκαλιά, ένα μπάνιο, μια 

βόλτα με το αμάξι, το διάβασμα, ο 

ύπνος, τα χαλαρώνει και τα ξεκουράζει! 

Παρατήρηση, κατανόηση, σεβασμός, αγάπη, 

φροντίδα και βοήθεια. Αν αυτά συνυπάρχουν 

μέσα στην οικογένεια και τα κληροδοτήσετε και 

στα παιδιά σας, θα είστε από τους πιο ευτυχισμέ-

νους ανθρώπους στον κόσμο.

Μόνο αν 
ασχοληθείς, 
μπορείς να 
καταλάβεις πόσο 
κουραστική 
είναι η όλη 
διαδικασία.

“

“
Παρατήρηση, 

κατανόηση, 
σεβασμός, 

αγάπη, φροντίδα 
και βοήθεια.

“

“
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Τηλεόραση 
– Dvd

«Παν μΈτρον αριςτον…»

Είναι πολύ εύκολο να μάθεις ένα παιδί να 

βλέπει ατελείωτες ώρες τηλεόραση και dvd, έτσι 

θα έχεις περισσότερο χρόνο για σένα, λιγότερη 

γκρίνια αλλά και πολύ περισσότερη ησυχία μέσα 

στο σπίτι… αυτά αν σκέφτεσαι μόνο την πάρτη 

σου, γιατί στην πραγματικότητα θα δημιουργή-

σεις ένα παιδί αντικοινωνικό, νευρικό και δεν 

ξέρω τι άλλο. Εμείς έχουμε καθιερώσει μια συ-

γκεκριμένη ώρα που θα βλέπει και η μικρή μας τα 

δικά της προγράμματα. Από εκεί και πέρα φρο-

ντίζουμε να την απασχολούμε με άλλα πράγματα 

που να έχουν ενδιαφέρον, έτσι ώστε να μην της 

λείπει και πολύ η τηλεόραση. Αυτό που με ενό-

χλησε πάρα πολύ στα περισσότερα προγράμματα 

που παρακολουθούσε, είτε στην τη-

λεόραση είτε σε dvd, είναι η χρήση 

βίας, σκοτωμών κ.λπ. Στη Χιονάτη, 

για παράδειγμα, αλλά και σε πολλά 

άλλα παραμύθια, συμβαίνουν τρο-

μερά πράγματα που τώρα που πα-

ρατήρησα προσεκτικά τα λόγια τρόμαζαν εμένα, 

πόσο μάλλον την ευαίσθητη ψυχούλα ενός παι-

διού. Τρόμαξα να βρω κάποια παραμύθια που οι 

ήρωες να μην αλληλοσκοτώνονται· θα εκπλαγεί-

τε επίσης αν δείτε πόση βία δείχνουν τα περισσό-

τερα παιδικά προγράμματα. Είμαι σίγουρος ότι 

κάποια στιγμή θα δει και τέτοια προγράμματα, 

αλλά προσπαθήστε οι πρώτες εικόνες να μην 

εμπεριέχουν βία και ένταση, και εδώ ισχύει ότι 

στα πρώτα χρόνια είναι σαν σφουγγάρια και αυ-

τές οι εικόνες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες 

μέσα τους… (Αργήσαμε λίγο να το καταλάβουμε 

αυτό, αλλά τώρα προσπαθώ σε μεγάλο βαθμό να 

επιλέγω προγράμματα με όσο λιγότερη βία γί-

νεται. Χωρίς να τα δεις, μην εμπιστευτείς έναν 

γλυκό και χαλαρό τίτλο, δεν ξέρεις από πού θα 

ξεφυτρώσει ο δράκος που αποκεφαλίζει τους 

Προσπαθήστε 
οι πρώτες 

εικόνες να μην 
εμπεριέχουν βία 

και ένταση.

“

“
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πάντες.) Το μεγάλο καμπανάκι χτύπησε όταν μια 

μέρα, ενώ ήμαστε βόλτα στο δάσος, μου είπε: 

«Μπαμπά, φοβάμαι, πάμε να φύγουμε». 

«Γιατί, αγάπη μου» της λέω «τι συμβαίνει; τι 

φοβάσαι;» 

«Θα έρθει ο κυνηγός, μπαμπά, να μας σκοτώ-

σει» μου λέει. Τι είμαστε «μπεκάτσες», σκέφτη-

κα στην αρχή. 

«Ποιος κυνηγός, μωρό μου;» τη ρώτησα. 

«Ο κυνηγός, που τον έβαλε η κακιά βασίλισσα 

να σκοτώσει τη Χιονάτη» μου λέει. 

Εγώ ως τότε έναν κυνηγό ήξερα, από την 

Κοκκινοσκουφίτσα, και αυτός ήταν που τους 

έσωζε από τον κακό λύκο όχι που τους σκότω-

νε. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, αλλά μάταια· 

αναγκαστήκαμε και φύγαμε σε λίγο. Αργότερα, 

όταν βλέπαμε μαζί τη Χιονάτη, είδα τι εννοούσε· 

ήταν αυτός ο τύπος που βάζει η κακιά βασίλισ-

σα να σκοτώσει τη Χιονάτη και που τελικά όμως 

την αφήνει να ζήσει… και αυτή είναι μόνο μία 

από τις σκηνές που εμπεριέχουν κάποια μορφή 

βίας. Δεν θα σας αφηγηθώ και κάποιες άλλες 

περιπτώσεις, αλλά η Χιονάτη εξαφανίστηκε για 

πολύ καιρό από το ράφι με τα παιδικά. Όπως 

και άλλα προγράμματα που ανακαλύπταμε στην 

πορεία ότι είχαν βία ή θεωρούσαμε ακατάλληλα 

για την κόρη μας.

Αυτό πάντως που ανακάλυψα ρωτώντας είναι 

ότι ελάχιστοι γονείς είχαν άποψη για το θέμα. Οι 

περισσότεροι διαλέγουν κάποια γνωστή ιστορία 

και τη βάζουν να τη δει το παιδί τους, χωρίς όμως 

να ξέρουν τις λεπτομέρειες του προγράμματος. 

Προσέξτε πολύ· ό,τι είναι φτιαγμένο σε μορφή 

κινουμένων σχεδίων δεν σημαίνει ότι είναι κα-

τάλληλο για τα παιδιά. Θέλει κόπο να καθίσεις 

να βλέπεις τα προγράμματα μαζί τους, αλλά μην 

το αφήνετε στην τύχη, και τέλος πρέπει να κοιτά-

τε τουλάχιστον αν είναι κατάλληλο για την ηλικία 

τους, κάτι θα γλιτώσετε έτσι. Την καλύτερη άπο-

ψη όμως θα την αποκτήσετε μόνοι σας. 

Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, θα τη 

δει τη Χιονάτη, βεβαίως, όχι όμως όταν είναι τριών 

ή τεσσάρων. 
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Θέατρο

μΈτα τα δυομιςι χρονια Έιναι καλο να το μυή-

σετε και στον μαγικό κόσμο του θεάτρου. Είναι 

πολύ καλύτερο από κάθε άποψη να βλέπει μια 

παράσταση από το να βλέπει τηλεόραση. Θα πρέ-

πει και εδώ να ενημερωθείτε για την παράστα-

ση που θα δείτε, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη 

για την ηλικία του. Τη πρώτη φορά που πήγα την 

κόρη μου να δει θεατρική παράσταση, παρόλο 

που θα έπρεπε να είχα κάνει καλύτερη επιλογή 

λόγω επαγγέλματος, δεν μπορώ να πω ότι έπε-

σα και πολύ μέσα. Η παράσταση ήταν εξαιρετι-

κή, αλλά κάναμε πολύ καιρό να διαχωρίσουμε 

τη λέξη θέα τρο από τον κακό γίγαντα της παρά-

στασης που είδαμε. Λόγω γνωριμιών είχαμε και 

πολύ καλές θέσεις στην πρώτη σειρά (λες και δεν 

ήξερα ότι είναι οι χειρότερες θέσεις), έλα όμως 

που αυτός ο κακός γίγαντας μας είχε επιλέξει για 

να μας πει ό,τι τρομερό και φοβερό είχε… Ακό-

μη νιώθω το σφίξιμο των χεριών της πάνω μου. 

Λογικά πρέπει να έκανε τσίσα πάνω της από τον 

φόβο της (φοράγαμε ακόμη πάνα ευτυχώς). Φο-

βήθηκε τόσο πολύ, που αναγκάστηκα να την πάω 

για λίγο έξω και μετά σιγά σιγά να ξαναμπού-

με στις πίσω θέσεις για να δούμε το υπόλοιπο! 

Όπως και στα περισσότερα πράγματα, αυτά τα 

πρώτα χρόνια θα πρέπει να κάνετε καλή έρευνα! 

Και εδώ ισχύει ότι δεν είναι όλες οι παραστά-

σεις κατάλληλες για όλες τις ηλικίες. Τα σοβαρά 

θέατρα βάζουν κάποιους περιορισμούς, γι’ αυτό 

ρωτήστε για να μην έχετε θέμα, αλλιώς είναι 

πολύ εύκολο να δημιουργηθούν αναίτιες φοβίες 

στο μωρό σας! Αυτό που ανακάλυψα επίσης με 

την κόρη μου, αλλά ξέρω ότι το κάνουν τα περισ-

σότερα παιδιά, είναι αυτή η ικανότητά τους να 

ξεχωρίζουν πολύ εύκολα τους καλούς από τους 

κακούς ήρωες. Πολύ εύκολα όμως. Δεν ξέρω 

γιατί, αλλά μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση. 

Τα παιδιά πολλές φορές βαριούνται εύκολα, αν 

και αυτό σπάνια συμβαίνει στο θέατρο, ειδικά αν 
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είναι καλή η παράσταση, αν όμως συμβεί, μην το 

πιέσετε να δει κάτι με το ζόρι.

Ευτυχώς, πάντως, καταφέραμε να ξεπεράσου-

με σχετικά σύντομα τη φοβία μας και σήμερα το 

θέατρο μας αρέσει πολύ και πηγαίνουμε πολύ 

συχνά.

(Κάποια στιγμή θα ήθελα να ανεβάσω μια παρά-

σταση για παιδιά έως πέντε χρονών, που όμως να 

μην περιέχει καμιά μορφή βίας. Έτσι κι αλλιώς, 

αρκετή θα ζήσουν και θα βλέπουν γύρω τους όσο 

θα μεγαλώνουν… Από τις πιο όμορφες εμπειρίες 

που είχα στο θέατρο ήταν όταν για μια χρονιά 

παίζαμε την «ΕΛΙΖΑ» της Ξένιας Καλογερόπου-

λου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και Αγρινίου. Τα 

παιδιά δεν είναι καθόλου εύκολο κοινό, αλλά αν 

αυτό που βλέπουν τους αρέσει, τότε είναι πολύ 

χαρούμενα και ταυτίζονται με τους ήρωες και την 

ιστορία. Ήταν τεράστια η χαρά μου όταν έβλεπα 

τα προσωπάκια τους μαγεμένα από το θέαμα, 

και θα ήθελα και η κόρη μου να δει αξιόλογες 

και καλές παραστάσεις.)

Τσίρκο

ΠοτΈ δΈν μου αρΈςΈ το τςιρκο και γι’ αυτό θα 

προσπαθήσω να μην πάω την κόρη μου. Προτι-

μώ τα ζώα όσο γίνεται πιο κοντά στο φυσικό τους 

περιβάλλον, και από αυτή την άποψη είναι πολύ 

καλύτερα να πάτε τα παιδιά σας σε έναν ζωολο-

γικό κήπο από το να τα πάτε στο τσίρκο· είναι 

καλύτερα να πάτε μια βόλτα στην εξοχή και να τα 

δείτε όσο πιο κοντά γίνεται στο φυσικό τους πε-

ριβάλλον (όχι τα άγρια…). Έχω ακούσει γι’ αυτά 

που περνάνε τα ζώα κατά τη διάρκεια της εκπαί-

δευσής τους στο τσίρκο και δεν μπορώ 

να πω ότι επικροτώ αυτές τις μεθόδους. 

Έχω πάει μόνο μια φορά και αυτό γιατί 

έτυχε ο παρουσιαστής να είναι φίλος και 

πήγα για να δω πώς γίνεται όλο αυτό 

που μόνο από την τηλεόραση είχα δει. 

Είναι πολύ 
καλύτερα να 

πάτε τα παιδιά 
σας σε έναν 
ζωολογικό 

κήπο.

“

“
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Όταν τέλειωσε το show, έκανα μια κουβέντα με 

τον φίλο μου και αυτά που μου είπε για την εκ-

παίδευση των ζώων με σόκαραν, οπότε είπα τέ-

λος σε αυτού του είδους τα θεάματα. Τελευταία, 

σε ένα ταξίδι μας στο Λονδίνο είδαμε μια πα-

ράσταση που διαφημιζόταν ως τσίρκο αλλά ήταν 

από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που έχω δει· 

με πολλή φαντασία σε μετάφεραν στον μαγικό 

κόσμο των ζώων και όχι μόνο. Το πιο σημαντικό 

όμως είναι ότι δεν έπαιρνε μέρος στην παράστα-

ση κανένα ζώο. Όλα γίνονταν από ανθρώπους 

που μεταμφιέζονταν τέλεια και σε έβαζαν σε όλη 

αυτή την ατμόσφαιρα με τον πιο ωραίο τρόπο.

Χορός, μουσική 
και άλλα θεάματα

Έιναι ώραιο και δήμιουργικο για Ένα Παιδι να βλέπει 

νέες εικόνες και παραστάσεις· από αυτή την άπο-

ψη ό,τι νέο βλέπει είναι καλό. Το μόνο που πρέπει 

να κάνετε είναι να ενημερώνεστε λεπτομερώς για 

ό,τι σκοπεύετε να δείτε και να κρίνετε αν μπορεί 

το παιδί σας να το παρακολουθήσει. Στα παιδιά 

αρέσουν πολύ οι γιορτές, τα πανηγύρια και γενικά 

οι εκδηλώσεις με πολύ κόσμο. Πάρτε λοιπόν τα 

απαραίτητα και αρχίστε την εξερεύνηση!

Οι παραστάσεις χορού είναι μια πολύ 

ωραία επιλογή για να δει το παιδί σας, 

φτάνει και πάλι να είναι κατάλληλο για 

την ηλικία του. Το καλοκαίρι ειδικά είναι 

κατάλληλη περίοδος για τέτοιες εξορμή-

σεις. Βάλτε το μωρό σας στους ώμους 

Είναι 
ωραίο και 

δημιουργικό 
για ένα παιδί 

να βλέπει νέες 
εικόνες και 

παραστάσεις.

“

“
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και αφήστε το να απολαύσει από ψηλά όλες τις 

νέες εμπειρίες (είναι η αγαπημένη θέση της κό-

ρης μου αλλά και των περισσότερων παιδιών, 

ίσως γιατί έχουν την καλύτερη θέα).

Η μουσική επίσης είναι πολύ σημαντική για τα 

παιδιά. Ανάλογα με την ηλικία, βρείτε και τις κα-

τάλληλες μουσικές και βάλτε του να τις ακούει. 

Εντόπισα πάνω κάτω τα γούστα της κόρης μου 

και έπαιρνα ανάλογες μουσικές. Και καλό είναι 

να έχει ποικιλία στα ακούσματά του. (Αυτό νομί-

ζω ότι σκέφτηκε και ο παππούς από τα Τρίκαλα 

όταν κάποια στιγμή που τον επισκεφτήκαμε και 

του αφήσαμε για λίγο την εγγόνα του φρόντισε 

για τα παραδοσιακά ακούσματα που πρέπει να 

έχει η κόρη μας· δεν είχε ξανακούσει κλαρίνα και 

δεν φάνηκε να την ενοχλεί και ιδιαίτερα. Το πιο 

μεγάλο γέλιο όμως το έριξα με τη φάτσα της γυ-

ναίκας μου όταν ανοίξαμε την πόρτα και ακούσα-

με στο τέρμα την «Ιτιά», γελάσαμε όλοι μαζί και 

πιο πολύ η κόρη μας. Πάντως, ακόμα και τώρα 

νομίζω ότι κρυφά της βάζει να ακούει και κανέ-

να δημοτικό όταν τον επισκεπτόμαστε… κάτι που 

δεν με χαλάει καθόλου βέβαια.)

Προσέχετε 
για να σας έχει κοντά του

Πριν γΈννήςουμΈ τήν κορή μας, οδηγούσα τη 

μηχανή μου για το 80% των μετακινήσεών μου 

και 20% το αυτοκίνητο. Μόλις όμως γεννήσαμε, 

αυτό το ποσοστό αντιστράφηκε και όχι μόνο από 

την παρότρυνση της γυναίκας μου, που μου το ζη-

τούσε και από πιο πριν, αλλά γιατί με τη μηχανή 

άρχισα να νιώθω περισσότερο εκτεθειμένος σε 

κινδύνους, άρχισα πολύ απλά να σκέφτομαι ότι 

πλέον δεν είμαι υπεύθυνος μόνο για τον εαυτό 

μου αλλά και για το παιδί που μόλις γεννήθηκε· 

φρόντισα λοιπόν να προσέχω πολύ περισσότε-

ρο σε ό,τι και αν έκανα. Παλιά, καμιά φορά, για 

παράδειγμα, δεν έβαζα τη ζώνη μου για μικρές 

αποστάσεις, μπορεί και να πάταγα λίγο το γκά-

ζι παραπάνω άμα βιαζόμουν. Τώρα, αν τα κάνω, 



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΜΠΑΜΠΑ, ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕ 151150

τα κάνω λιγότερο συχνά απ’ ό,τι πριν. Και ποτέ 

όταν έχω την κόρη μου μέσα. Είναι πολλές οι φο-

ρές που βλέπω σε αυτοκίνητα παιδιά να αλωνί-

ζουν στα πίσω και στα μπρος καθίσματα χωρίς 

να φοράνε ζώνη. Είναι επίσης αρκετές οι φορές 

που βλέπω παιδιά σε μηχανές χωρίς να φοράνε 

κράνος και αυτό είναι ακόμα πιο τρομερό, όταν 

τη μηχανή οδηγεί κάποιος από τους γονείς τους. 

Πού και πού, αν και δεν έπρεπε, φώναξα σε κά-

ποιους που κάνανε τα παραπάνω. Δεν ξέρω αν 

είχα το δικαίωμα αλλά το έκανα. (Και δεν ξέρω 

αν έχετε και εσείς το δικαίωμα να το κάνετε, 

αλλά κάντε το αν πέσει στην αντίληψή σας παρό-

μοιο γεγονός, το πολύ πολύ να ακούσετε καμιά 

ξεριγυσμένη βρισιά…) 

Όλο αυτό έγινε και κάπως ασυναίσθητα χωρίς 

να το πολυσκεφτώ, απλώς άρχισα να λειτουργώ 

πολύ διαφορετικά στον τομέα της προσοχής. Δεν 

μπορώ να φανταστώ την κόρη μου χωρίς κά-

ποιον από εμάς κοντά της, και κάνω ό,τι περνάει 

από το χέρι μου έτσι ώστε, όταν συμβεί, να γίνει 

όσο πιο φυσιολογικά αλλά και σωστά, από την 

άποψη της χρονικής στιγμής. 

Αν δεν το έχετε σκεφτεί πριν, κά-

ντε το τώρα, είναι πολύ εγωιστικό να 

ζεις τη ζωή σου χωρίς να σκέφτεσαι 

αυτούς που είναι απολύτως εξαρ-

τημένοι από εσένα, κυρίως συναι-

σθηματικά. Δεν χρειάζεται και δεν 

γίνεται να αλλάξει κάποιος εντελώς 

τον τρόπο ζωής του, μπορεί όμως 

να κάνει μικρά πράγματα που θα του παρέχουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι ώστε κάθε φορά να 

γυρνά σε αυτούς που αγαπάει και τον αγαπούν. 

Είναι τέτοια η αγάπη και το δέσιμο που έχω πλέον 

με αυτό το μικρό ανθρωπάκι που νομίζω ότι θα 

έκανα τα πάντα για να μην το στεναχωρήσω. 

Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο να μιλά κάποιος 

για θανάτους και απώλειες, αλλά αν προσέχου-

με, θα έχουμε, και θα μας έχουν, που είναι και το 

κυριότερο… Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο 

θέμα για να μην σας βαρύνω, είστε μεγάλα παι-

διά και ελπίζω να πήρατε καλά το μήνυμα αυτής 

της ενότητας… 

Είναι πολύ 
εγωιστικό να ζεις 

τη ζωή σου χωρίς 
να σκέφτεσαι 

αυτούς που 
είναι απολύτως 

εξαρτημένοι από 
εσένα.

“

“



Αντίδραση

αν κρινώ αΠο τον Έαυτο μου, η κόρη μου έχει 

πάρει πολύ από την (κακή μερικές φορές) αντι-

δραστική συμπεριφορά μου, μόνο που στην ηλι-

κία της δεν έχει την κρίση να αποφασίσει τι είναι 

το σωστό και τι όχι. Τα παιδιά συχνά είναι πολύ 

αντιδραστικά και το μόνο που δεν πρέπει να κά-

νεις είναι να τα πιέσεις περισσότερο. Είναι αντι-

δραστικά και για πράγματα που δεν φαντάζεσαι, 

γι’ αυτό θέλει ήρεμη σκέψη. Έχω μάθει να αφή-

νω μια δύο στιγμές πριν αντιδράσω στη δικιά της 

άρνηση για κάτι, και έχω καλύτερα αποτελέσμα-

τα από ό,τι πριν που αντιδρούσα αμέσως και λίγο 

νευρικά. (Αυτός ο τρόπος ουσιαστικά με βοήθη-

σε στο να χειρίζομαι τις δικές μου αντιδράσεις, 

όχι μόνο με την ίδια την κόρη μου αλλά και γενι-

κότερα στη ζωή μου.)

Γυμνός μπαμπάς

αΠο τήν Πρώτή μΈρα Που ήρθΈ ςτο ςΠιτι μας, 

δεν σταμάτησα να κυκλοφορώ στο σπίτι όπως 

κυκλοφορούσα και πριν (όχι δεν κυκλοφορώ συ-

νέχεια γυμνός στο σπίτι). Γενικά δεν ήθελα να 

αρχίσει να αντιλαμβάνεται από πολύ νωρίς την 

αίσθηση της ντροπής σε σχέση με το σώμα της. 

Κάναμε μπάνιο πολλές φορές μαζί, και όταν πα-

ρατηρούσα συχνά να πέφτει το βλέμμα της στο 

επίμαχο σημείο, δεν έδινα σημασία, χωρίς όμως 

και να τονίζω κάτι παραπάνω από τη φυσιολογι-

κή συμπεριφορά. Και όταν με ρώτησε «τι είναι 

αυτό», της απάντησα χωρίς να της πω ψέματα και 

της εξήγησα τη σωματική διαφορά που έχουμε. 

Μέχρι τα τέσσερα, δεν χρειάζεται να μπαίνετε 

σε πολλές λεπτομέρειες, προσπεράστε τις πολ-

λές ερωτήσεις με απλές και γρήγορες αληθινές 
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απαντήσεις. Όσο βέβαια μεγαλώνει, γίνομαι και 

εγώ πιο προσεκτικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

τρέχω να καλύψω το σημείο μόλις με δει. Τώρα 

σιγά σιγά της εξηγώ πως πρέπει να χτυπά πλέον 

την πόρτα πριν μπει στο μπάνιο μου, και πως και 

εμείς κάνουμε το ίδιο όταν είναι η ίδια στο μπά-

νιο. Όλο αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά και με 

ήρεμο και χαλαρό τρόπο. Δεν χρειάζεστε από την 

άλλη να δείχνετε παραπάνω προσοχή από όση 

δείχνατε και πριν έρθει στο σπίτι το παιδί σας, 

γιατί, γενικά, αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα τις 

μη φυσιολογικές συμπεριφορές και τους προκα-

λούν εντύπωση αλλά εξάπτουν και την περιέρ-

γειά τους. 

Είναι καλό όμως όσο μεγαλώνουν να τους 

εξηγείτε τα πάντα γύρω από το σώμα τους, γιατί, 

αν δεν τα μάθουν από εσάς, θα ρωτήσουν κά-

που αλλού και εκεί πλέον έχει ιδιαίτερη σημασία 

το πώς θα πάρουν την πληροφορία. Όσο και να 

νιώθετε άβολα, κάποιες στιγμές μάθετε στο παι-

δί σας από τώρα (όχι δεν είναι καθόλου νωρίς) 

να συζητάει μαζί σας όσο περισσότερο μπορεί για 

τα θέματα που το απασχολούν. Αν χτίσετε σωστά 

την εμπιστοσύνη μεταξύ σας, θα το βοηθήσετε να 

μεγαλώσει με μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί πολύ 

απλά θα ξέρει ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί και 

ότι θα πάρει μια σοβαρή και αληθινή γνώμη από 

τους ανθρώπους που αγαπά. 

( Έχω ακούσει μια ιστορία για την οποία δεν 

είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια, αλλά είχε πολύ 

ενδιαφέρον, και θα σας την αφηγηθώ. Σε ένα 

σπίτι κάποιας οικογένειας υπήρχε ένα μικρό κο-

ριτσάκι περίπου τεσσάρων χρονών που, κατά τα 

άλλα, μεγάλωνε πολύ φυσιολογικά με τους γο-

νείς της. Όταν όμως ερχόταν κάποιος επισκέ-

πτης στο σπίτι και έπρεπε να χρησιμοποιήσει το 

μπάνιο, η μικρή έτρεχε από πίσω του και μόλις 

αυτός έκλεινε την πόρτα, εκείνη έβαζε το μάτι 

της στην κλειδαρότρυπα και προσπαθούσε να δει 

τι γίνεται μέσα στο μπάνιο, όσο και αν οι γονείς 

της εξηγούσαν ότι δεν πρέπει να το κάνει. Όσο 

και αν τη μάλωναν δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, 

το κοριτσάκι μόλις κάποιος πήγαινε στο μπάνιο 

έτρεχε στην κλειδαρότρυπα. Κάποια στιγμή οι 

γονείς απευθύνθηκαν σε κάποιον ειδικό γιατρό 

για το θέμα. Αφού λοιπόν ο γιατρός συζήτησε και 
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με τους γονείς αλλά και με τη μικρή, εκτός των 

άλλων, επέβαλε την εξής θεραπεία σε όλη την οι-

κογένεια: Τους είπε πως από εδώ και στο εξής 

θα έπρεπε τις ώρες που είναι στο σπίτι και δεν 

υπάρχει κάποιος επισκέπτης να κυκλοφορούν 

όσο περισσότερο γίνεται… γυμνοί! Αυτό λοιπόν 

που είχε συμβεί ήταν ότι δεν είχε δει ποτέ γυ-

μνούς τους γονείς της και όχι μόνο αυτούς αλλά 

και κανέναν άλλον, και αυτό την οδηγούσε στο 

να τρέχει στην κλειδαρότρυπα του μπάνιου για 

να δει προφανώς αυτά που δεν έβλεπε από τους 

γονείς της. Ήταν τέτοια η περιέργειά της και δι-

καιολογημένα την έκανε να αντιδρά έτσι.) 

Δεν ξέρω πόση δόση αλήθειας έχει αυτή η 

ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να 

έχει συμβεί. Είναι σημαντικό να μάθει να νιώθει 

άνετα με το σώμα του από νωρίς, και μετά βά-

ζετε και τους κανόνες που πρέπει 

να μπουν, αλλά με ομαλό και ήπιο 

τρόπο. Η κόρη μας ξέρει πλέον τις 

διαφορές στο σώμα των δύο φύ-

λων και λειτουργεί πολύ φυσιολο-

γικά στο θέμα. 

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

που παρουσιάζουν οι άνθρωποι με-

γαλώνοντας είναι αυτά που έχουν να 

κάνουν με τις ψυχοσωματικές συμπε-

ριφορές και τα κόμπλεξ, η ρίζα του 

προβλήματος εντοπίζεται αρκετές φο-

ρές στην παιδική ηλικία κυρίως από 

λάθος χειρισμούς των γονιών.

Μην νομίζετε ποτέ πως τα ξέρε-

τε όλα, πως έχετε γεννηθεί με τη γνώση του να 

χειρίζεστε όλες τις καταστάσεις. Γι’ αυτόν τον 

λόγο… να ρωτάτε, και πολλές φορές πάρτε και 

μια δεύτερη γνώμη για το θέμα που σας απασχο-

λεί ή συμβουλευτείτε ένα καλό βιβλίο.

Είναι σημαντικό 
να μάθει να 
νιώθει άνετα με 
το σώμα του από 
νωρίς.

“

“
Μην νομίζετε 

ποτέ πως τα 
ξέρετε όλα, 

πως έχετε 
γεννηθεί με τη 
γνώση του να 

χειρίζεστε όλες 
τις καταστάσεις.

“

“
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Το πρώτο φιλί

Έιμαι ςιγουρος Πώς, αν ΈχΈις κορή, από τα πρώτα 

πράγματα που θα σκεφτείς είναι τι θα γίνει όταν 

θα αρχίσει να έχει σχέσεις και όταν λέω σχέσεις 

δεν εννοώ τις φιλικές αλλά τις πιο προχωρημέ-

νες. Κανένας πατέρας δεν νιώθει και πολύ άνετα 

με το θέμα, ούτε εγώ νιώθω, επειδή όμως έχου-

με μερικά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το 

σημείο, ας χαλαρώσουμε και ας απολαύσουμε 

αυτό το διάστημα όπου ο μοναδικός πολύ σημα-

ντικός άνδρας στη ζωή της είσαι εσύ. Τώρα αν 

έχεις αγόρι, άσε τη γυναίκα σου να κάνει παιχνί-

δι στο θέμα. Όπως και να έχει πάντως, όλο αυτό 

είναι μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη που θα γίνει 

στο πολύ μακρινό μέλλον… (έτσι νομίζουμε).

Δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις πώς ένιω-

σα όταν πήρα το πρώτο φιλί από την κόρη μου το 

πρώτο φιλί στο μάγουλο ε, γιατί τα ίδια και κα-

λύτερα ένιωσα όταν πήρα και το πρώτο φιλί στο 

στόμα. Όταν ένιωσα αυτά τα δυο χειλάκια πάνω 

στο μάγουλό μου αρχικά, και μετά στα χείλη μου, 

ένιωσα ακόμα περισσότερο υποταγμένος σε αυτή 

τη μοναδική σχέση που χτιζόταν όλο αυτόν τον 

καιρό με το παιδί μου. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί 

να πείτε μα φιλάς στο στόμα το παιδί σου; Και 

εγώ τους απαντώ πολύ απλά, ναι, γιατί όχι; Πέρα 

από το ότι μας αρέσουν πολύ τα φιλάκια οικογε-

νειακώς, έχω και μια πολύ «αντρική» θεωρία για 

το θέμα. Έχω ρίξει πολύ τρέξιμο, πολύ ξενύχτι 

και πολλή κούραση για να έρθει μια μέρα ένας 

τυπάκος με φράντζα (έτσι τον φαντάζομαι) να φι-

λήσει το κορίτσι μου για πρώτη φορά στο στόμα. 

Δεν λέω σε καμιά περίπτωση ότι πρόκειται για το 

ίδιο είδος φιλιού, αλλά τυπικά και μόνο θα είμαι 

ο πρώτος…

Πέρα από την πλάκα τώρα, όλη αυτή η διαδι-

κασία με τα φιλιά που έχουμε αναπτύξει στην οι-

κογένεια είναι από τις πιο τρυφερές στιγμές μας, 

και η κόρη μας το χαίρεται ιδιαίτερα και κάνουμε 

και πολύ παιχνίδι γύρω από το θέμα. Πληρώνου-
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με τις καλές συμπεριφορές εκατέρωθεν με φιλά-

κια και αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό για όλους 

μας. 

(Όσοι φίλοι πατεράδες πάντως υιοθέτησαν τη 

συμπεριφορά μου στο θέμα φιλάκια είναι πολύ 

ευτυχισμένοι. Το περασμένο καλοκαίρι είμαστε 

στην Τήνο με ένα φιλικό ζευγάρι και όταν κάποια 

στιγμή η κόρη μου μου έδωσε ένα φιλάκι στο 

στόμα ενώ παίζαμε στη θάλασσα, τότε άκουσα 

τον φίλο μου που έχει δυο κόρες περίπου στην 

ίδια ηλικία με τη δικιά μου να φωνάζει στη γυ-

ναίκα του: «Κοίτα, του έδωσε φιλάκι στο στόμα» 

και με παράπονο γύρισε σ’ εμένα και μου λέει 

σιγανά: «Στην γυναίκα μου δεν πολυαρέσει να 

φιλάω τις κόρες μου στο στόμα». Τότε του ανέ-

πτυξα εκτός των άλλων και την «ανδρική» μου 

θεωρία για το θέμα, και είδα ότι του άρεσε πολύ. 

Από την επόμενη μέρα τον έβλεπα με ευχαρίστη-

ση να φιλάει τα κορίτσια του χωρίς να ντρέπεται 

και είδα ότι και η γυναίκα του τελικά χαιρόταν 

από το όλο θέαμα.)

Παιδικό λεξικό

οΠώς Έχώ αναφΈρΈι και Πιο Πανώ, είναι πολύ δύ-

σκολο να αποφύγεις, αν και πρέπει, όλα αυτά τα 

υποκοριστικά που απευθύνεις στο παιδί σου, ή 

έστω να τα μειώσεις, και να του μιλάς κανονι-

κά και όχι σαν να είναι μέλος κάποιας εξωγήι-

νης φυλής. Εκεί όμως που καταθέτω τα όπλα 

οποιασδήποτε λογικής είναι όταν η ίδια μας λέει 

αυτές τις παραφρασμένες δικές της λέξεις που 

καταλαβαίνεις όμως ότι δεν το κάνει επίτηδες 

αλλά λόγω της δυσκολίας που έχει να σχηματίσει 

κάποιες φράσεις. Σας παραθέτω μερικές από 

αυτές που αν ήταν στο χέρι μου ίσως να μην την 

άφηνα να τις λέει με άλλο τρόπο παρά με αυτόν 

που τις εκφράζει σε αυτή την ηλικία… 

Σκωτολατίτσα-σοκολατίτσα, βαγιάσω-διαβάσω, 

με πονάει η καρδίτσα μου-με πονάει η καρδούλα 
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μου, παραθυμάκι-παραμυθάκι, φσουτ φσουτ-το 

καθάρισμα της μύτης με φυσιολογικό ορό, Vdd-

dvd, Τα δυο κυλιά της γλαματίας – τα 101 σκυλιά 

της Δαλματίας, γροφέτα-γκοφρέτα, μασκαδό-

ρος-μαρκαδόρος… αυτές και άλλες πολλές που 

με τρελαίνουν όταν τις ακούω.
Άθληση

αΠο τα τρια χρονια και μΈτα το Παιδι ςας μπορεί 

να αρχίσει να ασχολείται με κάποιο άθλημα, έστω 

και αν στην αρχή απλώς… παρακολουθεί! Οι βά-

σεις μπαίνουν από πολύ νωρίς για να υιο θετήσει 

καλές και υγιεινές συνήθειες το παιδί σας. Το να 

βάλει στη ζωή του την άθληση είναι τεράστιας ση-

μασίας και θα το βοηθήσει όχι μόνο στο να έχει 

ένα γερό και δυνατό σώμα, αλλά και να μάθει 

από νωρίς να πειθαρχεί και να κοινωνικοποιεί-

ται χωρίς μεγάλη δυσκολία. Μην μπερδεύετε 

τον αθλητισμό με τον πρωταθλητισμό, είναι δύο 

εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην ξεκινάτε 

το παιδί σας να παίζει τένις, για παράδειγμα, και 

περιμένετε σε πέντε χρόνια να γίνει παγκό σμιος 

πρωταθλητής. Έχω δει πολλούς γονείς στα 

«σύρματα» να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους 
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με πολύ άσχημο τρόπο όταν δεν 

κατάφερναν το αποτέλεσμα που 

οι ίδιοι επιθυμούσαν και μάλιστα 

ανυπόμονα. Προσπαθούν να κα-

ταφέρουν τα παιδιά τους αυτό που 

δεν κατάφεραν ποτέ αυτοί ή απλώς 

θεωρούν ότι το δικό τους παιδί είναι το μεγα-

λύτερο ταλέντο. Αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι 

με τον αθλητισμό είδα πολλά παιδιά που έκαναν 

πρωταθλητισμό να εγκαταλείπουν εντελώς το 

άθλημα στο οποίο επιδίδονταν μόλις γίνονταν 

πιο ανεξάρτητα, κυρίως λόγω της απίστευτης 

πίεσης που είχαν υποστεί τα πρώτα χρόνια της 

ενασχόλησής τους. Το σημαντικό, πιστεύω, είναι 

να καταφέρεις ένα παιδί να αγαπήσει τον αθλητι-

σμό, και αν από εκεί και πέρα προκύψει κάποιο 

ταλέντο, ας συνεχίσει και με τον πρωταθλητισμό. 

Αλλά ποτέ μην ξεκινάτε με αυτοσκοπό την πρω-

τιά, θα το γεμίσετε άγχος και απογοήτευση όταν 

δεν θα καταφέρνει να είναι στην πρώτη γραμμή. 

(Στην πρώτη θέση είναι μόνο ένας, οι περισσότε-

ροι είναι από εκεί και κάτω.) Και όσο πιο εύκολο 

και προσιτό είναι το άθλημα τόσο το καλύτερο. 

Διαλέξτε μαζί του κάποιο άθλημα που θα μπορεί 

να κάνει εύκολα χωρίς να χρειάζεται υπερβολική 

προσπάθεια για να το προσεγγίσει. Η κόρη μας 

μεγάλωσε μέσα σε χώρους άθλησης και πραγμα-

τικά το μόνο που θέλω είναι να αγαπήσει κάποιο 

σπορ για να μπορεί να γυμνάζεται και να ζει πιο 

όμορφα. (Τώρα άμα μου φέρνει και κανένα κύ-

πελλο δεν θα το στείλουμε και πίσω…) Ακόμα 

καλύτερα, και σαν εναλλακτική λύση, μάθετέ του 

να είναι δραστήριο, να περπατά, να χορεύει και 

να μην περνά όλη τη μέρα μπροστά σε μια τηλεό-

ραση. Εμείς λατρεύουμε τις βόλτες στο δάσος, 

γιατί ξέρει ότι όταν πάμε θα μαζέψουμε ωραία 

λουλούδια ή ότι θα παίξει με τα δυο μας σκυλάκια. 

Συνδυάστε όσο μπορείτε τις λεγόμενες «καλές» 

δραστηριότητες με ευχάριστες και δημιουργικές 

εμπειρίες και να είστε σίγουροι πως το πιθανό-

τερο είναι να της κρατήσουν για όλη τους τη ζωή. 

Και μην εμπιστεύεστε κανέναν προπονητή, 

καθηγητή ή οποιονδήποτε άλλον με κλειστά μά-

τια. «Ο δάσκαλος μπορεί εύκολα να σε κάνει να 

αγαπήσεις ή να μισήσεις ένα άθλημα». Βεβαιω-

θείτε ότι τηρεί κάποιους βασικούς κανόνες που 

Όσο πιο εύκολο 
και προσιτό είναι 
το άθλημα τόσο 
το καλύτερο.

“

“
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ταιριάζουν με τη δικιά σας ιδέα για τη διαπαιδα-

γώγηση και έχετε έστω και από μακριά την επο-

πτεία όλης της διαδικασίας. Μην παρκάρετε τα 

παιδιά σας νομίζοντας ότι όλα λειτουργούν τέ-

λεια. Έχουμε ακούσει δυσάρεστες ιστορίες, γι’ 

αυτό έχετε τον νου σας. Άλλωστε, αν είστε κοντά 

του, είναι σαν να το ενθαρρύνετε και να το επι-

βραβεύετε γι’ αυτό που κάνει. 

Ντύσιμο

ακομα και ςήμΈρα, ςΠανια γινΈται Έυκολα και 

χωρίς προβλήματα. Εδώ και ενάμιση χρόνο, δη-

λαδή από τα δύο, έχει άποψη ακόμα και για το 

τι θα φορέσει, και λόγω φύλου έχουμε μια έφε-

ση στο ροζ. Δεν μπορώ όμως να σας περιγράψω 

πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να τα ντύσεις. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω εγκαταλείψει 

την προσπάθεια… Κάναμε κάτι πολύ απλό, είδα-

με τι της αρέσει και κινηθήκαμε γύρω από αυτά 

τα γούστα. Και προσπαθήσαμε να έχουμε ρούχα 

που να φοριούνται εύκολα και γρήγορα. Θυσία-

σα ακόμα και θέματα αισθητικής προκειμένου να 

καταφέρω να την ντύσω κάποιες φορές. Η μαμά 

τράβαγε τα μαλλιά της με το αποτέλεσμα, αλλά 

το καταλάβαινε γρήγορα γιατί και η ίδια πέρναγε 

συχνά το ίδιο λούκι. Και εδώ με επιμονή και ηρε-
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μία θα τους μάθετε να ντύνονται με ευκολία και 

γρήγορα. Όσο περνά ο καιρός, βλέπω μεγάλη 

βελτίωση στο θέμα. Άλλωστε, όπου να ’ναι, θα 

μάθει να ντύνεται μόνη της, οπότε θα έχει η ίδια 

την ευθύνη του όποιου αποτελέσματος. (Περά-

σαμε τρελή φάση, που ήθελε να φοράει τα ρούχα 

και τα παπούτσια της μαμάς της, έπεφτε πολύ γέ-

λιο, αλλά ήταν κομματάκι δύσκολο να καταφέρει 

να κινηθεί άνετα.) 

Υπήρχαν ρούχα που δεν τα φορέσαμε ούτε μια 

φορά και αυτό που κάναμε και σας παροτρύνω 

να το κάνετε είναι η ανακύκλωση των ρούχων… 

δεν εννοώ βέβαια στους μπλε κάδους, αλλά το 

να δώσετε τα ρούχα του παιδιού σας σε άλλες 

οικογένειες που πιθανόν να τα έχουν και μεγα-

λύτερη ανάγκη. Μαζέψτε τα και κάποια στιγμή 

δώστε τα όλα μαζί. Σε αυτόν τον τομέα νομίζω 

ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και η κόρη 

μας χαίρεται πολύ όταν της λέμε πως τα ρούχα 

που δεν της κάνουν θα τα δώσουμε σε άλλα παι-

δάκια που τα έχουν ανάγκη. Διπλό το όφελος· 

και μαθαίνει να μοιράζεται και τα ρούχα της δεν 

πάνε στα σκουπίδια αλλά σε άλλα παιδιά που τα 

χρειάζονται. (Μην είσαι πάντως κουτός και παίρ-

νεις πανάκριβα ρούχα στο παιδί σου νομίζοντας 

ότι θα το εκτιμήσει, πεταμένα λεφτά είναι, άσε 

που μπορεί να μην τα φορέσει και ποτέ…) 
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Αγόρασε χρόνο 
κοντά του, όχι δώρα

Έχώ αναφΈρΈι ΠολλΈς φορΈς μέσα σε αυτό το βι-

βλίο για τον ποιοτικό χρόνο που πρέπει να περ-

νάς με τα παιδιά σου, το έκανα όμως και ειδικό 

κεφάλαιο για να το καταλάβεις καλά, γιατί είναι 

από το πιο σημαντικά στοιχεία της ανατροφής 

των παιδιών. 

 Μην νομίσεις ποτέ πως θα εξαγοράσεις την 

αγάπη ενός παιδιού αγοράζοντάς του δώρα, 

ρούχα και γλυκίσματα. Φρόντισε να καταθέτεις 

στην τράπεζα της ψυχής του παιδιού σου χρόνο, 

ποιοτικό χρόνο, και όχι απλή παρουσία στον ίδιο 

χώρο. 

(Αυτό το κατάλαβα πολύ καλά, πέρα από τα 

βιβλία που έχω διαβάσει, και με ένα περιστατι-

κό που συνέβη σε έναν χώρο άθλησης όπου συ-

χνάζουμε και όπου έρχονται πολλοί γονείς με τα 

παιδιά τους. Μια μέρα λοιπόν άκουσα έναν μπα-

μπά που καθόταν μπροστά στο laptop του να λέει 

στον πέντε χρονών περίπου γιο του, που ήταν 

ακριβώς δίπλα του με μια ξινισμένη φατσούλα, 

«μα τι άλλο θες για να σταματήσεις την γκρίνια; 

Σου πήρα το παιχνίδι που μου ζήτησες, σου πήρα 

παγωτό, τι άλλο να κάνω;». Ο μικρός για λίγο 

δεν είπε τίποτα, αλλά μετά από μερικά δευτερό-

λεπτα γύρισε και του είπε με τεράστιο ενθουσια-

σμό: «Πάμε στην παιδική χαρά;». Ο μπαμπάς τον 

κοίταξε και του είπε: «Δεν θα προλάβουμε τώρα, 

αγόρι μου, πρέπει να τελειώσω αυτό που κάνω, 

θα πω στη μαμά να σε πάει αύριο». Ο μικρός 

απογοητεύτηκε και γύρισε στο παγωτό τρώγο-

ντάς το ανόρεχτα…)

Σημασία λοιπόν δεν έχει μόνο η ποσότητα 

αλλά η ποιότητα του χρόνου που αφιερώνεις στα 

παιδιά σου…
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Αυτονομία

θα νιώςΈις Πολυ λυτρώμΈνος τώρα που αρχίζει 

να αυτονομείται, θα μπορεί να τρώει μόνο του, 

θα μπορεί να πηγαίνει στην τουαλέτα, θα απαντάει 

ακόμα και στο τηλέφωνο (είχε μάθει να χειρί-

ζεται το I phone της μαμάς πολύ καλύτερα από 

εμένα. Το πώς υπάρχει μέσα τους αυτή η γνώση 

για τις νέες τεχνολογίες είναι κάτι το εντυπω-

σιακό), θα κάνει πάρα πολλά πράγματα πλέον 

χωρίς να χρειάζεται να βοηθάτε. Και είναι κάτι 

που επιβάλλεται να γίνει, μην κρατάτε το παιδί 

σας προσκολλημένο πάνω σας, δώστε του χώρο 

να αυτονομηθεί και να ανακαλύψει όλες τις νέες 

εμπειρίες που έρχονται. Από τη μια, μπορείς σε 

χώρους που δεν έχουν κινδύνους να χαλαρώνεις 

και να το αφήνεις να παίζει ή να ασχολείται με 

κάτι μόνο του. Από την άλλη, όμως, όταν τελειώ-

νει κάτι που σε παίδευε, αρχίζει μια 

νέα συνθήκη που επίσης θα χρειάζε-

ται την προσοχή σου. Τώρα μπορεί 

να ανοίγει με πολύ μεγαλύτερη ευ-

κολία μια πόρτα, πιθανόν να επιχει-

ρήσει να περάσει και έναν δρόμο, 

μπορεί να νομίζει ότι ξέρει να χειρίζεται τις ηλε-

κτρικές συσκευές, γι’ αυτό μην ξεγελαστείς και 

εμπιστευτείς την ικανότητα να κάνουν κάποιες 

πράξεις αλλά να βλέπεις αν έχουν επίγνωση των 

συνεπειών που θα έχουν οι πράξεις τους. Με την 

επίβλεψή σου και με πολλή κουβέντα, θα του δώ-

σεις πολλές δυνατότητες να αισθάνονται υπεύ-

θυνα και όλο και πιο ώριμα. Η ευθύνη σου άλλω-

στε απέναντί τους δεν σταματά να υπάρχει ποτέ, 

απλώς μεταλλάσσεται σε κάτι καινούργιο. (Τα 

περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν πολύ κοντά 

στους γονείς, και αυτό συμβαίνει πιο συχνά λόγω 

της υπερβολικής εμπιστοσύνης που δείχνουν για 

κάποια στιγμή στα παιδιά τους. Χρειάζεται λοι-

πόν να βρείτε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στον 

καταπιεστικό έλεγχο και στην απόλυτη χαλαρό-

τητα.)

Τα περισσότερα 
ατυχήματα 

συμβαίνουν 
πολύ κοντά 

στους γονείς.

“

“



ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ174

Κοινός παρονομαστής όμως θα πρέπει να εί-

ναι η αγάπη σου και η αφοσίωση που θα έχεις 

δείξει (ελπίζω) ως τώρα. 

Μαμά

ςου Έχώ γραψΈι Πολλα γι’ αυτα Που ΠρΈΠΈι να κά-

νεις για τη γυναίκα σου. Είναι σίγουρο ότι και 

εκείνη πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για 

να τα καταφέρει και αν δεν σε έχει δίπλα της θα 

δυσκολευτεί. Η μαμά είναι πάντα η μαμά, και δεν 

υπάρχει καμιά περίπτωση να παίξεις εσύ αυτόν 

τον ρόλο, κατάλαβέ το και μην κάνεις τίποτα για 

να το αλλάξεις. Εκτός αν είσαι άτυχος και είσαι 

με κάποια γυναίκα που δεν την αφορά το θέμα 

ανατροφή, αλλά ακόμα και αυτό να συμβεί, μάθε 

της εσύ, δείξε της τι χάνει και τι δεν θα ζήσει η 

ίδια. Εσύ κάνε έτσι κι αλλιώς το καλύτερο για 

σένα και το παιδί σου και προσπάθησε να την πα-

ρασύρεις και αυτή (όπως άλλωστε κάνουν εδώ 

και πολλά χρόνια οι μαμάδες για τους μπαμπά-

δες που αδιαφορούσαν). 
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( Ό,τι και να παθαίνει η κόρη 

μου, όσο χρόνο και αν έχω αφιε-

ρώσει, η πρώτη λέξη που βγαίνει 

από το στόμα της είναι «μαμά» στις 

περισσότερες δύσκολες στιγμές. 

Αυτό είναι λίγο βολικό τη νύχτα 

άμα είσαι κουρασμένος, αλλά μην 

το εκμεταλλευτείς και ξυπνά μόνο 

η γυναίκα σου. Πραγματικά, όμως, 

πέρα από την πλάκα που κάνουμε, δεν με ενό-

χλησε ποτέ που φωνάζει κυρίως τη μαμά της. Άλ-

λωστε, ειδικά τον πρώτο καιρό, πώς να συναγω-

νιστείς το τρίπτυχο αγάπη-ασφάλεια-φαγητό που 

τα νεογέννητα συνδέουν με τη μητέρα τους. Άσε, 

φίλε, το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι.)

Πηγαίνω την κόρη μου σε ένα πάρκο εδώ κο-

ντά από τους πρώτους της μήνες, εκεί βλέπω 

πολύ κόσμο κυρίως μαμάδες, λιγότερους μπα-

μπάδες και πολλά παιδιά. Λόγω δουλειάς, μου 

αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, να πα-

ρατηρώ τις συμπεριφορές τους και ομολογώ ότι 

έμαθα πολλά που με βοήθησαν στο να γίνω καλύ-

τερος μπαμπάς. Το βασικότερο και σημαντικότε-

ρο όμως είναι ότι έμαθα από αυτή την παρατήρη-

ση και συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγω. 

Και αυτού του είδους η πληροφορία αποδείχτηκε 

πιο χρήσιμη για μένα. 

Εκεί λοιπόν έχω δει πολλές μαμάδες και πραγ-

ματικά η πλειοψηφία τους είναι σε πολύ καλά 

επίπεδα, για τα δικά μου τουλάχιστον μέτρα. 

Έχω όμως δει και απίστευτες περιπτώσεις, δεν 

θέλω να σας περιγράψω κάποιες ακραίες, αλλά 

μια περίπτωση που την έχω δει τουλάχιστον πέ-

ντε φορές, από την ίδια μαμά όμως. Είναι λοιπόν 

μια μαμά που συχνάζει στο ίδιο πάρκο με εμάς 

και οι κόρες μας είναι κοντά στην ηλικία. Εμείς 

πηγαίνουμε αργά το απόγευμα και συνήθως εί-

μαστε οι δυο μας. Η μαμά στην οποία αναφέρο-

μαι εκτός από την κόρη της έχει πάντα μαζί της 

και μια κυρία που εμφανώς είναι η νταντά της μι-

κρής. Εμείς μένουμε συνήθως μισή ώρα και έχει 

τύχει, όπως σας είπα, πέντε φορές περίπου τα 

τελευταία δύο χρόνια να συναντηθούμε εκεί. Γι’ 

αυτή τη μισή ώρα και τις πέντε φορές είναι ζήτη-

μα αν η μαμά ασχολήθηκε με την κόρη της πάνω 

από δεκαπέντε λεπτά συνολικά, ενώ η νταντά 

Ειδικά τον πρώτο 
καιρό, πώς να 
συναγωνιστείς το 
τρίπτυχο αγάπη-
ασφάλεια-φαγητό 
που τα νεογέννητα 
συνδέουν με τη 
μητέρα τους.

“

“
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που, από ό,τι φαινόταν, είχε τρομερή σχέση με τη 

μικρή χαιρόταν όσο τίποτα το παιχνίδι μαζί της. 

Αντιθέτως, η μαμά μίλαγε ατέλειωτες ώρες στο 

τηλέφωνο χωρίς καν να ασχολείται ούτε οπτικά 

με το παιδί της. Ερχόταν λοιπόν στο πάρκο όχι 

για να παίξει και να χαρεί μαζί της, αλλά πολύ 

απλά για να κάνει τον σοφέρ. Ξέρω ότι δεν εί-

ναι σωστό να κρίνουμε τους άλλους, γιατί μπορεί 

εμείς να κάνουμε πολύ χειρότερα και να μην τα 

καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή που η δι-

κιά μου κόρη πήγε παίζοντας προς το μέρος της 

εν λόγω μαμάς, άκουσα άθελά μου τη συζήτησή 

της στο τηλέφωνο… Ως εκείνη τη στιγμή έλεγα 

ότι εντάξει μπορεί να είναι απαραίτητο να μιλάει 

τόσο πολύ και πως απλώς τύχαινε σ’ εμένα να το 

βλέπω τόσο συχνά. Κατάλαβα λοιπόν πως μίλα-

γε με μια φίλη της και πως το θέμα της συζήτησης 

ήταν η αποχώρηση ή όχι ενός παίκτη από κάποιο 

reality στην τηλεόραση. Εκείνη τη στιγμή η μικρή 

της τη φώναξε για να της δείξει πώς ανέβαινε σε 

κάποια σχοινιά στο πάρκο και αφού διέκοψε για 

δυο δευτερόλεπτα, της έκανε ένα νεύμα και συ-

νέχισε την ανάλυση των ικανοτήτων του παίκτη 

στην τηλεόραση. Φαντάζομαι πως 

αυτή η γυναίκα, όταν ανακαλύψει 

πως η κόρη της δεν έχει καμιά 

ιδιαί τερη σχέση μαζί της, θα ενο-

χληθεί και πιθανόν να κατηγορήσει 

την νταντά ή ακόμα και το ίδιο της 

το παιδί.

Στο ίδιο πάρκο όμως είδα μπα-

μπάδες και μαμάδες που πραγματικά τους χάρη-

κα· δεν περιγράφεται η ευτυχισμένη φάτσα ενός 

γονιού που απολαμβάνει το παιχνίδι με το παιδί 

του, υπήρξαν και περιπτώσεις που τις ζήλεψα και 

παρακαλάω να ζήσω κι εγώ με την κόρη μου και 

άλλες ανάλογες στιγμές ευτυχίας. 

(Ναι μεν η γυναίκα σου είναι πλέον μαμά, 

αλλά πολύ σύντομα μπορεί να νιώσεις πως από 

εραστές που ήσαστε, εκτός των άλλων, πριν τη 

γέννηση, τώρα πάτε να γίνετε δυο καλοί συγκά-

τοικοι. Αυτό δεν κρατάει πολύ, αλλά χρειάζεται 

να έχεις τον νου σου και να βρίσκετε χρόνο για 

τους δύο σας και ποτέ να μην χάσετε τον ρομα-

ντισμό της σχέσης. Αυτό καταρχήν προϋποθέτει 

να περνάς χρόνο μαζί της, οι δυο σας, χωρίς τον 

Δεν περιγράφεται 
η ευτυχισμένη 

φάτσα ενός 
γονιού που 

απολαμβάνει το 
παιχνίδι με το 

παιδί του.

“

“
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«αστυνομικό» μπροστά. Άλλωστε όλες οι πόρτες 

έχουν και κλειδιά, και αν δεν έχουν, να βάλεις, 

κυρίως σε αυτή της κρεβατοκάμαράς σας... Η 

μαμά δεν έπαψε να είναι γυναίκα, μην ξεγελα-

στείς…) Φροντίδα του μπαμπά

Έιναι Πολυ ςυνήθιςμΈνο και το βλΈΠώ πολύ συ-

χνά να γίνεται: πατεράδες, μετά τον γάμο αλλά 

κυρίως μετά τη γέννηση παιδιού, να εγκαταλεί-

πουν τον εαυτό τους, να παίρνουν κιλά, να μην 

φροντίζουν την εμφάνισή τους και να μην νιώ-

θουν καμιά ανάγκη περιποίησης του εαυτού τους. 

Πραγματικά μου φαίνεται περίεργο, γιατί μετά τη 

γέννηση της κόρης μας κατάλαβα ότι τώρα πρέπει 

πλέον να αρέσω δύο φορές, οπότε προσέχω πε-

ρισσότερο τον εαυτό μου. Τώρα πλέον θα είσαι 

το πρότυπο όχι μόνο για την αγαπημένη σου αλλά 

και για το παιδί ή τα παιδιά που θα έχεις κοντά 

σου. Μην ξεχαστείς λοιπόν γιατί είναι πολύ εύ-

κολο να χάσεις το μέτρο και να βρεθείς με καμιά 

τριανταριά κιλά παραπάνω (και να ξέρεις ότι από 

ένα σημείο και μετά δεν χάνονται εύκολα). 
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Ασφάλεια – Υγεία 
– Καθαριότητα

μήν διαΠραγματΈυΈςτΈ για κανΈνα αΠο τα τρια. 

Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι πάνω από 

όλα, και τι εννοώ: αν, για παράδειγμα, αρνείται 

να βάλει τη ζώνη του στο αυτοκίνητο, μην υποχω-

ρήσετε λόγω γκρίνιας και αφήσετε το παιδί σας 

χωρίς να είναι δεμένο. Και εδώ έκανα τη βλα-

κεία, ευτυχώς όχι πολλές φορές, και λόγω τρο-

μερής αντίδρασης, και την άφηνα χωρίς ζώνη για 

μικρές αποστάσεις. Όταν όμως πληροφορήθηκα 

για ένα περιστατικό όπου σε ένα ατύχημα οι μό-

νοι που σώθηκαν ήταν τα παιδιά που φόραγαν 

ζώνη στο πίσω κάθισμα, δεν μου πέρασε από το 

μυαλό να το ξανακάνω. Η ζώνη έμπαινε όπως 

και να έχει. Και με πολλή κουβέντα και ατέλειω-

τες εξηγήσεις καταφέραμε να τελειώσουμε με την 

γκρίνια για το θέμα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα 

σημείο που, όταν καμιά φορά εγώ, βλακωδώς, 

ξεχνάω να βάλω τη ζώνη μου, ακούω από πίσω 

τη φωνή του χωροφύλακα: «Ζώνη, μπαμπά».

Υγεία και καθαριότητα πάνε πολύ συχνά μαζί, 

γι’ αυτό μην κάνετε πολλές παραχωρήσεις. Μου 

πήρε λίγο καιρό, αλλά έμαθα πού και πώς πρέ-

πει να υποχωρώ. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει τη 

σοβαρότητα του παραπάνω τρίπτυχου, τόσο το 

καλύτερο για όλη την οικογένεια.
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Σχολείο

ή Πρώτή μΈρα ςτο ςχολΈιο είναι τεράστια εμπει-

ρία και για εσάς αλλά και για το παιδί. Νομίζω 

ότι τέτοιου είδους αποχωρισμούς δεν θα νιώσεις 

πολλούς (ίσως όταν σου φέρει να γνωρίσεις την 

πρώτη σχέση του, όταν φύγει για σπουδές και 

όταν παντρευτεί). Είναι η στιγμή που καταλαβαί-

νεις πως το μωράκι σου ανοίγει πλέον τα δικά του 

φτερά για να πετάξει στον κόσμο της γνώσης και 

της εξερεύνησης, και αυτό θα το κάνει πλέον και 

με άλλους ανθρώπους εκτός από τον οικογενεια-

κό κύκλο, για παράδειγμα, με τους δασκάλους 

του. Από ό,τι λένε και οι πιο ειδικοί, η ηλικία των 

τριών είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσει ένα 

παιδί το σχολείο. Και αυτό κάναμε κι εμείς. Το 

πιθανότερο είναι να δυσκολευτείτε πολύ και για 

αρκετό διάστημα, να είστε όμως έτοιμοι όταν τις 

πρώτες μέρες θα σφίγγει τα χέρια του πάνω σας, 

μην θέλοντας να σας εγκαταλείψει για να πάει 

σχολείο. Όσο πιο γρήγορα όμως καταλάβει πως 

αυτή είναι η δικιά του «δουλειά», τόσο το καλύ-

τερο για όλους. Καλό θα είναι να έχετε κάνει μια 

προετοιμασία συνδυάζοντας τις πρώτες εξερευ-

νητικές επισκέψεις με κάτι ευχάριστο, να το έχε-

τε προϊδεάσει μιλώντας του για τη σημασία του 

σχολείου (προσπάθησα, αν και χωρίς ιδιαίτερο 

αποτέλεσμα, να την κάνω να ζηλέψει το σχολείο 

πηγαίνοντάς τη να δει τα άλλα παιδιά που έπαι-

ζαν στις αυλές των σχολείων που είναι κοντά στο 

σπίτι μας. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά μου φαι-

νόταν σαν να έκανε λίγο το κορόιδο…). Ακόμα 

και τώρα όμως υπάρχουν μέρες που δεν θέλει να 

πάει σχολείο και έχουμε αρκετή γκρίνια, άρα μην 

νομίσετε ότι τελειώσατε εύκολα αν δείτε ότι για 

λίγο σταματάει να διαμαρτύρεται. Αυτό αλλάζει 

στο άψε σβήσε. Θα πρέπει να οπλιστείτε με απο-

φασιστικότητα και να μην υποκύψετε στα κλάμα-

τα και στις γκρίνιες. Με το που την αφήναμε στο 

σχολείο, μετά από πέντε λεπτά ήταν μια χαρά, γι’ 

αυτό να είστε δυνατοί, ειδικά τις πρώτες μέρες. 
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Επιλέξαμε με τη μαμά να την πηγαίνουμε και να 

την φέρνουμε εμείς από το σχολείο, βόλεψε βέ-

βαια, αλλά έτσι περνάει ακόμα περισσότερο χρό-

νο μαζί μας, αντί να είναι μέσα σε ένα λεωφο-

ρείο το οποίο θα κάνει και πολλές στάσεις για να 

αφήσει τα άλλα παιδιά. 

Μας πήρε πολύ καιρό να καταλάβουμε την 

αλλαγή στο γενικότερο πρόγραμμά μας. Στην 

αρχή υπήρχαν πρωινά που δεν ήξερα τι να κάνω, 

όταν δεν είχα δουλειά. Συνέχιζα να κανονίζω 

όλες μου τις δουλειές μετά τις εννιά, διότι έχω 

να φροντίσω και την κόρη μου. Δεν λέω ότι δεν 

είναι και χαλαρωτικές αυτές οι ώρες που είναι 

στο σχολείο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου 

λείπει κιόλας. Κάθε μέρα που θα περνάει στο 

σχολείο θα εξοικειώνεται με τη νέα πραγματι-

κότητα και θα γίνεται και για εσάς πιο εύκολο 

να την πηγαίνετε χωρίς πολλές αντιδράσεις. Τις 

περισσότερες φορές που πάω να την πάρω κά-

θομαι και τη χαζεύω από το παράθυρο να παί-

ζει με τους φίλους της, βλέπω πώς χτίζεται κάθε 

μέρα ο νέος κόσμος της. Το σχολείο κάνει καλό 

στα παιδιά και πρέπει και η πρώτη επαφή να γίνει 

ήπια. Είναι η στιγμή που περνάνε από 

το εγώ στο εμείς. 

Στην αρχή την έπαιρνα πιο νωρίς 

για να μην κουράζεται και σιγά σιγά 

την αφήναμε να μένει όλο το ωρά-

ριο. Κάποιες μέρες μάλιστα μπορεί και να μην 

την πάμε για να κάνουμε κάτι άλλο επίσης εν-

διαφέρον, μια βόλτα, μια επίσκεψη στο γραφείο 

της μαμάς… Με τίποτα δεν ήθελα να νιώσει πως 

εξαναγκάζεται να πάει στο σχολείο, ειδικά την 

πρώτη χρονιά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να με-

γαλώσει λίγο για να μπορέσω να περάσω στο 

πρόγραμμά της πιο πειθαρχημένες καταστάσεις. 

Στο σχολείο θα κάνει και τους πρώτους της φί-

λους, που πλέον θα βλέπει καθημερινά και θα 

πρέπει να μάθει να συνυπάρχει μαζί τους. Και 

όσον αφορά το θέμα του σχολείου, σας προτείνω 

να το ψάξετε καλά, αν έχετε την επιλογή βέβαια… 

Η πρώτη χρονιά στο σχολείο όμως είναι και 

πρώτη φορά και για άλλα πράγματα…

Είναι η στιγμή 
που περνάνε από 
το εγώ στο εμείς.

“ “
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Σχολείο 
και αρρώστιες

οταν καΠοια ςτιγμή Ένας φιλος μας μας είπε 

πως τον πρώτο χρόνο το παιδί του πήγε τις μισές 

μέρες στο σχολείο λόγω ασθενειών, δεν το πί-

στεψα, θεώρησα ότι είναι μια από αυτές τις υπερ-

βολές για να δώσουμε κάποια έμφαση σε αυτό 

που λέμε. Το ζήσαμε όμως στην πραγματικότητα 

και εμείς. Η πρώτη επαφή της κόρης μας με όλες 

τις ιώσεις ήταν όπως και όλων των παιδιών πολύ 

δύσκολη· βήχας, μύξες, πυρετοί, εμετοί κ.ά. και 

το χειρότερο αλλά και αναγκαίο κακό, αντιβίωση. 

Από αυτά που έχω διαβάσει αλλά και συζητήσει, 

ξέρω πως κάποιες φορές δεν γίνεται αλλιώς και 

πως είναι αναγκαία η λήψη αντιβίωσης. Το μόνο 

που θέλω να σας πω είναι να μην το κάνετε εύ-

κολα και ποτέ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του για-

τρού. Το πιο σημαντικό όμως είναι να εμπιστεύε-

στε το γιατρό σας και να μην τον πιέζετε να κάνει 

κάτι, όταν δεν μπορεί, για να γιατρέψει γρήγορα 

το μωρό σας… Με απλά λόγια θέλω να σας πω 

να μην αναγκάζετε το γιατρό σας να δώσει αντι-

βίωση στο παιδί σας, αν αυτό δεν είναι απολύτως 

απαραίτητο. (Από την άλλη, βέβαια, αν δείτε ότι 

με τα πρώτα δέκατα ο γιατρός σας γράφει αντι-

βίωση, απλώς πάρτε και μια δεύτερη γνώμη.) 

Ακούω και διαβάζω συνεχώς τα τελευταία χρό-

νια για το τέλος των αντιβιοτικών και πως αυτό 

οφείλεται κυρίως στην αλόγιστη χρήση. Χρειάζε-

ται μέτρο και ψυχραιμία· σε κανέναν δεν αρέσει 

να βλέπει το παιδί του να υποφέρει, αλλά είναι 

καλύτερα μερικές φορές να αντισταθεί μόνος 

του ο οργανισμός από το να τον υποβοηθούμε με 

φάρμακα. Αυτό που βοηθάει και σας ανέφερα και 

παραπάνω είναι μια ισορροπημένη και σωστή δια-

τροφή, ο καλός ύπνος και η τήρηση των κανόνων 

υγιεινής, αυτά βοηθούν μερικές φορές πολύ περισ-

σότερο από πολλά φάρμακα. Όσο πιο δυνατό είναι 

το παιδί σας τόσο πιο ήπια θα περάσει τις περισσό-

τερες αρρώστιες, ειδικά των πρώτων χρόνων.
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(Δεν ξεχνιούνται οι μέρες που γυρνάγαμε και 

οι τρεις μας μέσα στο σπίτι άρρωστοι λες και βρι-

σκόμαστε σε σανατόριο. Δυστυχώς πολλές από 

τις ιώσεις τις περάσαμε και εμείς μαζί της, και 

μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με εσάς όταν έρθει 

αυτή η ώρα.)
Πριν 
τον επίλογο

ολή ή διαδικαςια του να γραψώ αυτό το βιβλίο 

ήταν στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό. Ήθελα 

πολύ να μπορέσω να μεταδώσω αυτή την εμπει-

ρία που έζησα ως εδώ, και θα συνεχίσω να ζω 

από εδώ και πέρα. Το γράψιμο το ξεκίνησα ένα 

απόγευμα μιας μέρας που η μαμά με την κόρη 

μου έφυγαν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για λίγο 

καιρό. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν ένιωσα μια 

απίστευτη μοναξιά, παρόλο που ήξερα πως σύ-

ντομα οι αγαπημένες μου θα ήταν πίσω. Αυτή η 

μοναξιά λοιπόν ήταν που με όπλισε για να ξεκι-

νήσω να γράφω αυτό που διαβάζετε και εσείς 

τώρα. (Και όπου να ’ναι το τελειώνετε.) Το με-

γαλύτερο κομμάτι λοιπόν το έγραψα εκείνες τις 

μέρες που ήμουν μόνος στο σπίτι. Δεν λέω ότι 
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δεν βοήθησε και η μοναδική και 

ιδανική ησυχία που επικρατούσε 

στο σπίτι… Νομίζω ότι αυτό που 

με καθοδηγούσε ήταν η ανάγκη 

μου να ξαναθυμηθώ με λεπτομέ-

ρειες όλες αυτές τις πολύ όμορ-

φες στιγμές που πέρασα ως εδώ με την κόρη μου 

αλλά και τη γυναίκα μου. Νιώθω όμως πως και 

η έλλειψή τους μου έδωσε μεγαλύτερη δύναμη 

να εκφράσω, γράφοντας, αυτά τα τόσο δυνατά 

συναισθήματα που έχω για όλο αυτό. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια λοιπόν, από την 

εγκυμοσύνη έως σήμερα, είναι σαν να έχω φοι-

τήσει στο καλύτερο «πανεπιστήμιο» του κόσμου, 

δάσκαλοί μου ήταν πολλοί. Οι φίλοι μας που με 

τις συμβουλές τους και την εμπειρία τους μας 

έμαθαν και μας γλίτωσαν από περιττές ταλαιπω-

ρίες. Το διάβασμα πολλών σχετικών βιβλίων. Η 

παρατήρηση όχι μόνο της δικιάς μου οικογένειας 

αλλά και αυτών που είναι στον περίγυρό μας. Η 

γυναίκα μου που πολλές φορές με καθοδηγού-

σε ή πολύ απλά με ξεκούραζε όταν χρειαζόταν. 

Ο πιο μεγάλος δάσκαλος όμως σε όλη αυτή την 

εμπειρία ήταν η ίδια μου η κόρη. Μου δίδαξε με 

τον τρόπο της αλλά και μόνο με την ύπαρξή της 

πολλά και όμορφα πράγματα. Και συνεχίζει να το 

κάνει. Με τον πιο ωραίο και δημιουργικό τρόπο.

Εύχομαι πραγματικά όλη αυτή η εμπειρία να 

σε βρει έτοιμο, και να ζήσεις και εσύ όλα αυτά ή 

και περισσότερα από αυτά που σου έχω περιγρά-

ψει σε αυτό το βιβλίο, ακόμα όμως και αν δεν 

νιώθεις έτοιμος ή ικανός, κάνε τη βουτιά και θα 

είναι πολύ πιθανό να καταλάβεις πως μπορείς να 

«κολυμπάς», παρόλο που κανένας δεν σου το δί-

δαξε ποτέ…

Ο πιο μεγάλος 
δάσκαλος όμως 
σε όλη αυτή την 
εμπειρία ήταν η 
ίδια μου η κόρη.

“

“
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Επίλογος… προς το παρόν

γΈννήθήκα ςΈ Ένα ορΈινο χώριο, στα Στουρνα-

ραίικα Τρικάλων. Την ημέρα που γεννήθηκα είχε 

ρίξει πολύ χιόνι και έτσι δεν κατάφεραν να πάνε 

τη μητέρα μου στο μαιευτήριο και αναγκαστικά ο 

τοκετός έγινε στο σπίτι από τη μαμή του χωριού, 

στο ντιβάνι… Στο σπίτι δεν υπήρχε ούτε ρεύμα 

ούτε έτοιμο ζεστό νερό. Όλα έγιναν υπό το φως 

μιας λάμπας πετρελαίου. (Δεν μας είχαν κόψει 

το ρεύμα επειδή δεν είχαμε πληρώσει το χαρά-

τσι... απλώς δεν υπήρχε ακόμη ρεύμα στο χω-

ριό.)  Ήμουν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Η 

μητέρα μου λοιπόν, όπως και πολλές άλλες μα-

νάδες εκείνα τα χρόνια, δεν είχε σχεδόν καμιά 

από τις σημερινές πολυτέλειες, ούτε πάνες, ούτε 

αποστείρωση, ούτε κρέμες, ούτε τίποτα. Δεν είχα 

πάρει χαμπάρι τι πέρασε αυτή η γυναίκα για να 

μας μεγαλώσει. Όταν όμως γεννήσαμε την κόρη 

μας και συμμετείχα ενεργά σε όλη τη διαδικασία, 

κατάλαβα πολλά από αυτά που βίωνε καθημερι-

νά η μητέρα μου εκείνα τα χρόνια… και είχε με-

γαλώσει πέντε παιδιά. Εκείνη την εποχή, όπως 

φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, ο ρόλος του πατέρα 

ήταν διαφορετικός, δούλευε για να μπορέσει να 

συντηρήσει την οικογένεια, και η γυναίκα ασχο-

λιόταν με την ανατροφή των παιδιών, και τότε 

έκαναν πολλά παιδιά. Άρα το μεγαλύτερο βάρος, 

αν όχι όλο, έπεφτε στη μητέρα (το πιο αξιοθαύ-

μαστο όμως είναι ότι η μητέρα μου για μεγά-

λο διάστημα δούλευε και η ίδια, στην αρχή στο 

σπίτι, ήταν μοδίστρα, άλλα αργότερα και εκτός 

σπιτιού). Κάθομαι λοιπόν εγώ σήμερα και δια-

μαρτύρομαι καμιά φορά γιατί η κόρη μου με ξύ-

πνησε δυο φορές μέσα στη νύχτα, αλλά αν κάτσω 

να σκεφτώ τις συνθήκες των δικών μου χρόνων 

ως μωρό και το τι ταλαιπωρία πέρναγε η μητέ-

ρα μου, θα πρέπει να μην μιλάω καθόλου. Δεν 

μπορώ να φανταστώ πως μέσα στο σκοτάδι θα 

έπρεπε να αλλάξω την κόρη μου χωρίς να έχω 

πάνες, να μην υπάρχει ζεστό νερό για να την πλύ-
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νω, δεν μπορώ να φανταστώ σχεδόν καμιά από 

τις δυσκολίες εκείνης της εποχής. Νιώθω όμως 

τεράστια ευγνωμοσύνη αλλά και λίγη ικανοποίη-

ση που μπόρεσα να δώσω στην κόρη μου αυτά τα 

πρώτα τέσσερα χρόνια λίγα από τα τόσα πολλά 

που έκανε η δικιά μου μητέρα για εμένα. Δεν λέω 

πως οι πατεράδες δεν κάνανε τίποτα, αλλά μι-

λάω για το κομμάτι της ανατροφής των παιδιών. 

Ξέρω ότι ίσως συγκρίνω ανόμοια πράγματα και 

εποχές, αλλά αυτό δεν αναιρεί σε καμιά περί-

πτωση όλα αυτά που περάσανε οι γυναίκες εκεί-

νη την εποχή. Όλη αυτή η σκέψη μού έδινε δύνα-

μη αυτά τα χρόνια στο να προσπαθώ να δώσω το 

καλύτερο στο παιδί μου, να προσπαθώ να είμαι 

αντάξιος του δώρου που μας δόθηκε με τη γέν-

νηση αυτού του παιδιού. Δεν μπορώ τώρα παρά 

να νιώθω ευγνωμοσύνη και για τους γονείς μου 

που με μεγάλωσαν με πολλές δικές τους θυσίες, 

αλλά δεν μπορώ να μην νιώθω και ευγνωμοσύνη 

που είχα την τύχη να ζήσω το μεγάλωμα της κό-

ρης μου αυτά τα πρώτα χρόνια, και ανυπομονώ 

τόσο να ζήσω τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού. 

Και θέλω να πιστεύω πως αν μπεις κι εσύ (αν 

δεν έχεις ήδη μπει) σε αυτή τη διαδι-

κασία και ασχοληθείς όσο περισσό-

τερο γίνεται και μπορείς, θα νιώσεις 

πολλά περισσότερα από αυτά που 

προσπάθησα να σου περιγράψω σε 

αυτό το βιβλίο. Η ζεστή αγκαλιά του 

παιδιού σου δεν περιγράφεται με λόγια, μόνο αν 

το νιώθεις καθημερινά μπορείς να καταλάβεις τη 

σημασία του. Μην στερήσεις λοιπόν από τον εαυ-

τό σου αυτή τη μαγική διαδικασία, μην αφήσεις 

να σε παρασύρουν κοινοτοπίες περί ανατροφής 

των παιδιών από τη γυναίκα. Όσο μπορείς και 

όσο σου το επιτρέπει ο τρόπος ζωή σου και η 

δουλειά σου, κάνε βουτιά σε αυτόν τον κόσμο με 

τις μωρουδίστικες μυρουδιές, στον κόσμο της 

τόσο δημιουργικής διαδικασίας, και μην περιμέ-

νεις ποτέ να πάρεις ανταπόδοση γι’ αυτό, έτσι κι 

αλλιώς θα νιώθεις τέτοια πληρότητα που δεν θα 

το έχεις ανάγκη… αν και να είσαι σίγουρος πως 

κάποια στιγμή θα πάρεις πίσω αυτή τη φροντίδα 

και την αγάπη που έδωσες και θα συνεχίσεις να 

δίνεις όσο ζεις. Τα παιδιά άλλωστε είναι δανει-

κά. Τα μεγαλώνεις και μετά τα αφήνεις να πετά-

Μην στερήσεις 
λοιπόν από 

τον εαυτό σου 
αυτή τη μαγική 

διαδικασία.

“

“
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ξουν. Εύχομαι να το έχεις κάνει και να μην ακού-

σεις ποτέ από το παιδί σου τη φράση «μπαμπά, 

μεγάλωσέ με…».

(Ανυπομονώ να ζήσω τα επόμενα χρόνια του με-

γαλώματος της κόρης μου, ανυπομονώ να ξανα-

γράψω σε τέσσερα πέντε χρόνια τις νέες εμπειρίες 

που θα έχω ζήσει από όλο αυτό το ταξίδι. Δεν 

ξέρω αν κατάφερα να μοιραστώ μαζί σου αυτά 

που εγώ ένιωσα, είναι πολύ μοναδική και ιδιαί-

τερη διαδικασία και μόνο αν τη ζήσεις πραγματι-

κά και από κοντά θα καταλάβεις την ομορφιά και 

το πραγματικό μέγεθός της.) 

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάσο Ράντζο για 

τις πολύτιμες συμβουλές και διορθώσεις. Τον 

Ανδρέα Μανωλικάκη, την Εβίτα Ζημάλη και την 

Έλενα Καπερώνη για τις επίσης χρήσιμες συμ-

βουλές κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτού 

του βιβλίου. 
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Ο Κώστας Κρομμύδας γεννήθηκε 

στα Τρίκαλα το 1971. Για δύο χρόνια 

σπούδασε στο ΤΕΙ Nοσηλευτικής 

Αθήνας, το οποίο εγκατέλειψε μετά 

την είσοδό του στη Δραματική Σχολή 

του Εθνικού Θεάτρου το 1992. Από 

τη Σχολή αποφοίτησε το 1995. 

Για πέντε συνεχόμενα έτη πα-

ρακολούθησε τα σεμινάρια του 

Ανδρέα Μανωλικάκη πάνω στη μέθοδο διδασκαλίας του 

Actors Studio. Επίσης, υπήρξε μέλος των «ΧΟΡΙΚΩΝ» 

της Ζουζού Νικολούδη για δύο χρόνια. Ασχολήθηκε με τον 

χορό και έλαβε μέρος σε πλήθος χορευτικών παραστάσεων 

με διάφορες χορευτικές ομάδες. Παρακολούθησε ακόμα 

πολλά σεμινάρια υποκριτικής, κίνησης και χορού με Έλλη-

νες και ξένους δασκάλους. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, στο θέα-

τρο καθώς και στο σινεμά. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει υπο-

κριτική στο Θέατρο των Αλλαγών και παραδίδει σεμινάρια 

υποκριτικής τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία.

Παράλληλα, έχει έντονη κοινωνική δράση και συγκεκριμέ-

να διοργανώνει καθαρισμούς δασών, όπως και φιλανθρω-

πικούς αγώνες ποδοσφαίρου με την ομάδα των Ελλήνων 

Ηθοποιών, στην οποία είναι και προπονητής. Για το διά-

στημα 2011-2012 ήταν βασικός εισηγητής σε εκπαιδευτικές 

ημερίδες του Ινστιτούτου Πρόληψης Διατροφής και Υγείας 

του Δημήτρη Δελλή, με θέμα «Εκπαιδεύοντας παιδιά και 

γονείς σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής». 

Το Μπαμπά, μεγάλωσέ με αποτελεί το πρώτο του βιβλίο.
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