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Αντιμετωπίζοντας τα συναισθήματα

Δεν ήξερα τι να περιμένω.
Καθώς έτρεχα από τον χώρο στάθμευσης προς την είσοδο 

του σχολείου, κρατούσα σφιχτά την ομπρέλα μου, την οποία 
έπαιρνε ο άνεμος, και αναρωτιόμουν γιατί θα άφηνε κανείς το 
ζεστό του σπιτικό μια τέτοια κρύα, με κακές καιρικές συνθήκες 
νύχτα για να έρθει σ’ ένα εργαστήριο για εφήβους.

Ο επικεφαλής του τμήματος υποστήριξης με καλωσόρισε 
στην πόρτα και με συνόδευσε σε μια τάξη όπου περίμεναν κα-
θισμένοι καμιά εικοσαριά περίπου γονείς.

Συστήθηκα, τους συγχάρηκα όλους που αψήφησαν τις 
κακές καιρικές συνθήκες για να έρθουν εκεί και μοίρασα καρ-
τελάκια για να συμπληρώσει ο καθένας το όνομά του. Καθώς 
έγραφαν και κουβέντιαζαν μεταξύ τους, είχα την ευκαιρία να 
μελετήσω την ομάδα. Ήταν ποικιλόμορφη – ίδιος σχεδόν 
αριθμός ανδρών και γυναικών, διαφορετικών εθνοτήτων, κά-
ποια ζευγάρια, κάποιοι μόνοι τους, μερικοί με επαγγελματικό 
ντύσιμο, άλλοι με τζιν.

Όταν όλοι έμοιαζαν να είναι έτοιμοι, τους ζήτησα να μας συ-
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στηθούν οι ίδιοι και να μας πουν δυο λόγια για τα παιδιά 
τους.

Δεν υπήρξε κανένας ενδοιασμός. Ο ένας μετά τον άλλο, οι 
γονείς περιέγραφαν παιδιά ηλικίας δώδεκα έως δεκαέξι χρο-
νών. Και σχεδόν όλοι τους σχολίασαν τη δυσκολία αντιμετώ-
πισης των εφήβων στη σημερινή εποχή. 

Ωστόσο, μου φάνηκε ότι ήταν επιφυλακτικοί, συγκρατη-
μένοι, ότι δεν ήθελαν να αποκαλύψουν πάρα πολλά πολύ σύ-
ντομα σ’ ένα δωμάτιο γεμάτο με ξένους.

«Προτού προχωρήσουμε περισσότερο», είπα, «θέλω να σας 
διαβεβαιώσω πως οτιδήποτε συζητάμε εδώ είναι εμπιστευτι-
κό. Ό,τι λέγεται μέσα σ’ αυτούς τους τέσσερις τοίχους παραμέ-
νει εδώ. Δεν αφορά κανέναν άλλο ποιανού το παιδί καπνίζει, 
πίνει, κάνει κοπάνες, ή σεξ πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θα θέλαμε. 
Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σ’ αυτό;».

Κούνησαν τα κεφάλια τους δείχνοντας ότι συμφωνούσαν.
«Μας βλέπω ως συνέταιρους σ’ ένα συναρπαστικό εγχεί-

ρημα», συνέχισα. «Δουλειά μου θα είναι να σας παρουσιά σω 
μεθόδους επικοινωνίας που μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο 
ικανοποιητική σχέση μεταξύ γονέων και εφήβων. Δουλειά σας 
θα είναι να δοκιμάσετε αυτές τις μεθόδους – να τις εφαρμόσετε 
στο σπίτι σας και να μεταφέρετε τις εμπειρίες σας στην ομάδα. 
Τι ήταν ή τι δεν ήταν χρήσιμο; Τι λειτούργησε ή δεν λειτούρ-
γησε; Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα καθορίσουμε τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να κάνουν αυτή τη δύσκολη μετάβαση από την παιδική ηλικία 
στην ενηλικίωση».

Έκανα σ’ αυτό το σημείο μια παύση για να παρατηρήσω τις 
αντιδράσεις της ομάδας. «Γιατί θα πρέπει να είναι μια “δύσκολη 
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μετάβαση”;» διαμαρτυρήθηκε ένας πατέρας. «Δε θυμάμαι να 
δυσκολεύτηκα και τόσο όταν ήμουν έφηβος. Και δε θυμάμαι 
να δυσκόλεψα τους γονείς μου».

«Αυτό συνέβη γιατί ήσουν εύκολο παιδί», είπε η σύζυγός του, 
χαμογελώντας περιπαικτικά και χαϊδεύοντας το χέρι του.

«Ναι, ίσως ήταν ευκολότερο για εμάς να είμαστε “εύκολοι” 
ως έφηβοι», σχολίασε ένας άλλος άνδρας. «Συμβαίνουν τόσα 
πράγματα σήμερα που ήταν ανήκουστα τότε».

«Ας υποθέσουμε ότι επιστρέφαμε όλοι πίσω στο “τότε”», 
είπα. «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μά-
θουμε από τη δική μας εφηβεία τα οποία ίσως μας δώσουν 
μια εικόνα σχετικά με αυτό που βιώνουν σήμερα τα δικά μας 
παιδιά. Ας αρχίσουμε προσπαθώντας να θυμηθούμε τι ήταν το 
καλύτερο εκείνη την περίοδο της ζωής μας».

Μίλησε πρώτος ο Μάικλ, ο άνδρας που ήταν το «εύκολο 
παιδί». «Το καλύτερο για μένα εκείνη την περίοδο ήταν ο αθλη-
τισμός και η παρέα με τους φίλους μου».

Κάποιος άλλος είπε: «Για μένα ήταν η ελευθερία να πηγαι-
νοέρχομαι. Να παίρνω μόνος μου το μετρό. Να πηγαίνω στην 
πόλη. Να μπαίνω σ’ ένα λεωφορείο και να πηγαίνω στην πα-
ραλία. Η απόλυτη διασκέδαση!».

Μπήκαν κι άλλοι στη συζήτηση. «Το να σου επιτρέπεται να 
φοράς ψηλά τακούνια και μακιγιάζ και όλος αυτός ο ενθουσια-
σμός με τ’ αγόρια. Εγώ και οι φίλες μου να είμαστε ερωτευμένες 
με το ίδιο αγόρι και να αναρωτιόμαστε όλη την ώρα ”Νομίζεις 
ότι του αρέσω εγώ ή ότι του αρέσεις εσύ;”».

«Η ζωή ήταν τόσο εύκολη τότε. Μπορούσα να κοιμάμαι 
μέχρι το μεσημέρι τα Σαββατοκύριακα. Κανένα άγχος για να 
πάρω μία δουλειά, να πληρώσω το ενοίκιο, να συντηρήσω την 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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οικογένεια. Και καμία ανησυχία για το αύριο. Ήξερα ότι μπο-
ρούσα να υπολογίζω πάντα στους γονείς μου».

«Για μένα ήταν μια περίοδος για να διερευνήσω ποια ήμουν 
και να πειραματιστώ με διαφορετικές ταυτότητες και να κάνω 
όνειρα για το μέλλον. Ήμουν ελεύθερη να φαντασιώνομαι, αλ-
λά είχα επίσης την ασφάλεια της οικογένειάς μου».

Μια γυναίκα κούνησε το κεφάλι της. «Για μένα», είπε λυπη-
μένα, «το καλύτερο μέρος της εφηβείας μου ήταν όταν βγήκα 
από αυτήν».

Κοίταξα το καρτελάκι με το όνομά της. «Κάρεν», είπα, «ακού-
γεται σαν να μην ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής σου».

«Στην πραγματικότητα», είπε, «ήταν μεγάλη ανακούφιση 
όταν ξεμπέρδεψα μαζί της».

«Όταν ξεμπέρδεψες με τι;» ρώτησε κάποιος.
Η Κάρεν ανασήκωσε τους ώμους πριν απαντήσει. «Όταν ξε-

μπέρδεψα με την αγωνία του να είμαι αποδεκτή… και με το να 
προσπαθώ πάρα πολύ… και να χαμογελώ πάρα πολύ ώστε να 
αρέσω στους άλλους… και να μην ταιριάζω ποτέ πραγματικά 
μαζί τους… να αισθάνομαι πάντα σαν μια παρείσακτη».

Οι άλλοι γρήγορα υπερθεμάτισαν, συμπεριλαμβανομένων 
και ορισμένων που μερικές μόνο στιγμές νωρίτερα είχαν μιλή-
σει ενθουσιωδώς για τα εφηβικά τους χρόνια:

«Μπορώ να το συμμεριστώ αυτό. Θυμάμαι να νιώθω τόσο 
αμήχανη και ανασφαλής. Ήμουν υπέρβαρη τότε και μισούσα 
την εμφάνισή μου».

«Ξέρω ότι αναφέρθηκα στον ενθουσιασμό μου για τα αγό-
ρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι σαν μια εμμονή – να 
τους αρέσεις, να τα χαλάς μαζί τους, να χάνεις τις φίλες σου 
εξαιτίας τους. Τα αγόρια ήταν το μόνο που απασχολούσε τη 
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σκέψη μου και απόδειξη ήταν οι βαθμοί μου. Παραλίγο να 
παρατήσω το σχολείο».

«Το πρόβλημά μου εκείνη την περίοδο ήταν η πίεση που μου 
ασκούσαν τα άλλα αγόρια για να κάνω πράγματα τα οποία ήταν 
λανθασμένα ή επικίνδυνα. Έκανα πολλά ηλίθια πράγματα».

«Θυμάμαι ένιωθα μπερδεμένη. Ποια ήμουν; Τι μου άρεσε; 
Τι όχι; Ήμουν αυθεντική ή μιμούμουν τους άλλους; Μπορού-
σα να είμαι ο εαυτός μου και να γίνομαι αποδεκτή;»

Μου άρεσε αυτή η ομάδα. Εκτίμησα την ειλικρίνειά τους. 
«Πέστε μου», τους ρώτησα, «κατά τη διάρκεια εκείνων των τρο-
μακτικών χρόνων, υπήρξε κάτι που είπαν ή έκαναν οι γονείς 
σας το οποίο σας βοήθησε;».

Τα μέλη της ομάδας ακόνισαν τη μνήμη τους.
«Οι γονείς μου δε μου φώναζαν ποτέ μπροστά στους φίλους 

μου. Αν έκανα κάτι στραβό, π.χ. αν αργούσα πολύ να γυρίσω 
στο σπίτι, οι γονείς μου περίμεναν πρώτα να φύγουν οι φίλοι 
μου. Και μετά μου τα έψελναν».

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει πράγματα όπως “Τζιμ, 
πρέπει να υπερασπίζεσαι τα πιστεύω σου… Όταν έχεις αμφι-
βολίες, συμβουλέψου τη συνείδησή σου… Μη φοβηθείς ποτέ 
να κάνεις λάθος, αλλιώς δε θα κάνεις ποτέ το σωστό”. Θυμά-
μαι συνήθιζα να σκέφτομαι Να τον, άρχισε πάλι, αλλά μερικές 
φορές έβρισκα πραγματικά στήριγμα στα λόγια του».

«Η μητέρα μου με πίεζε πάντοτε να βελτιώνομαι. “Μπορείς 
να τα πας καλύτερα… Έλεγξέ το ξανά… Ξανακάν’ το”. Δε με 
άφηνε να ξεφύγω. Ο πατέρας μου, από την άλλη, πίστευε ότι 
ήμουν τέλεια. Οπότε ήξερα σε ποιον έπρεπε να απευθυνθώ και 
γιατί. Ήταν ένας καλός συνδυασμός».

«Οι γονείς μου επέμεναν να αποκτήσω ένα σωρό διαφορε-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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τικές δεξιότητες –  πώς να ελέγχω τα έσοδα και τα έξοδά μου, 
να αλλάζω ένα λάστιχο. Μέχρι που με έβαζαν να διαβάζω  πέ-
ντε σελίδες ισπανικά την ημέρα. Το απεχθανόμουν τότε, αλλά 
τελικά κατέληξα με μια καλή δουλειά μόνο και μόνο επειδή 
ήξερα ισπανικά».

«Ξέρω ότι δε θα έπρεπε να το λέω αυτό, δεδομένου ότι 
υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα πολλές εργαζόμενες μητέ-
ρες εδώ πέρα –ανάμεσα στις οποίες κι εγώ–, αλλά μου άρεσε 
πραγματικά να βρίσκω τη μητέρα μου σπίτι όταν επέστρεφα 
από το σχολείο. Αν μέσα στη μέρα είχε συμβεί κάτι που με είχε 
αναστατώσει, μπορούσα πάντα να της μιλήσω γι’ αυτό».

«Επομένως», είπα, «πολλών από εσάς οι γονείς υπήρξαν 
υποστηρικτικοί κατά τη διάρκεια της εφηβείας σας».

«Αυτό είναι ένα μόνο μέρος της αλήθειας», είπε ο Τζιμ. 
«Μαζί με όλα τα θετικά πράγματα που μου έλεγε ο πατέρας 
μου, υπήρχαν και πολλά που με πλήγωναν. Τίποτε απ’ όσα 
έκανα δεν ήταν ποτέ αρκετά καλό για εκείνον. Και φρόντιζε 
να μου το λέει».

Τα λόγια του Τζιμ λειτούργησαν καταλυτικά. Ξεχύθηκε 
ένας χείμαρρος από δυσάρεστες αναμνήσεις:

«Η μητέρα μου ήταν ελάχιστα υποστηρικτική. Είχα πολλά 
προβλήματα και χρειαζόμουν απεγνωσμένα καθοδήγηση, αλλά 
το μόνο που λάμβανα από εκείνη ήταν οι γνωστές κοινοτο πίες: 
“Όταν ήμουν στην ηλικία σου…”. Ύστερα από λίγο καιρό έμα-
θα να τα κρατάω όλα μέσα μου».

«Οι γονείς μου συνήθιζαν να με γεμίζουν ενοχές: “Είσαι ο 
μοναδικός μας γιος… Περιμένουμε περισσότερα από εσένα… 
Δεν αξιοποιείς τις ικανότητές σου”».

«Οι ανάγκες των γονιών μου έμπαιναν πάντα πριν από τις 
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δικές μου. Έκαναν τα προβλήματά τους δικά μου. Ήμουν η 
μεγαλύτερη από έξι παιδιά και περίμεναν από εμένα να μαγει-
ρεύω, να καθαρίζω και να φροντίζω τους αδερφούς μου και 
τις αδερφές μου. Δεν είχα χρόνο για να είμαι έφηβη».

«Σε μένα συνέβη το αντίθετο. Με παραχάιδευαν και με υπερ-
προστάτευαν τόσο, που δεν ένιωθα ικανή να πάρω την οποια-
δήποτε απόφαση χωρίς την έγκριση των γονιών μου. Μου πή-
ρε χρόνια ψυχοθεραπείας για να αρχίσω να έχω μια κάποια 
αυτοπεποίθηση».

«Οι γονείς μου ήταν από άλλη χώρα – είχαν μιαν εντε λώς 
διαφορετική κουλτούρα. Στο σπίτι μου ήταν όλα αυστη ρώς 
απαγορευμένα. Δεν μπορούσα να αγοράσω ό,τι ήθελα. Ακό-
μα και στην τελευταία τάξη του σχολείου, έπρεπε να ζητάω 
άδεια για το οτιδήποτε». 

Η τελευταία που πήρε τον λόγο ήταν μια γυναίκα που 
ονομαζόταν Λόρα. «Η μητέρα μου πήγε στο άλλο άκρο. Ήταν 
υπερβολικά επιει κής. Δεν επέβαλλε κανέναν κανόνα. Πήγαινα 
κι ερχόμουνα όποτε ήθελα. Μπορούσα να μένω έξω μέχρι τις 
δύο ή τις τρεις το ξημέρωμα και κανένας δεν ενδιαφερόταν. Δε 
μου επέβαλλαν ποτέ κανέναν περιορισμό, καμία δέσμευση. Με 
άφηνε ακόμα και να μαστουρώσω μέσα στο σπίτι. Στα δεκαέξι, 
έκανα κόκα και έπινα. Το τρομακτικό ήταν πόσο γρήγορα πήρα 
την κάτω βόλτα. Ακόμα νιώθω θυμό προς τη μητέρα μου για το 
γεγονός πως ούτε καν προσπάθησε να μου επιβάλει κάποιους 
κανόνες. Κατέστρεψε πολλά χρόνια της ζωής μου».

Η ομάδα έμεινε σιωπηλή, αναλογιζόμενη όλα όσα είχαν 
ακουστεί. Στο τέλος ο Τζιμ σχολίασε: «Θεέ μου, οι γονείς μπο-
ρεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά μπορεί πραγματικά να κα-
ταστρέψουν ένα παιδί».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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«Αλλά όλοι επιβιώσαμε», διαμαρτυρήθηκε ο Μάικλ. «Με-
γαλώσαμε, παντρευτήκαμε, κάναμε δικές μας οικογένειες. Με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, καταφέραμε να γίνουμε λειτουργι-
κοί ενήλικες».

«Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια», είπε η Τζόαν, η γυναίκα 
που είχε αναφερθεί στη θεραπεία της, «αλλά ξοδεύτηκαν τό-
σο πολύς χρόνος και ενέργεια στο να ξεπεράσουμε τα κακά 
πράγματα».

«Και υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν τα ξεπερνάς 
ποτέ», πρόσθεσε η Λόρα. «Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Η κόρη μου 
αρχίζει να αντιδρά με τρόπους που με ανησυχούν και δε θέλω να 
επαναλάβω μαζί της αυτά που έκανε σε μένα η μητέρα μου».

Το σχόλιο της Λόρα μάς επανέφερε στο εδώ και τώρα. Σιγά 
σιγά, τα μέλη της ομάδας άρχισαν να εκφράζουν τις τωρινές 
τους ανησυχίες για τα παιδιά τους:

«Αυτό που με απασχολεί είναι μια καινούρια συμπεριφο-
ρά του γιου μου. Δεν του αρέσει να του επιβάλλουν κανόνες. 
Είναι επαναστάτης. Όπως ήμουν κι εγώ στα δεκαπέντε μου. 
Αλλά το έκρυβα. Εκείνος το εκφράζει. Και θέλει συνέχεια να 
ξεπερνάει τα όρια».

«Η κόρη μου είναι μόλις δώδεκα χρονών, αλλά λαχταρά 
την αποδοχή – ιδιαίτερα από τα αγόρια. Φοβάμαι ότι μια μέ-
ρα θα υποκύψει σε κάποιον συμβιβασμό, μόνο και μόνο για 
να είναι δημοφιλής».

«Ανησυχώ για την επίδοση του γιου μου στα μαθήματα. 
Δεν προσπαθεί πια καθόλου. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι τον 
ενδιαφέρει πιο πολύ ο αθλητισμός ή το ότι είναι απλώς τε-
μπέλης».

«Το μόνο που δείχνει να ενδιαφέρει τώρα τον γιο μου είναι 
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οι καινούριοι του φίλοι και το να κάνουν τους μάγκες. Δε μου 
αρέσει που κάνει παρέα μ’ αυτούς. Είναι κακή επιρροή».

«Η κόρη μου είναι σαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Έξω 
από το σπίτι είναι μια κούκλα – γλυκιά, ευχάριστη, ευγενική. 
Αλλά στο σπίτι, καμία σχέση. Μόλις της λέω ότι δεν μπορεί να 
κάνει κάτι ή να έχει κάτι, αντιδρά πολύ άσχημα».

«Ακούγεται σαν την κόρη μου. Μόνο που το μόνο πρόσωπο 
στο οποίο φέρεται άσχημα είναι η καινούρια θετή της μαμά. 
Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη – ειδικά όταν βρισκόμαστε 
όλοι μαζί τα Σαββατοκύριακα».

«Με αγχώνει πολύ το όλο ζήτημα της εφηβείας. Τα παι-
διά στις μέρες μας δεν ξέρουν τι καπνίζουν ή πίνουν. Άκουσα 
πολλές ιστορίες για πάρτι όπου τα αγόρια ρίχνουν ναρκωτικά 
στα ποτά των κοριτσιών, και για ραντεβού που καταλήγουν σε 
βιασμούς».

Η ατμόσφαιρα βάρυνε από τις τόσες πολλές και σημαντικές 
ανησυχίες της ομάδας.

Η Κάρεν γέλασε νευρικά. «Λοιπόν, τώρα που ξέρουμε ποια 
είναι τα προβλήματα – χρειαζόμαστε γρήγορα μερικές απα-
ντήσεις!»

«Δεν υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις», είπα. «Όχι με τους 
εφήβους. Δεν μπορείτε να τους προστατεύσετε απ’ όλους τους 
κινδύνους του κόσμου μας σήμερα, ή να εξαφανίσετε τη συναι-
σθηματική αναταραχή των εφηβικών τους χρόνων, ή να απαλλα-
γείτε από τη σύγχρονη μαζική κουλτούρα που τους βομβαρδίζει 
με νοσηρά μηνύματα. Αλλά αν μπορέσετε να δημιουργήσετε στο 
σπίτι σας συνθήκες όπου τα παιδιά σας να αισθάνονται ελεύθερα 
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, είναι πολύ πιθανό ότι θα 
είναι πιο ανοιχτά στο να ακούσουν τα δικά σας συναισθήματα. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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Πιο πρόθυμα στο να αναλογιστούν τη δική σας ενήλικη οπτική. 
Πιο ικανά να δεχτούν τους περιορισμούς σας. Και πιθανότερο, 
πιο θωρακισμένα από τις αξίες σας».

«Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα!» αναφώνησε η 
Λόρα. «Δεν είναι πολύ αργά; Την περασμένη εβδομάδα ξύπνη-
σα μ’ αυτό το τρομερό συναίσθημα πανικού. Το μόνο που μπο-
ρούσα να σκεφτώ ήταν ότι η κόρη μου δεν ήταν πια κοριτσάκι 
και ότι δεν υπήρχε πισωγύρισμα. Έμεινα εκεί ξαπλωμένη σαν 
παράλυτη να σκέφτομαι όλα τα πράγματα που έκανα λάθος 
μαζί της, και ένιωσα βαθιά λυπημένη και γεμάτη ενοχές.

»Και τότε μου πέρασε από το μυαλό η εξής σκέψη: “Έι, 
δεν πέθανα ακόμη. Δεν έφυγε ακόμη από το σπίτι. Και πά-
ντα θα είμαι η μητέρα της. Ίσως μπορώ να μάθω να είμαι μια 
καλύτερη μητέρα. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι δεν είναι 
πολύ αργά”».

«Από την εμπειρία μου σας λέω ότι δεν είναι ποτέ αργά να 
βελτιώσεις τη σχέση σου με ένα παιδί», τη βεβαίωσα. 

«Αλήθεια;»
«Αλήθεια».
Ήταν ώρα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας άσκηση.

• • •

«Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι το έφηβο παιδί σας», είπα 
στην ομάδα. «Θα σας πω μερικά πράγματα και θα σας ζητή-
σω να απαντήσετε μ’ έναν τρόπο που θα κάνει οπωσδήποτε 
τα παιδιά σας να ενοχληθούν. Ξεκινάμε:

«Δεν ξέρω αν θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο».
Οι «γονείς» μου παρενέβησαν αμέσως:



33

«Μη γίνεσαι ανόητη. Φυσικά και θα πας στο πανεπιστήμιο».
«Αυτό είναι το πιο ανόητο πράγμα που άκουσα ποτέ».
«Δεν μπορώ να πιστέψω ούτε καν ότι το ξεστόμισες. Θέ-

λεις να ραγίσεις την καρδιά των παππούδων σου;»
Όλοι γέλασαν. Συνέχισα να εκφράζω τη δυσφορία μου:

«Γιατί πρέπει να είμαι πάντα εγώ αυτή που βγάζει έξω 
τα σκουπίδια;»

«Γιατί ποτέ δεν κάνεις τίποτε άλλο εδώ πέρα εκτός από το 
να τρως και να κοιμάσαι».

«Γιατί πρέπει να είσαι πάντα εσύ αυτή που παραπονιέται;»
«Πώς γίνεται και ο αδερφός σου δε μου βγάζει την ψυχή 

όταν ζητάω τη βοήθειά του;»

«Ένας αστυνομικός μάς έκανε σήμερα μια μακρά διά-
λεξη κατά των ναρκωτικών. Τι βλακείες! Το μόνο που έκα-
νε ήταν να προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει».

«Να σας τρομοκρατήσει; Προσπαθεί να ξυπνήσει κάποιο 
ίχνος λογικής μέσα στο μυαλό σας».

«Αν σε πιάσω ποτέ να κάνεις ναρκωτικά, τότε θα έχεις 
πραγματικά λόγο για να νιώθεις τρομοκρατημένη».

«Το πρόβλημα σήμερα μ’ εσάς τα παιδιά είναι ότι νομίζε-
τε ότι ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, επίτρεψέ μου να σου πω ότι 
έχετε πολλά ακόμα να μάθετε».

«Δε με νοιάζει αν έχω πυρετό. Δεν υπάρχει περίπτωση 
να χάσω αυτή τη συναυλία!»

«Έτσι νομίζεις. Δεν πρόκειται να πας πουθενά απόψε – πα-
ρά μόνο στο κρεβάτι σου».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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«Γιατί να θέλεις να κάνεις κάτι τόσο ανόητο; Είσαι ακόμα 
άρρωστη».

«Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Θα υπάρξουν κι άλλες 
πολλές συναυλίες. Γιατί δε βάζεις να ακούσεις το τελευταίο 
άλμπουμ του συγκροτήματος, να κλείσεις τα μάτια σου και να 
προσποιηθείς ότι βρίσκεσαι στη συναυλία;»

Ο Μάικλ ρουθούνισε: «Ω ναι, αυτό θα το εκτιμήσουν ιδιαί-
τερα!».

«Στην πραγματικότητα», είπα, «ως παιδί σας, τίποτε απ’ 
όσα άκουσα μόλις τώρα δεν το “εκτίμησα ιδιαίτερα”. Απορρί-
ψατε τα συναισθήματά μου, γελοιοποιήσατε τις σκέψεις μου, 
επικρίνατε την κρίση μου και μου δώσατε ανεπιθύμητες συμ-
βουλές. Και τα κάνατε όλα αυτά πολύ εύκολα. Πώς κι έτσι;»
«Επειδή αυτά έχουμε στα κεφάλια μας», είπε η Λόρα. «Αυ-
τά ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Αυτά μάς έρχονται φυ-
σικά».

«Πιστεύω επίσης ότι είναι φυσιολογικό για τους γονείς να 
απωθούν τα επώδυνα ή ενοχλητικά συναισθήματα», είπα. «Εί-
ναι δύσκολο για εμάς να ακούμε τους εφήβους μας να εκφρά-
ζουν τη σύγχυση ή τη δυσαρέσκεια ή την απογοήτευση ή την 
αποθάρρυνσή τους. Δεν αντέχουμε να τους βλέπουμε δυστυ-
χισμένους. Οπότε είναι με τις καλύτερες προθέσεις που απορ-
ρίπτουμε τα συναισθήματά τους και επιβάλλουμε την ενήλικη 
λογική μας. Θέλουμε να τους δείξουμε ποιος είναι ο “σωστός” 
τρόπος να αισθάνονται.

»Και ωστόσο, είναι η δεξιότητά μας να ακούμε που μπορεί 
να τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ανακούφιση. Είναι η απο-
δοχή από μέρους μας των λυπημένων τους συναισθημάτων 
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που μπορεί να το κάνει ευκολότερο για εκείνους να συνεργα-
στούν μαζί μας».

«Ω Θεέ μου!» αναφώνησε ο Τζιμ. «Αν ήταν εδώ η γυναίκα 
μου απόψε, θα έλεγε: “Βλέπεις, αυτό προσπαθούσα κι εγώ να 
σου πω. Μη μου δίνεις λογικά επιχειρήματα. Μη ρωτάς όλες 
αυτές τις ερωτήσεις. Μη μου λες τι έκανα λάθος ή τι θα έπρεπε 
να κάνω την επόμενη φορά. Άκου μόνο!”»

«Ξέρετε τι συνειδητοποιώ;» ρώτησε η Κάρεν. «Τις περισσό-
τερες φορές ακούω πραγματικά – όλους, εκτός από τα παιδιά 
μου. Αν κάποια από τις φίλες μου ήταν αναστατωμένη, ούτε 
που θα διανοούμουν να της πω τι να κάνει. Αλλά με τα παιδιά 
μου είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Επεμβαίνω αμέ-
σως. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα επειδή τα ακούω ως γονιός. 
Και ως γονιός, νιώθω ότι πρέπει να διορθώσω τα πράγματα».

«Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση», είπα. «Να μετακινήσουμε 
τη σκέψη μας από το “πώς να διορθώσω τα πράγματα;” στο 
“πώς θα ενεργοποιήσω τα παιδιά μου ώστε να διορθώσουν 
εκείνα μόνα τους τα πράγματα;”».

Έπιασα τον χαρτοφύλακά μου και έβγαλα τα σκίτσα που 
είχα ετοιμάσει γι’ αυτή την πρώτη συνάντηση. «Ορίστε», εί-
πα· «σε μορφή κόμικ μερικές βασικές αρχές και δεξιότητες 
που μπορεί να φανούν χρήσιμες για τους εφήβους μας όταν 
είναι προβληματισμένοι ή αναστατωμένοι. Σε κάθε ξεχωριστή 
περίπτωση βλέπετε την αντίθεση μεταξύ του είδους ομιλίας 
που μπορεί να αυξήσει την αγωνία τους και του είδους ομι-
λίας που μπορεί να τους βοηθήσει να την αντιμετωπίσουν. Δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι λέξεις μας θα φέρουν τα θετικά 
αποτελέσματα που βλέπετε εδώ, αλλά τουλάχιστον δε θα είναι 
περισσότερο επιζήμιες».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ



ΑΝΤI ΝΑ ΑΠΟΡΡIΠΤΕΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘHΜΑΤΑ…

Η μαμά δε θέλει η Άμπυ να νιώθει άσχημα. Αλλά απορρί-
πτοντας τη θλίψη της κόρης της, χωρίς να το θέλει την ενι-

σχύει.

Άμπυ, γιατί κλαις; 

∆ε θέλω να μιλήσω 
γι’ αυτό.

Αν μιλήσεις γι’ αυτό θα νιώσεις 
καλύτερα.

Με άφησε ο 
Σκοτ.

Τι έκανε λέει; Λοιπόν, στο καλό. 
Ποτέ δεν τον συμπάθησα.

Εμένα μου 
άρεσε.

Γλυκιά μου, ξέχασέ τον. Θα έχεις 
πολλές άλλες κατακτήσεις.

Έτσι νομίζεις 
εσύ.



ΑΝΑΓΝΩΡIΣΤΕ ΣΚEΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘHΜΑΤΑ

Άμπυ, κάτι σε στεναχωρεί.

Η μαμά δεν μπορεί να εξαφανίσει όλο τον πόνο της Άμπυ, 
αλλά εκφράζοντας με λέξεις τις σκέψεις και τα συναισθήμα-
τά της βοηθάει την κόρη της να αντιμετωπίσει την πραγματι-

κότητα και να αντλήσει το κουράγιο να προχωρήσει.

Με άφησε 
ο Σκοτ.

Γι’ αυτό είσαι τό-
σο αναστατω-

μένη. Έπρεπε να το περιμέ-
νω. Πάντα φλέρταρε 

άλλα κορίτσια.

Αυτό θα πρέπει 
να σε πλήγωσε. Ναι. Αλλά συνέχιζα να 

πείθω τον εαυτό μου 
ότι εγώ ήμουν που του 

άρεσα πραγματικά.

Ήθελες τόσο 
πολύ να το πι-

στέψεις.

Ναι, αλλά δεν ήταν 
αλήθεια. Τέλος πά-

ντων, δεν είναι το είδος 
του ανθρώπου που θέ-

λω να έχω για φίλο.



ΑΝΤI ΝΑ ΑΓΝΟΕIΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘHΜΑΤΑ…

Ω όχι! Πρέπει να παραδώσω αύριο την ερ-
γασία μου για τον Σαίξπηρ.

Η μαμά έχει καλές προθέσεις. Θέλει ο γιος της να τα πάει 
καλά στο σχολείο. Αλλά επικρίνοντας τη συμπεριφορά του, 
απορρίπτοντας την ανησυχία του και υποδεικνύοντάς του τι 
να πράξει, το κάνει πιο δύσκολο για εκείνον να αποφασίσει ο 

ίδιος τι πρέπει να πράξει.

Μη μου πεις ότι δεν την 
έχεις τελειώσει ακόμα.

Νόμιζα ότι είχα πε-
ριθώριο μέχρι την 

Παρασκευή.
Αυτό συμβαίνει όταν 
δεν έχεις προγραμμα-

τισμό.

Μα... ∆εν έχει μα. Στρώσου και 
τελείωσέ την τώρα!

Άσε με ήσυχο! Πρόσεχε τη γλώσσα 
σου!



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΜΙΑ ΛΕΞΗ Ή ΕΝΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ

(Ω… ΜΜΜ… ΑΧΑ… ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ)

Οι λακωνικές, γεμάτες κατανόηση απαντήσεις της μαμάς 
βοη θούν τον γιο της να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουν, και 

τον απελευθερώνουν ώστε να εστιάσει στο τι πρέπει να κάνει.

Ω όχι! Πρέπει να παραδώσω αύριο την 
εργασία μου για τον Σαίξπηρ.

Ω.

Και έχω κάνει μόνο 
τη μισή.

Μμμ.

Αυτό αλλάζει όλα μου τα 
σχέδια! Θα έβλεπα τον 

αγώνα απόψε.
Οχ!

Αλλά τώρα πρέπει να τελειώσω αυτή τη 
βλακεία. Ο καθηγητής κόβει βαθμούς αν

          καθυστερήσεις μία μέρα.
Καταλα-
βαίνω.



ΑΝΤI ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓHΣΕΙΣ…

Όταν ο μπαμπάς ανταποκρίνεται στο παράλογο αίτημα της 
κόρης του με μια λογική εξήγηση, την αναστατώνει ακόμα 

περισσότερο.

Μπαμπά, πότε θα με 
μάθεις να οδηγώ;

Σου είπα - 
όταν θα είσαι 

αρκετά μεγάλη.
Είμαι δεκαπέντε!

Ακριβώς. ∆ηλαδή πο-
λύ μικρή για να βγάλεις 

άδεια οδήγησης.

Ο πατέρας της Κιμ 
τη μαθαίνει.

Η Κιμ είναι δεκαέξι. Αλλά όταν ο πατέ-
ρας της άρχισε να 
τη μαθαίνει ήταν 

δεκαπέντε.

Άλλο εκείνος 
άλλο εγώ.



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΣΤΕ ΣΤΗ ΣΦΑIΡΑ 
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣIΑΣ ΑΥΤO ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕIΤΕ 

ΝΑ ΚAΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ

Πραγματοποιώντας την επιθυμία της κόρης του στη σφαίρα 
της φαντασίας, ο μπαμπάς τη διευκολύνει λίγο να δεχτεί την 

πραγματικότητα.

Μπαμπά, πότε 
θα με μάθεις να 

οδηγώ;

Φαίνεται ότι δεν κρα-
τιέσαι να ξεκινήσεις 

τα μαθήματα.

Ο μπαμπάς της 
Κιμ την έμαθε 
όταν ήταν δε-

καπέντε.

Και εύχεσαι να μην έπαιρ-
να τόσο σοβαρά το απαι-
τούμενο ηλικια κό όριο.

Πολύ σωστά! Αν γινόταν το δικό σου θα 
άρχιζες αμέσως μαθήματα.

Όχι. Αν γινόταν το 
δικό μου θα είχα 
ήδη άδεια οδήγη-

σης!

Και τότε θα με πήγαι-
νες βόλτα εσύ.



ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ…

Προκειμένου να ευχαριστήσει τον γιο της και να αποφύγει 
μια διαμάχη, η μαμά αγνοεί την καλύτερη κρίση της και ακο-

λουθεί την «αναίμακτη οδό».

Μαμά, άσε με να πάω 
στην εκδρομή με τα 
ποδήλατα. Ο αστράγα-
λός μου είναι πολύ κα-
λύτερα!

Όχι, δεν είναι. Είναι 
ακόμα πρησμένος.

Αλλά δε με πο νάει 
πια.

∆ε νομίζω ότι είναι 
καλή ιδέα. Ξέρεις τι 
είπε ο γιατρός.

Μα θα πάνε όλοι μου οι φίλοι. Σε παρακα-
λώ!!  Εμπιστέψου με! ∆ε θα τον ζορίσω. Θα 

πηγαίνω με τον δικό μου ρυθμό.

Λοιπόν... αν προσέχεις 
πραγματικά...

Ευχαριστώ, μαμά, 
είσαι η καλύτερη!



ΑΠΟΔΕΧΤΕIΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘHΜΑΤΑ, 
ΚΑΤΕΥΘYΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟY ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤH 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA

Δείχνοντας κατανόηση στη δύσκολη κατάσταση του γιου 
της, η μαμά τον διευκολύνει κάπως να δεχτεί τα σταθερά 

όριά της.

Μαμά, άσε με να πάω 
στην εκδρομή με τα 
ποδήλατα. Ο αστράγα-
λός μου είναι πολύ κα-
λύτερα!

Μακάρι να μπορού-
σα να πω ναι. ∆υ-

στυχώς, τον βλέπω 
ακόμη πρησμένο.

Αλλά δε με πονάει πια. 
Κι άλλωστε θα πάνε 
όλοι μου οι φίλοι.

Κι εσύ κόλλησες 
στο σπίτι. Αδικία!

Και έχασα και τους 
αγώνες την περα-
σμένη εβδομάδα!

Πόσο θα χαρείς όταν 
γίνει καλά ο αστράγα-
λός σου!

Τώρα όμως οι εντολές του για-
τρού είναι να τον ξεκουράσεις 
μέχρι να φύγει το πρήξιμο.

Κρίμα.


