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 «Ό,τι και να γίνεις δεν πρόκειται να με απογοητεύσεις.  
Δεν έχω καμιά απολύτως προκατάληψη ως προς το τι θα ήθελα 

να γίνεις ή να κάνεις. Δεν έχω καμιά επιθυμία να προβλέψω 
τι θα γίνεις, παρά μόνο να σε γνωρίσω. Δεν θα μπορούσες ποτέ 

να με απογοητεύσεις»
-  Mary Haskell
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Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο πριν από οκτώ χρόνια, περίπου, 
όταν ο βενιαμίν μου μπουσουλούσε ακόμα. Είχα ολοκληρώσει το 
χειρόγραφο σχετικά σύντομα, ωστόσο, ήμουν τόσο πολύ απασχο-
λημένη με τα παιδιά μου, ώστε δεν μου περίσσευε χρόνος για να το 
επιμεληθώ και να το προωθήσω για εκτύπωση – κι έτσι, έμεινε στην 
άκρη. Θα είχε εκδοθεί εδώ και πέντε χρόνια, όταν ο μικρός μου γιος 
ο Όλιβερ, ήταν έξι ετών, αλλά τόσο εκείνος όσο και ο αδερφός 
του, ο Λένον, είχαν αποφασίσει πως ήθελαν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα μουσικής (τσέλο, βιολί, πιάνο και αργότερα, διεύθυνση 
ορχήστρας και σύνθεση). Και τα δύο παιδιά επέδειξαν εξαιρετικό 
ταλέντο κι έτσι αναγκάστηκα ν’ αφήσω στην άκρη το βιβλίο για 
λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα ο Λένον Άλντορτ (15 ετών) συνθέτει 
και διευθύνει τις δικές του συμφωνίες, ενώ ο Όλιβερ Άλντορτ (11 
ετών) συμμετέχει ως σολίστας σε διάφορες συμφωνικές ορχήστρες 
και έχει εμφανιστεί επανειλημμένως στην τηλεόραση αλλά και στο 
ραδιόφωνο. Αν θα σας ενδιέφερε να τον δείτε, μπορείτε να επισκε-
φείτε την ιστοσελίδα www.OliverAldort.com.

Ευχαριστίες
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Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ξαναγράφτηκε και έχει 
υποστεί αρκετές μετατροπές. Θα μπορούσα να πω ότι, κατά κά-
ποιον τρόπο, μεγάλωσε μαζί με εμένα και με τα τρία μου παιδιά. 

Εκφράζω, λοιπόν,  την ευγνωμοσύνη μου πρωτίστως στα παιδιά 
μου, στους προσωπικούς εκπαιδευτές και δασκάλους μου. Ο Τζό-
ναθαν Άλντορτ μού έμαθε, μεταξύ άλλων, πως όσο καλή και στορ-
γική μητέρα κι αν είμαι, το παιδί διαμορφώνει τη δική του εικόνα 
της παιδικής του ηλικίας – και αυτήν βιώνει. Ο Λένον Άλντορτ μού 
έμαθε ν’ ακολουθώ το παιδί στον δικό του κόσμο και να ανακαλύ-
πτω νέες πραγματικότητες που αγνοούσα πλήρως την ύπαρξή τους. 
Με έμαθε να διακρίνω την αυταπάτη από τη βαθιά αλήθεια και με 
επανέφερε στην τάξη όσες φορές περιόριζα τον εαυτό μου με τις 
ίδιες μου τις σκέψεις. Ο μικρότερος, ο Όλιβερ Άλντορτ, εξακολου-
θεί να κρατά το χέρι μου καθώς βαδίζω προς την αυτοπραγμάτω-
σή μου, ακολουθώντας τις βουδιστικές διδαχές. Όταν τα πράγματα 
δεν πηγαίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του, λέει «Δεν βαριέσαι» 
και προχωράει ανέμελα παρακάτω. Όταν με βασανίζουν μητρικές 
ανησυχίες, με μαλώνει: «Μαμά, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό 
σου;»

Ευγνωμοσύνη οφείλω, επίσης, στις χιλιάδες των παιδιών που 
μου παρείχαν το αναγκαίο υλικό γι’ αυτό το βιβλίο. Νιώθει υπόχρεη 
σε όλους τους γονείς που είχαν και έχουν το κουράγιο να αποζητούν 
την καθοδήγησή μου και συμμερίζονται μαζί μου τα οικογενειακά 
τους προβλήματα. Παραθέτω τις ιστορίες τους σ’ αυτό το βιβλίο, με 
αλλαγμένα τα ονόματά τους για λόγους διακριτικότητας. Παραθέ-
τω, επίσης, ιστορίες και της δικής μου οικογένειας, με πραγματικά 
ονόματα (και με την έγκρισή τους)!

Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο Χάρβι, μου παρείχε στήριξη αλλά 
και πρόβαλλε αντίσταση όπου έπρεπε. Από τη μια με προκαλούσε 
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κι από την άλλη εμπιστευόταν τις ικανότητες και τη φρόνησή μου. 
Κάθε που τα βρίσκει σκούρα με τα παιδιά μας, έχει την παλικαριά 
να αποζητά τη συμβουλή μου. «Κάνε», μου λέει, «τα μαγικά σου!»  
Κι όταν επιληφθώ του προβλήματος, με παρακινεί: «Βγάλε το, επι-
τέλους, αυτό το βιβλίο σου. Το έχει ανάγκη ο κόσμος!»

Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε γραφτεί χωρίς τη δεξιοσύνη της μη-
τέρας μου να αναθρέψει τον εαυτό της καθώς ανέθρεφε τα παιδιά 
της και, ως γιαγιά, να θέτει ερωτήσεις και να είναι πάντα έτοιμη 
να μάθει κάτι καινούριο. Ο πρώτος άνθρωπος που μου δίδαξε την 
έννοια της αναγνώρισης των συναισθημάτων, ήταν η μητέρα μου. 
Ήταν και παραμένει μια προοδευτική και ξεχωριστή μητέρα, η 
οποία δεν παύει να μαθαίνει.

Είμαι υπόχρεη για την επιμέλεια και το στήσιμο του βιβλίου 
μου στον Patrick Farenga, πρώην συντάκτη του περιοδικού Ανα-
τροφή χωρίς Παιδεία, ο οποίος ηγείται της κίνησης κατά του αναλ-
φαβητισμού. Πήρε το χειρόγραφό μου και του έδωσε την τελική 
του μορφή, με λεπτότητα και άνεση. Προτού το παρουσιάσω στον 
Patrick, είχα την τύχη να το δουλέψω με τον αγαπητό μου φίλο και 
καθηγητή φιλολογίας, Richard Fadem, ο οποίος δεν επιμελήθηκε 
το γράψιμό μου, αλλά αντιθέτως φρόντισε να μου δώσει μερικά 
υπερεντατικά μαθήματα συγγραφής και επιμέλειας.

Ευχαριστώ από την καρδιά μου τις Ellen Steiner και Deborah 
Burke που συνεργάστηκαν μαζί μου στο αρχικό χειρόγραφο, και 
τους Lisa Biskup, Michael Biskup και Chrys Buckley για τη συντα-
κτική του διόρθωση. Είμαι υπόχρεη στη Victoria McCown για την 
τελική διόρθωση των δοκιμίων και για τα μαθήματα γραμματικής 
που μου έδωσε. Δεν θα κατάφερνα να εκδώσω αυτό το βιβλίο χω-
ρίς τη συμπαράσταση της Sheryn Hara του οίκου Book Publishers 
Network, που ανέλαβε το όλο έργο της εκτύπωσής του. Ευχαριστώ, 

Ευχαριστίες
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επίσης, τον Justin Smith και το εκδοτικό προσωπικό των εκδόσεων 
Bang Publishing.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στους διάφο-
ρους φίλους μου που διάβασαν αποσπάσματα του χειρογράφου μου 
και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του με τα  χρήσιμα σχόλιά τους, 
όπως οι Marjon Riekerk, Kathy Gainor, ο αδερφός μου Kober Hass, 
η νύφη μου Michelle Hass και άλλοι. Δεν είναι δυνατόν να αναφέ-
ρω ονομαστικά τον καθένα τους, ωστόσο, είμαι ευγνώμων και για 
την παραμικρή πληροφορία που μου έδωσαν. 

Η κίνηση για τη Φυσική Ανατροφή με βάση τη Στοργή και τον 
Σεβασμό υποστηρίζεται από πολλούς ιδιώτες και οργανισμούς. Εί-
μαι ιδιαιτέρως ευγνώμων στη Διεθνή Ένωση Γονικής Προσήλωσης 
και στον Σύνδεσμο La Leche League, των οποίων τα μέλη (οι αφο-
σιωμένες μητέρες) και οι ιθύνοντες χρησιμοποιούν και διανέμουν 
τα άρθρα και το έργο μου στους γονείς, ως βοήθημα στο δύσκολο 
έργο της ανατροφής των μικρών και νέων παιδιών τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω σ’ εκείνους που επηρέασαν τη σκέ-
ψη μου με τα συγγράμματά τους. Ορισμένοι βρίσκονται εν ζωή και 
άλλοι έχουν φύγει, ωστόσο, δεν θα πάψω να τους ευγνωμονώ για 
την αγάπη και τη σοφία τους. Αναφέρω χαρακτηριστικά τους: Byron 
Katie, Werner Erhard, John Holt, Ekhart Tolle, Marshall Rosenberg, 
Joseph Chilton Pearce, Daniel Greenberg, A.S. Neill, Robert S. Men-
delsohn MD, Tine Thevenin,  χωρίς να παραβλέψω και εκείνους των 
οποίων διάβασα ή άκουσα τα λόγια, που έμειναν χαραγμένα στη 
μνήμη μου. Ευχαριστώ, επίσης, κι όλους εκείνους που με στήριξαν, 
που συνέταξαν τις περιλήψεις και τα κείμενα του εξωφύλλου και που 
μου τόνισαν ότι το βιβλίο μου θα σταθεί, όντως, πολύτιμο βοήθημα: 
Brad Blanton, John Breeding, John Taylor Gatto, Jan Hunt, Wendy 
Priesnitz (Καναδάς) και Veronika Robinson (Ηνωμένο Βασίλειο).
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Εξαιρετική αναγνώριση οφείλω στην Peggy O’Mara, συντά-
κτρια και εκδότρια του περιοδικού Mothering Magazine. H Peggy 
υπήρξε καθοριστική δύναμη πίσω από την κίνηση για τη «Φυσική 
Ανατροφή με βάση τη στοργή και τον σεβασμό». Η καθοδήγηση 
και η σοφία της υπήρξαν πηγή έμπνευσης τόσο για μένα όσο και 
για πολλούς άλλους και μας προέτρεψε να συμβάλουμε κι εμείς 
στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ παιδιών και γονέων σε διεθνή 
κλίμακα. 

Πάνω από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τους αναγνώ-
στες μου, για το κουράγιο σας να αναζητήσετε νέα πρότυπα ανα-
τροφής των παιδιών σας. Χωρίς εσάς, το βιβλίο αυτό δεν θα είχε 
νόημα. Δεν είμαι παρά η αντανάκλαση της βούλησής σας να ανα-
θρέψετε τον εαυτό σας μαζί με τα παιδιά σας. 

Με αγάπη και εκτίμηση,

Naomi

Ευχαριστίες





Μεταστροφή Προτύπου

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα ετών γονικής εμπειρίας και συμβου-
λευτικής στήριξης οικογενειών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που έμαθα 
μέσα από τις εκπληκτικές αφηγήσεις των γονέων, είναι ότι γνωρίζου-
με ήδη πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως γονείς, πλην όμως δεν 
ακολουθούμε πάντα τη δική μας φρόνηση. Μπορεί να πούμε κάτι ή 
να συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μετανιώσουμε, αλλά 
ο λόγος για τον οποίο μετανιώνουμε είναι ότι βαθιά μέσα μας, έχου-
με επίγνωση. Ωστόσο, οι σκέψεις και τα περασμένα βιώματα που 
έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας, παρεισφρέουν στη φρόνησή μας, 
η οποία πηγάζει από την αγάπη μας. Στο βιβλίο αυτό θα μάθετε να 
διαχωρίζετε τις αντιπαραγωγικές σκέψεις σας από την αγάπη σας για 
το παιδί σας, έτσι ώστε να ενεργείτε με αξιοπρέπεια, να είστε ο αλη-
θινός εαυτός σας και ο στοργικός γονιός που επιθυμείτε, πράγματι, 
να είστε. Θα διδαχτείτε συγκεκριμένες τεχνικές που θα αναδεικνύουν 
την αγάπη σας στις δύσκολες και προκλητικές καταστάσεις.

Είμαι βέβαιη ότι θα εγκαταλείπατε ευχαρίστως τις επιπλήξεις, 
τις τιμωρίες ή τις απειλές, αν γνωρίζατε κάποιον άλλο τρόπο που θα 

Προετοιμασία

Μοιραστείτε τη ζωή με ένα παιδί του οποίου 
οι άξιες πράξεις πηγάζουν όχι από φόβο, 

αλλά από χαρά και αγάπη.
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εξασφάλιζε ότι το παιδί σας θα μεγάλωνε σωστά, θα ωρίμαζε και 
θα εξελισσόταν σε καλοσυνάτο, υπεύθυνο και επιτυχημένο άτομο, 
χωρίς να χρειαστεί να μεταχειριστείτε παρόμοια επώδυνα μέτρα. 
Το Αναθρέφοντας τα Παιδιά μας, Αναθρέφουμε τον Εαυτό μας, είναι 
η απάντηση σ’ αυτή την επιθυμία σας. 

Τα τελευταία χρόνια, η επιθυμία όλο και πιο πολλών γονιών για 
ειρηνική ανατροφή δημιούργησε ηπιότερους τρόπους για εξασφά-
λιση της συνεργασίας των παιδιών. Ωστόσο, η πρωταρχική αντίλη-
ψη του ελέγχου δεν άλλαξε και η «εξασφάλιση της συνεργασίας» 
έχει γίνει ο καινούριος όρος ο οποίος μας εμποδίζει να διακρίνουμε 
τον λανθάνοντα έλεγχο. Ο έλεγχος είναι αναποτελεσματικός επειδή 
τα ανθρώπινα όντα αντιδρούν εκ φύσεως σ’ αυτόν. Είτε πρόκειται 
για ήπιο εξαναγκασμό είτε για συγκαλυμμένη χειραγώγηση, ο έλεγ-
χός μας είναι εκείνος που δημιουργεί τα προβλήματα που πασχίζου-
με να αποφύγουμε. 

Οι περισσότεροι γονείς γνωρίζουν ήδη πώς να ελέγχουν με ήπιο 
τρόπο τα παιδιά τους∙ εκείνο που δεν γνωρίζουν είναι πώς να ΜΗΝ 
τα ελέγχουν και να ζουν ειρηνικά και ευτυχισμένα μαζί τους. Ένας 
ήπιος έλεγχος θεωρείται φυσιολογικός στις σχέσεις μεταξύ γονέων 
και παιδιών, όπως, λόγου χάρη, όταν «διαπραγματεύονται» μαζί 
τους, τα στέλνουν για λίγο στο δωμάτιό τους, τα καλοπιάνουν προ-
κειμένου να συνεργαστούν, τα δωροδοκούν, ή ακόμα και τα παι-
νεύουν. Ωστόσο, η υπακοή, η συμμόρφωση, ακόμα και η «συμ-
φωνημένη» συνεργασία προϋποθέτουν ότι το παιδί θα υποκύψει 
στη θέληση του ενήλικα, έστω κι αν δείχνει πρόθυμο να το κάνει 
(επειδή αποζητά την αγάπη του και νιώθει πως έτσι την κερδίζει). 
Οι σύγχρονοι γονείς αναζητούν τρόπους ανατροφής των παιδιών 
τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τα εξουσιάζουν, αλλά να τα 
καθοδηγούν και να τα διαπαιδαγωγούν. 
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Στόχος αυτού του βιβλίου, επομένως, δεν είναι να σας διδάξουμε 
πώς θα εξασφαλίζετε τη συνεργασία τους, αλλά πώς θα ενισχύσετε 
τόσο τη δική σας κατανόηση, όσο και του παιδιού σας. Το αυτόνομο 
παιδί, που η ζωή του κυλά προς τη δική του κατεύθυνση, λειτουργεί 
παραγωγικά επειδή το θέλει. Λειτουργεί με γνώμονα την ευτυχία και 
την αγάπη και όχι τον φόβο ή την ανάγκη να κερδίσει την αποδοχή 
των γονιών του. 

Στα επόμενα κεφάλαια, θα μάθετε πώς να παραμερίζετε τις δικές 
σας συναισθηματικές αντιδράσεις και νοοτροπίες, έτσι ώστε το παιδί 
σας να αναπτύσσει τη δική του προσωπικότητα χωρίς να περιορίζε-
ται από το παρελθόν σας, από την αγωνία σας για το μέλλον του, ή 
από την έγνοια σας για το πώς θα σας κρίνουν οι άλλοι ως γονείς. 
Θα μάθετε πώς να το διαπλάθετε χωρίς να το διαμορφώνετε – όπως 
κάνει ο κηπουρός που ποτίζει τα λουλούδια, χωρίς να τα υποβοηθά 
να ανθίσουν ή να τους επιβάλλει ποιο σχήμα ή  χρώμα θα πάρουν.

Η εξέλιξη της κοινωνίας που θέλει τους ανθρώπους πιο ειρη-
νικούς, πιο συνδεδεμένους και συνειδητοποιημένους, προϋποθέτει 
ότι θα πρέπει να απαγκιστρωθούμε από τις παλιές νοοτροπίες και 
την ανάγκη μας να ελέγχουμε τους πάντες και τα πάντα. Τα συνήθη 
ερωτήματα είναι: «Πώς θα “καταφέρω” το παιδί μου να κάνει τις 
δουλειές του, να είναι ήσυχο, να μην κάνει σκηνές και πείσματα, 
να τρώει το φαγητό του κ.λπ.», τα οποία εκφράζουν ξεκάθαρα την 
επιθυμία μας να το εξουσιάζουμε. Στην ουσία, ο γονιός επιθυμεί 
να επιβάλει τη θέλησή του, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί θα 
πρέπει να απαρνηθεί τη δική του θέληση, δηλαδή, να απαρνηθεί τον 
εαυτό του. Αυτή είναι η κύρια αιτία των δυσκολιών που αντιμετω-
πίζουμε με τα παιδιά μας. Το παιδί που ορίζει τη δική κατεύθυνση 
λειτουργεί πιο παραγωγικά, ακριβώς επειδή ενεργεί με βάση την 
ευτυχία και την αγάπη και όχι τον θυμό, τον φόβο και το άγχος.

Μεταστροφή Προτύπου
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Αν έχετε το θάρρος να εμπιστευτείτε την ικανότητα του παιδιού 
σας να κατευθύνει τη ζωή του, θα απολαύσετε τις καλύτερες δυνα-
τές σχέσεις μαζί του, μια και θα μάθετε να αγαπάτε τις ξεχωριστές 
ανάγκες και επιθυμίες του. Αυτό θα πει αγάπη δίχως όρους – που 
αποδεικνύει ότι αγαπάτε το παιδί σας όπως είναι και όχι όπως θα 
θέλατε να είναι. Η αγάπη είναι πραγματική μόνο όταν προσφέρεται 
άνευ όρων. Από τη στιγμή που η αγάπη χρησιμοποιείται ως αντα-
μοιβή για καλή συμπεριφορά ή για επιτεύγματα, παύει να είναι 
αγάπη και μετατρέπεται, αντιθέτως, σε μάθημα δούναι και λαβείν. 
Στο βιβλίο αυτό θα διδαχτείτε πώς θα απαλλαγείτε από την πανο-
πλία σας και θα αφήσετε την αγάπη να διαποτίσει το είναι σας χω-
ρίς όρους και περιορισμούς. Άλλωστε, στην ουσία, η ανεπιφύλακτη 
αγάπη συνιστά την απόλυτη ανταμοιβή.

Σε κάθε δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζετε με το παιδί σας, 
έχετε δύο επιλογές: είτε να χαλιναγωγήσετε τη συμπεριφορά του 
ώστε να παραμείνετε πιστοί στις δικές σας αντιλήψεις, ή να εξελι-
χθείτε σε ανώτερο άτομο ακολουθώντας την κατεύθυνση του παι-
διού σας. Αφήστε το να σας καθοδηγήσει. Τα συνειδητοποιημένα 
άτομα που γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, είναι εκείνα τα οποία 
ανατρέφονται σε οικογένειες όπου οι γονείς εξελίσσονται και πο-
ρεύονται πλάι-πλάι με τα παιδιά τους. 

Η ανατροφή των παιδιών είναι ένα μονοπάτι ωρίμανσης και 
εξέλιξης, αρκεί να τολμήσουμε να διδαχτούμε περισσότερα και 
να διδάξουμε λιγότερα.   

Η λαχτάρα μας για έλεγχο δεν είναι ούτε ελάττωμα ούτε σφάλ-
μα. Απλώς, ακολουθούμε άδολα τις μεθόδους των γονιών μας που 
στηρίζονταν στον εκφοβισμό. Πίστευαν ότι τα παιδιά δεν θα μπο-
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ρούσαν να εξελιχθούν σε ώριμα και υπεύθυνα άτομα, αν δεν δια-
πλάθονταν από τους γονείς τους. Κι έτσι αναλάμβαναν τον –σχεδόν 
θεϊκό– ρόλο να μετατρέψουν τα νήπια και τα παιδιά τους σε ενήλι-
κες. Η ανατροφή των παιδιών είναι πολύ πιο απλή, αρκεί να συνει-
δητοποιήσουμε πως τα παιδιά έρχονται στον κόσμο σχεδιασμένα 
να ανθήσουν και να εξελιχθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. 

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε μεγάλη ανακούφιση στο δυσκολότα-
το, όντως, καθήκον της διάπλασης ανθρώπινων υπάρξεων. Η Φύση 
και ο Θεός δεν διαπράττουν γκάφες. Ρόλος του γονιού δεν είναι να 
μετατρέψει τα παιδιά σε ενήλικες, σε μια περίοδο είκοσι και πλέον 
ετών. Είναι ευθύνη και προνόμιό του να φροντίζει και να γαλουχεί 
αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη καθώς αναπτύσσεται.

Τα επόμενα κεφάλαια βασίζονται στην αντίληψη πως οι σκέψεις 
έρχονται και παρέρχονται και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας∙ 
δεν τις βάλαμε εμείς εκεί. Οι σκέψεις αυτές δεν είναι όλες χρήσι-
μες ούτε, απαραιτήτως, σωστές – και, κυρίως, δεν είμαστε υπο-
χρεωμένοι να υπακούμε σ’ αυτές. Αν θέλουμε, ως ανθρωπότητα, 
να βιώσουμε ένα μέλλον διαφορετικό, πρέπει να επιτρέψουμε στα 
παιδιά μας να το δημιουργήσουν με βάση τα δικά τους κριτήρια και 
πρότυπα και όχι με τα πρότυπα που θα θέλαμε εμείς να ακολουθή-
σουν. Οι προσδοκίες μας γι’ αυτά βασίζονται σε σκέψεις που έχου-
με κληρονομήσει από το παρελθόν. Ωστόσο, καμιά αλλαγή δεν θα 
είναι εφικτή, αν επαναλαμβάνουμε το παρελθόν και υπακούμε στις 
παλιές αντιλήψεις που στηρίζονται στον εκφοβισμό.

Παρακάτω στο βιβλίο θα βρείτε πολλά και διάφορα σενάρια για 
τις σχέσεις γονέων-παιδιών, πραγματικές ιστορίες οικογενειών με 
τις οποίες είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Τα ονόματα και οι κα-
ταστάσεις έχουν τροποποιηθεί για λόγους εχεμύθειας. Οι αρχές της 
αγάπης δεν έχουν καμιά σχέση με την ηλικία. Τα περιστατικά που 
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αναγράφονται αφορούν τις ζωές παιδιών κάθε ηλικίας – από νήπια 
μέχρι εφήβους. 

Η ανατροφή των παιδιών είναι ένα μονοπάτι ωρίμανσης και 
ανάπτυξης, αρκεί να τολμήσουμε να διδαχτούμε περισσότερα και 
να διδάξουμε λιγότερα. Όταν βρούμε το κουράγιο να πάψουμε να 
υπερασπιζόμαστε αυτό που είμαστε, ή τον τρόπο που μας ανάθρε-
ψαν οι γονείς μας, τότε θα είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε πως 
είμαστε καλύτεροι, σπουδαιότεροι και ικανότεροι από όσο φαντα-
ζόμαστε.




