


 

Έγραψαν για το Γονείς σε συνεργασία 
 

«Μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς να διαλύσω τον γάμο μου. Αυτό 

το βιβλιαράκι μπορεί να είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να τα 

καταφέρετε. Η Vicki Hoefle σάς βοηθάει να εντοπίσετε τις δυσκο-

λίες και να φέρετε τη συνεργασία σας στον σωστό δρόμο. Αυτό το 

βιβλίο έχει να προτείνει πολύ περισσότερα από ρομαντικές βρα-

διές.» 

–Heather Shumaker, συγγραφέας των 

It’s OK Not to Share και It’s OK to Go Up the Slide 

 

 

«Η μεγάλη εμπειρία και το ενδιαφέρον της Vicki Hoefle για τις 

σύγχρονες οικογένειες είναι ολοφάνερα σε κάθε σελίδα. Οι πολύ-

τιμες πληροφορίες αυτού του βιβλίου θα στηρίξουν τους γονείς 

που θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο συνεργασίας τους για να 

μεγαλώσουν τα παιδιά τους και θα τους βοηθήσουν να καταλά-

βουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους.» 

–Devorah Heitner, PhD, συγγραφέας του Screenwise:  

Helping Kids Thrive (and Survive) in the Digital World 
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Εισαγωγή 

Ο Ντρου μεγάλωσε με μια μητέρα που φρόντιζε να ικανοποιεί 

κάθε του ανάγκη. Ετοίμαζε το πρωινό του, τύλιγε το μεσημερια-

νό του σνακ, του έπλενε τα ρούχα και, γενικώς, έκανε τη ζωή του 

όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη, ώστε να μπορεί εκείνος να απο-

λαμβάνει την παιδική του ηλικία χωρίς καμία έγνοια. Ο πατέρας 

του ήταν ο άρχοντας του σπιτιού, ο οποίος είχε αναλάβει την 

επιβολή πειθαρχίας και την ψυχαγωγία. Ο Ντρου ανυπομονούσε 

να έρθει η σειρά του για να γίνει εκείνος ο αρχηγός και να ζήσει 

με μια σύντροφο που θα έπαιρνε τον ρόλο της μητέρας του, ως 

περιποιητική σύζυγος και εξυπηρετική μητέρα. Η Γκουέν, από 

την άλλη, μεγάλωσε σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, όπου έπρε-

πε να βοηθάει όχι απλώς περιστασιακά αλλά σε καθημερινή βά-

ση. Από την ηλικία των πέντε χρόνων έφτιαχνε μόνη της πρωινό, 

ενώ στα δέκα συμμετείχε πια σε κάθε πτυχή της οικογενειακής 

ζωής. Έπρεπε εκείνη και τα αδέρφια της να επωμίζονται ο καθέ-

νας το μερίδιό του, για να στηρίξουν την εύρυθμη λειτουργία της  
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οικογένειας. Έτσι, η Γκουέν διαμόρφωσε ξεκάθαρες απόψεις για 

το τι σημαίνει να είσαι ένα ενεργό και χρήσιμο μέλος της οικογέ-

νειας. 

Όπως συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, ο Ντρου και η Γκουέν έ-

νιωσαν αρχικά έλξη ο ένας για τον άλλον λόγω των διαφορών 

τους, οι οποίες καθορίστηκαν από τη μοναδική για τον καθένα 

τους θεώρηση της ζωής, βασισμένη στις διαφορετικές εμπειρίες 

της παιδικής τους ηλικίας. 

Πίστεψαν ότι αυτές οι διαφορές θα τους βοηθούσαν να χτί-

σουν μαζί μια ισορροπημένη ζωή, όπου ο καθένας θα ωφελού-

νταν από τα προτερήματα του άλλου και θα ξεπερνούσε τα ε-

λαττώματά του μέσα στο ασφαλές πλαίσιο μιας τρυφερής και 

σταθερής σχέσης. Εκτίμησαν επίσης τα στοιχεία του χαρακτήρα 

που είδαν ο ένας στον άλλον. Εκείνη ήταν εργατική, αποφασι-

στική και ικανή. Εκείνος ήταν γεμάτος ζωντάνια, αφοσιωμένος 

και με αυτοπεποίθηση. Η Γκουέν πίστεψε ότι ο Ντρου θα γινό-

ταν για τα παιδιά της ο πατέρας που η ίδια δεν γνώρισε ποτέ. Ο 

Ντρου πίστεψε ότι η Γκουέν θα γινόταν το αντίγραφο της μη-

τέρας του, η οποία έκανε την παιδική του ηλικία τόσο ευχάρι-

στη και αποδεχόταν τον άντρα της ως κεφαλή του σπιτιού. 

Τους πήρε χρόνια να συνειδητοποιήσουν ότι οι απόψεις τους 

σχετικά με την ανατροφή των παιδιών, οι οποίες διαμορφώθη-

καν με βάση τις εμπειρίες της παιδικής τους ηλικίας, είχαν αρ-

νητικό αντίκτυπο στον γάμο τους και στην ικανότητά τους να 

συνεργαστούν με επιτυχία ως γονείς. 

Οι αρχικές συζητήσεις τους σχετικά με την ανατροφή ενός 

παιδιού περιορίστηκαν σε μια γενική συμφωνία ότι θα συμμετεί-

χαν και οι δύο σε όλα και θα δρούσαν πάντα με σύμπνοια, σαν 

ομάδα. Δεν αναφέρθηκαν σε λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστεύω, 

τις απόψεις και τις αξίες τους. Όταν γεννήθηκε το πρώτο τους 

παιδί, πλημμυρισμένοι από την αγάπη τους για εκείνο, ένιωσαν 

σίγουροι ότι θα συνεργάζονταν πάντα αρμονικά για το καλό του 
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παιδιού τους. Χωρίς περαιτέρω συζήτηση, ξεκίνησαν την πορεία 

τους ως γονείς.  

Πέντε χρόνια αργότερα ήρθε άλλο ένα παιδί. Η ζωή τους είναι 

πιο φορτωμένη τώρα, οι ευθύνες έχουν αυξηθεί, και αρχίζει να δια-

γράφεται η προσωπικότητα του μεγάλου παιδιού. Χωρίς να το κα-

ταλάβουν, ο Ντρου και η Γκουέν δεν λειτουργούν πια σαν ομάδα, 

αλλά περισσότερο σαν δύο ξεχωριστά άτομα με πολύ διαφορετικές 

εμπειρίες από τα παιδικά τους χρόνια, οι οποίες επηρεάζουν τη συ-

μπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά τους. Ο Ντρου θεωρεί ότι η 

Γκουέν είναι πολύ σκληρή με τα παιδιά και ότι θα έπρεπε να κάνει 

περισσότερα πράγματα για εκείνα, ώστε να μπορούν να απολαύ-

σουν την παιδική τους ηλικία. Εκείνη τον κατηγορεί ότι τα κανα-

κεύει και ότι θα τα κάνει κακομαθημένα παλιόπαιδα. Ο Ντρου πι-

στεύει ότι η Γκουέν είναι υπερβολικά αδιάλλακτη σε θέματα πει-

θαρχίας και η Γκουέν πιστεύει ότι ο Ντρου είναι υπερβολικά υπο-

χωρητικός, και ανησυχεί ότι δεν θα είναι συνεπής και αποτελεσμα-

τικός στην επιβολή πειθαρχίας. Με τον καιρό, οι διαφωνίες τους 

εντάθηκαν, ώσπου η Γκουέν και ο Ντρου αναγκάστηκαν να παρα-

δεχτούν ότι διέλυαν σιγά σιγά την οικογένειά τους. 

Η ιστορία αυτή αφορά μια συγκεκριμένη οικογένεια, που ήρθε 

σ’ εμένα για βοήθεια σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους, 

δέκα και πέντε χρόνων σήμερα. Είναι πιθανόν να σας θυμίζει τον 

εαυτό σας ή κάποιον γνωστό σας. Ως εκπαιδεύτρια γονέων, ακούω 

όλο και περισσότερες ιστορίες με θέμα την ανικανότητα των γο-

νιών να συνεργαστούν με επιτυχία και λιγότερες που αφορούν 

προβλήματα των παιδιών. Πολλές οικογένειες ακολουθούν την ίδια 

πορεία και καταλήγουν σε μια παρόμοια κατάσταση, όπου δεν ξέ-

ρουν πώς να απεγκλωβιστούν από τις αντιλήψεις τους και να με-

γαλώσουν μαζί τα παιδιά τους, με σύμπνοια. Φαίνεται πως τα παι-

διά φέρνουν στην επιφάνεια την πραγματική πρόκληση που έχει 

να αντιμετωπίσει η οικογένεια: πώς θα συνεργαστούν οι δύο γονείς 

για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. 
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Η ιδέα 
Όταν μου πρωτοήρθε η ιδέα να γράψω αυτό το βιβλίο, καθόμουν 

σε ένα παγκάκι αγναντεύοντας τον ωκεανό, με διάφορες σκέψεις 

να στριφογυρίζουν στο μυαλό μου. Ήμουν στα Φίτζι, για να ανα-

κτήσω τις δυνάμεις μου μετά από έναν δύσκολο συναισθηματικά 

χρόνο, και ήθελα μόνο να χαλαρώσω κάτω από τον ζεστό ήλιο με 

καλούς φίλους και να διαβάσω μερικά εμπορικά μυθιστορήματα. 

Κι όμως, ένα ήσυχο μεσημέρι, ενώ είχα αφήσει το μυαλό μου ε-

λεύθερο, μέσα σε μία στιγμή είδα μπροστά μου ολόκληρο το βι-

βλίο –το στήσιμο, το περιεχόμενο, τη δομή του– και έτσι απλά 

αποφάσισα ότι έπρεπε να το γράψω. Δεν το είχα προτείνει ακόμα 

στους εκδότες μου όταν έγραψα τις πρώτες τρεις χιλιάδες λέξεις. 

Αυτές οι λέξεις ήταν η επιβεβαίωση ότι είχε έρθει η ώρα να γρα-

φτεί ένα βιβλίο με αυτό το θέμα. Όταν πέταξα την ιδέα στη συ-

νεργάτιδά μου, την Τζένιφερ, εκείνη είπε: «Εννοείς, πώς να συμ-

φωνήσετε σε έναν κοινό τρόπο ανατροφής χωρίς συγκρούσεις;» Το 

σκέφτηκα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και αναφώνησα: 

«Ναι, αυτό ακριβώς το βιβλίο!» 

Η εμπειρία μου 
Παρότι η δομή του βιβλίου μού ήρθε σε μια στιγμή έμπνευσης, το 

περιεχόμενό του το επεξεργαζόμουν καιρό πριν. Ως επαγγελματί-

ας εκπαιδεύτρια γονέων και παιδαγωγός, έχω παρατηρήσει την 

τελευταία δεκαετία, και ακόμα περισσότερο τα τελευταία δύο 

χρόνια, μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των γονέων που 

έρχονται σε επαφή μαζί μου προκειμένου να συζητήσουν μια ι-

διαίτερα ενοχλητική και μυστηριώδη δυσκολία που αντιμετωπί-

ζουν με τα παιδιά τους, για να συνειδητοποιήσουν στη συνέχεια 

ότι η δυσκολία έχει να κάνει με τους ίδιους και με την ανικανότη-

τά τους να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Απ’ ό,τι φαίνεται, έ-

χουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τη συμπεριφορά των 

παιδιών τους. 
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Ακόμα κι όταν δουλεύω με πελάτες που εκφράζουν ξεκάθαρα 

την επιθυμία τους να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα με μια μέθοδο 

διαπαιδαγώγησης, οι συζητήσεις μας καταλήγουν αναπόφευκτα 

στη δυσκολία των δύο γονιών να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

Πολλές φορές είναι σε θέση να εξηγήσουν πού δυσκολεύονται: ο 

ένας γονιός θέλει σταθερή ώρα ύπνου, ο άλλος θέλει περισσότερη 

ευελιξία, για να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. Ο ένας 

γονιός θέλει να κάθονται να τρώνε όλοι μαζί, ο άλλος θέλει να ταΐ-

ζει πρώτα τα παιδιά κι ύστερα να τρώει το ζευγάρι μόνο του, με 

ησυχία. Μπορεί οι γονείς με τους οποίους έχω δουλέψει να μη 

συμφωνούσαν σε όλα, συμφωνούσαν όμως όλοι σε ένα πράγμα: 

όσες φορές κι αν προσπάθησαν να το συζητήσουν, δεν μπορού-

σαν να συμφωνήσουν ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση απέ-

ναντι στα παιδιά, έτσι κουράζονταν και εκνευρίζονταν επιστρέ-

φοντας συνεχώς στα ίδια θέματα. Η αλήθεια είναι πως είναι αδύ-

νατο να συμφωνήσεις σε μια στρατηγική αποτελεσματική για 

τους γονείς αλλά και για τα παιδιά, όταν οι ίδιοι οι γονείς δεν 

μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον στους παιδαγωγικούς 

ρόλους τους. Για να υπάρξει πρόοδος με τα παιδιά, πρέπει πρώτα 

να θέσουμε επί τάπητος το γεγονός ότι συχνά οι γονείς δρουν α-

νεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, με διαφορετικούς στόχους και 

προσδοκίες, και όχι σαν ομάδα. Οι περισσότεροι γονείς δυσκο-

λεύονται να εξηγήσουν γιατί καταλήγουν να καβγαδίζουν συνέ-

χεια για τα ίδια πράγματα, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο καθώς 

ακούω τις λεπτομέρειες. Με λίγες μόνο ερωτήσεις, μπορούμε γρή-

γορα να εντοπίσουμε τις αντικρουόμενες απόψεις τους, να θέ-

σουμε υπό αμφισβήτηση αυτές τις απόψεις για να βρούμε κοινό 

έδαφος, να συμφωνήσουμε ότι και οι δύο απόψεις είναι εύλογες 

και αξίζουν να εκφραστούν και, στη συνέχεια, να βρούμε μια 

στρατηγική για να στηρίξουμε την αλλαγή που θέλουν να κάνουν 

στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. 
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Η πρόκληση για μένα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι δεν εί-

μαι ούτε σύμβουλος γάμου ούτε ψυχολόγος. Είμαι εκπαιδεύτρια 

γονέων και, στην αρχή, ένιωθα άβολα μπαίνοντας στα χωράφια 

ενός συμβούλου γάμου. Πρότεινα στους πελάτες μου να απευ-

θυνθούν σε κάποιον ειδικό, ωστόσο οι περισσότεροι προτίμησαν 

να συνεχίσουν μαζί μου. Έπειτα από μήνες αντίστασης από την 

πλευρά μου, συνειδητοποίησα τελικά ότι βρισκόμουν σε μια μο-

ναδική θέση, με μια μοναδική οπτική γωνία, απ’ όπου μπορούσα 

να καθοδηγήσω τους γονείς να λύσουν πρώτα τις διαφορές τους 

στα θέματα διαπαιδαγώγησης και ταυτόχρονα να τους βοηθήσω 

να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική που θα φέρει μεγαλύτερη 

ισορροπία και απόλαυση στον ρόλο τους ως γονιών, για να καθιε-

ρώσουν έτσι μια, ας την πούμε, ρουτίνα, απαραίτητη στη ζωή 

τους με τα παιδιά. 

Οι κίνδυνοι 
Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στους γονείς, υπονομεύε-

ται η ικανότητά τους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά απένα-

ντι στα παιδιά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συμπεριφορά 

των παιδιών τους αλλά και η δική τους ψυχική υγεία. Επειδή στην 

κουλτούρα μας επικρατεί η νοοτροπία ότι τα παιδιά είναι αυτά 

που έχουν το πρόβλημα (ευτυχώς, αυτή η τάση αλλάζει σιγά σι-

γά), είναι λογικό οι γονείς να θεωρούν υπεύθυνα για το αρνητικό 

κλίμα τα παιδιά, και όχι τη σχέση των ατόμων που τα διαπαιδα-

γωγούν. Με κάθε χρόνο που περνάει, οι γονείς απομακρύνονται 

όλο και περισσότερο ο ένας από τον άλλον, ώσπου φτάνουν στο 

σημείο είτε να σαμποτάρουν απροκάλυπτα ο ένας τον άλλον είτε 

να εμπλακούν σε μια σιωπηλή προσπάθεια επιβολής της θέλησής 

τους, η οποία είναι γνωστή ως «μάχη ισχύος». Αν δεν διορθωθεί 

αυτή η πορεία, όχι μόνο έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά, αλ-

λά ο γάμος δυσκολεύει τόσο πολύ, που οι γονείς βλέπουν το δια-

ζύγιο ως τη μοναδική λύση σε μια μη βιώσιμη κατάσταση. Το πιο 
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αποκαρδιωτικό σ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο είναι ότι δεν χρειάζε-

ται να είναι έτσι τα πράγματα. Αν πάρουν μερικά προληπτικά μέ-

τρα, οι γονείς μπορούν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιό-

τητες για να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις πιο περίπλοκες και 

συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις με τον/τη σύντροφό 

τους. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να γίνει μόνο αν οι γονείς αφιερώ-

σουν χρόνο για να καταστρώσουν ένα κοινό πλάνο, το οποίο: α) 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι εμπειρίες της παιδικής τους ηλικίας 

(όπως και αυτές του/της συντρόφου τους) επηρεάζουν τις τωρι-

νές τους αποφάσεις ως γονιών και β) τους επιτρέπει να χτίσουν 

μια σταθερή συνεργασία συμφωνώντας πώς να χειριστούν συ-

γκεκριμένες καταστάσεις, με βάση τις ανάγκες των παιδιών τους 

και όχι τις εμπειρίες της δικής τους παιδικής ηλικίας και τις από-

ψεις που διαμόρφωσαν λόγω αυτών των εμπειριών. 

Οι καιροί έχουν αλλάξει 
Και πώς φτάσαμε, λοιπόν, εδώ; Θα μπορούσε να επικαλεστεί κα-

νείς δεκάδες λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να συνεργα-

στούμε με επιτυχία ως γονείς. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις βασι-

κοί λόγοι που δυσκολεύουν τους γονείς να συνεργαστούν αποτε-

λεσματικά. Και πιστεύω ότι αυτοί οι λόγοι διασταυρώνονται με 

τέτοιο τρόπο, που εξηγεί ίσως γιατί δεν έχει υπάρξει μια πιο εις 

βάθος συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές στους ρόλους των γο-

νιών. Πιστεύω επίσης ότι έχει έρθει η στιγμή να ασχοληθούμε σο-

βαρά με το θέμα. Αυτό το βιβλίο είναι μια πρόσκληση για κάθε 

γονιό πρόθυμο να διερευνήσει τις εμπειρίες της παιδικής του ηλι-

κίας και να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να 

εκμεταλλευτεί για να φτιάξει ένα συνεκτικό, κοινό, συνδυαστικό, 

παράλληλο (πείτε το όπως θέλετε) πλάνο διαπαιδαγώγησης μαζί 

με τον/τη σύντροφό του. Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα και συνε-

χιστεί αυτή η τάση, θα έχουμε όλο και περισσότερες εκδόσεις για 

το πώς να συνεργαστούμε μεγαλώνοντας τα παιδιά μας μετά το 
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διαζύγιο, και όχι πώς να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε το 

διαζύγιο. 

Νούμερο ένα 

Ο ρόλος των αντρών στην οικογένεια έχει αλλάξει. 

Οι άντρες αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο μέσα στην οι-

κογένεια και, ως αποτέλεσμα, οι αντιλήψεις τους, οι αξίες και το 

οικογενειακό τους παρελθόν αποτελούν όλα μέρος της εξίσωσης. 

Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που το μεγάλωμα 

των παιδιών ήταν δουλειά κυρίως της μαμάς. Ο μπαμπάς συμφω-

νούσε με τις αποφάσεις της μαμάς, εκτός και αν αυτές επεκτείνο-

νταν στον δικό του τομέα, ο οποίος συνήθως περιλάμβανε την 

πειθαρχία, τα οικονομικά, το αυτοκίνητο ή την εργασία. Κάπου 

στην πορεία, όταν οι μαμάδες κάλεσαν τους μπαμπάδες να συμ-

μετέχουν περισσότερο στην καθημερινότητα των παιδιών τους, 

δεν σκέφτηκαν ότι αυτό σήμαινε επίσης ότι ο μπαμπάς θα απο-

κτούσε άποψη σε θέματα όπως ο ύπνος και τα οικογενειακά γεύ-

ματα, το διάβασμα για το σχολείο και τα όρια στη χρήση της τε-

χνολογίας, για να αναφέρουμε μερικές μόνο πτυχές της ζωής με 

παιδιά. Με δύο ανθρώπους ξαφνικά στο παιχνίδι (οι οποίοι, πα-

ρεμπιπτόντως, μπορεί να έχουν αντίθετες απόψεις), η ζωή έγινε 

πιο περίπλοκη για όλα τα μέλη της οικογένειας. 

Κι έτσι φτάσαμε εδώ, στη δεύτερη γενιά οικογενειών με τη 

συγκεκριμένη δομή, που περιλαμβάνει δύο πολύ ενεργούς γονείς, 

χωρίς οδηγίες για το πώς να φτιάξουν ένα συνεργατικό, κοινό 

πλάνο για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ελάχιστοι από τους 

γονείς με τους οποίους έχω μιλήσει είπαν ότι είχαν αναλογιστεί 

τον αντίκτυπο που θα είχε στη σχέση τους ένας ισότιμος συνερ-

γάτης στο έργο της διαπαιδαγώγησης, πόσο μάλλον τον αντίκτυ-

πο που θα είχε στα παιδιά. 
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Νούμερο δύο 

Δεν υπάρχει μοντέλο συνεργασίας. 

Έχοντας μεγαλώσει πέντε παιδιά, ξέρω από πρώτο χέρι πόσο συ-

χνά οι ενήλικες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά 

μας, είτε βρισκόμαστε στο σουπερμάρκετ, στην αυλή του σχολείου, 

σ’ ένα ματς, σ’ ένα κοκτέιλ πάρτι είτε σε μια επαγγελματική συνε-

δρίαση. Μιλάμε πολύ για τα παιδιά μας. Μιλάμε για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουμε και αντλούμε παρηγοριά από το γεγονός ότι 

και άλλοι γονείς αντιμετωπίζουν τις ίδιες ακριβώς προκλήσεις. Αν 

όμως η συζήτηση στραφεί στη συνεργασία μας με τον άλλο γονιό, 

τότε υπάρχει διακοπή στην επικοινωνία: «Τι εννοείς πλάνο για συ-

νεργασία των γονιών;» Ή ακουλουθεί κριτική για τον άλλο γονιό, 

που δεν μπορεί να καταλάβει τι του λέμε ή είναι πολύ αυστηρός, 

πολύ επιεικής, πολύ απόλυτος, πολύ απρόβλεπτος ή οτιδήποτε άλ-

λο. Δεν μπορώ να πω ότι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά και είχα 

πέσει με τα μούτρα στην ανατροφή τους, είχα πάρει ποτέ μέρος σε 

μια αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πόσο δύσκολο είναι 

να είσαι γονιός μαζί με κάποιον που έχει πολύ διαφορετικές από-

ψεις σχετικά με την ανατροφή των παιδιών. Γιατί είναι λοιπόν τό-

σο δύσκολο να θίξουμε αυτό το θέμα; 

Πρώτον, είναι δύσκολο για τους γονείς να αναγνωρίσουν ότι 

το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στις διαφορετικές απόψεις 

που μπορεί να έχει ο καθένας τους για την ανατροφή των παι-

διών. Κι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται εφαρμόζοντας 

απλώς μια συγκεκριμένη τακτική για να βάζεις πιο εύκολα το 

παιδί σου για ύπνο ή για να χειριστείς ένα ζωηρό παιδί στην προ-

εφηβεία. Όπως προανέφερα, στην κουλτούρα μας οι περισσότε-

ρες δυσκολίες της οικογένειας αποδίδονται στα παιδιά και, ως 

αποτέλεσμα, εστιάζουμε εκεί αντί να εστιάσουμε στους ενήλικες, 

οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ως γονείς. 
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Δεύτερον, υπάρχουν πολύ λίγες πηγές στη διάθεση των γο-

νιών, σε μορφή βιβλίων, ιστολογίων ή σεμιναρίων, σχετικά με τη 

σημασία (ή μάλλον την αναγκαιότητα) της απόφασης να φτιά-

ξουν ένα κοινό και βιώσιμο πλάνο διαπαιδαγώγησης, το οποίο να 

ταιριάζει και στα δύο άτομα που έχουν αναλάβει την ανατροφή 

των παιδιών, ή πώς να φτιάξουν στην πράξη αυτό το πλάνο και 

στη συνέχεια να το υλοποιήσουν. 

Τρίτον, όταν γίνονται συζητήσεις για τη συνεργασία των δύο 

γονιών, αυτές συνήθως περιλαμβάνουν παράπονα για τον/τη σύ-

ντροφό μας σε κάποιον στενό μας φίλο, και όχι ιδέες για το πώς 

να συνεργαστούμε με επιτυχία με κάποιον που έχει διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με την ανατροφή των παιδιών. 

Και τέλος, ακόμα και όταν οι γονείς συνειδητοποιούν ότι οι 

διαφορετικές απόψεις τους είναι το πρόβλημα στη διαπαιδαγώ-

γηση του παιδιού, η ιδέα να συνεργαστούν ξαφνικά για να φτιά-

ξουν ένα κοινό και περιεκτικό πλάνο διαπαιδαγώγησης ακούγεται 

κάπως δύσκολη, καμιά φορά ανέφικτη και σε πολλές περιπτώσεις 

εντελώς τρομακτική. Έχουν περάσει τόσο καιρό υπερασπιζόμενοι 

ο καθένας τη θέση του, που το ενδεχόμενο της συνεργασίας φαί-

νεται όχι τόσο σαν ένα μεγάλο βήμα που θα τους φέρει πιο κοντά, 

αλλά σαν βουτιά στο κενό. 

Νούμερο τρία 

Οι διαφορετικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν τις 
αποφάσεις που παίρνουμε ως γονείς. 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας σ’ αυτή την εξίσωση είναι ότι δεν 

αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο που έχουν οι παιδικές μας ανα-

μνήσεις στις αποφάσεις που παίρνουμε ως γονείς και στην ικανό-

τητά μας να συνεργαστούμε, αντί να έρθουμε σε αντιπαράθεση, 

με τον/τη σύντροφό μας. 
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Είναι φυσικό να έχετε διαφορετικές απόψεις από τον/τη σύ-

ντροφό σας για το πώς να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Σίγουρα 

έχετε διαφορετικές απόψεις για το πού να πάτε διακοπές, πώς να 

περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, πόσες προσκλήσεις να δεχτεί-

τε μέσα σ’ έναν μήνα, πώς να διακοσμήσετε το σπίτι σας, πόσο 

σημαντική είναι η άσκηση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, πόσα 

χρήματα να αποταμιεύσετε για το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμ-

μα, τι αυτοκίνητο να αγοράσετε και πολλά άλλα. Γιατί νομίζουμε 

ότι αρκεί μια σύντομη κουβέντα για το πώς θα μεγαλώσουμε έναν 

άλλον άνθρωπο; Και γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να α-

φιερώσουμε πολύ χρόνο στη συνεργασία μας με τον/τη σύντρο-

φό μας, αν θέλουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά από τη 

στιγμή της γέννησης του παιδιού μας μέχρι… μάλλον μέχρι να μην 

μπορούμε άλλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάμε να είμα-

στε γονείς επειδή καταφέρνουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας 

στην ενηλικίωση. 

Από τη στιγμή που τα μέλη ενός ζευγαριού αντιλαμβάνο-

νται ότι η ανικανότητά τους να συνεργαστούν αποτελεσματικά 

ως γονείς υπονομεύει τις προσπάθειές τους να μεγαλώσουν συ-

ναισθηματικά υγιή παιδιά, καταφέρνουν πολλές φορές να αφή-

σουν στην άκρη τις διαφορές τους και να ξεκινήσουν έναν διά-

λογο, που θα στηρίξει τη σχέση τους και θα τους επιτρέψει να 

αρχίσουν να λειτουργούν σαν συνεργάτες και όχι σαν αντίπα-

λοι. Μόλις νιώσουν τον αρχικό ενθουσιασμό που πηγάζει από 

την αλληλοστήριξη και τη συνεργασία τους, ο φαύλος κύκλος 

των προσβολών, των αλληλοκατηγοριών, της πικρίας, της απο-

ξένωσης και της απομάκρυνσης αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί. 

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί το να βοηθήσεις ένα 

ζευγάρι γονιών να λειτουργήσουν με σύμπνοια δεν ωφελεί μόνο 

τον γάμο τους, ωφελεί και τα παιδιά τους. 
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Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς 
Το πλάνο διαπαιδαγώγησης σχεδιάζεται και από τους δύο, χρη-

σιμοποιώντας ως αφετηρία τις προσωπικές σας εμπειρίες. Θα 

εξετάσετε και οι δύο τα πιστεύω, τη στάση σας και τις αξίες που 

υιοθετήσατε με βάση τη δική σας παιδική ηλικία, ώστε να μπο-

ρέσετε να δημιουργήσετε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο πλάνο 

για να παίρνετε κοινές αποφάσεις για το καλό των παιδιών σας. 

Στόχος του είναι να περιοριστούν οι διαφωνίες, προσφέροντας 

αποσαφήνιση, κατανόηση και αποδοχή σε θολά και γκρίζα έως 

τώρα σημεία, όπου ενδόμυχες πεποιθήσεις σας μπορούν να ε-

πηρεάσουν τις αποφάσεις που παίρνετε και την ικανότητά σας 

για συνεργασία. 

Αν δεν είστε ακόμα γονείς, θα σας πρότεινα να μάθετε πρώτα 

το οικογενειακό ιστορικό του/της συντρόφου σας. Αν έχετε ήδη 

παιδιά, τότε αυτό το πλάνο είναι το καλύτερο εργαλείο για να ε-

ξετάσετε τις ήδη εδραιωμένες αντιλήψεις και να μάθετε περισσό-

τερα για την παιδική ηλικία του/της συντρόφου σας. 

Σημείωση: Το περιεχόμενο του βιβλίου αφορά κάθε σχέση 

όπου η ευθύνη ανατροφής ενός παιδιού μοιράζεται ανάμεσα σε 

δύο άτομα. Πολλές φορές, χάριν ευκολίας, αναφέρομαι σε έναν 

άντρα και μία γυναίκα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την 

αξία μιας σχέσης ανάμεσα σε δύο μητέρες, δύο πατέρες, γιαγιά 

και μητέρα ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό ανθρώπων που με-

γαλώνουν μαζί ένα παιδί. 

Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει για εσάς έναν οδη-

γό, τον οποίο θα μπορείτε να συμβουλεύεστε ξανά και ξανά κα-

θώς προσπαθείτε να αντεπεξέλθετε στο δύσκολο έργο της συνερ-

γασίας με τον/τη σύντροφό σας, διερευνώντας τη δική σας παιδι-

κή ηλικία και ρίχνοντας φως στις πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις, 

τις απόψεις και τις αξίες σας σχετικά με τον ρόλο του γονιού. Ελ-

πίζω ότι θα βοηθήσει εσάς και τον/τη σύντροφό σας να αναπτύ-

ξετε τακτικές που θα σας επιτρέψουν να συνεργαστείτε για να 
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διαμορφώσετε και να υλοποιήσετε ένα κοινό πλάνο, το οποίο θα 

στηρίξει τον γάμο σας και τα παιδιά σας από τη βρεφική ηλικία 

μέχρι την ενηλικίωσή τους. Με λίγα λόγια, σκοπός του βιβλίου 

είναι να σας βοηθήσει να μεγαλώσετε τα παιδιά σας συμφωνώ-

ντας σε έναν κοινό τρόπο ανατροφής χωρίς συγκρούσεις. 





 

1 
Γιατί τώρα; 

Ορισμένοι από τους γονείς με τους οποίους δουλεύω αντιμετωπί-

ζουν οικογενειακά προβλήματα που λύνονται με μια τροποποίηση 

στις τακτικές τους. Για πολλούς άλλους γονείς, η πραγματική δυ-

σκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η ανικανότητά 

τους να συνεργαστούν σε θέματα διαπαιδαγώγησης. Όταν τους 

το επισημαίνω, συμφωνούν κουνώντας το κεφάλι με πάθος. Αυ-

τοί οι γονείς ξέρουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα. 

Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μόνο 

στους γονείς που έρχονται σ’ εμένα και ότι δεν είναι οι μόνοι με 

την ανησυχία και την επιθυμία να βρουν μια λύση, που θα τους 

φέρει πιο κοντά ως γονείς και θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα 

της οικογένειάς τους. Κανένας δεν θέλει να μεγαλώσει επιτυχώς 

τα παιδιά του βγάζοντας τον/τη σύντροφό του από την εξίσωση, 

όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει. 

Καθίστε μια στιγμή και σκεφτείτε σε πόσα διαφορετικά θέμα-

τα μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση ανάμεσα σ’ εσάς και στον/στη 

σύντροφό σας όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. Διαβάζετε 
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αυτό το βιβλίο επειδή η λίστα σας είναι ήδη αρκετά μεγάλη ή ε-

πειδή έχετε κάποιες σταθερές απόψεις για το πώς θέλετε να με-

γαλώσετε τα παιδιά σας. Φανταστείτε τώρα τι θα γινόταν αν ο/η 

σύντροφός σας αμφισβητούσε αυτές τις απόψεις. Τι θα κάνατε; 

Δυστυχώς, για τα περισσότερα ζευγάρια το πλάνο διαπαιδαγώ-

γησης είναι μια γενική και αόριστη συζήτηση που λαμβάνει χώρα 

στην αρχή της σχέσης ή της συγκατοίκησής τους, και αυτός είναι 

όλος κι όλος ο χρόνος που αφιερώνουν σ’ ένα τόσο σημαντικό θέ-

μα. Στην πραγματικότητα, η συζήτηση μπορεί να περιορίζεται σε 

συμφωνίες για τον χρόνο που θα περνούν τα παιδιά μπροστά 

στην οθόνη, για την ώρα του ύπνου, τη συμμετοχή σε θρησκευτι-

κές γιορτές και για το αν θα χρησιμοποιούν τιμωρίες σε θέματα 

πειθαρχίας. Δεν θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι 

δυσκολευόμαστε να συμφωνήσουμε με τον/τη σύντροφό μας, 

πόσο μάλλον να ακολουθήσουμε κοινή γραμμή, από τη στιγμή 

που δεν έχουμε αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να εκ-

φράσουμε τις ιδέες μας για το τι σημαίνει να είσαι καλός, τρυφε-

ρός και ικανός γονιός και, πολύ περισσότερο, για το πώς σκοπεύ-

ουμε να μεγαλώσουμε καλοαναθρεμμένα, υπεύθυνα, καλόκαρδα, 

εργατικά και ευγενικά παιδιά. 

Προτού τα μέλη ενός ζευγαριού προσπαθήσουν να λύσουν το 

μυστήριο που περιβάλλει τη δυσκολία τους να συνεργαστούν απο-

τελεσματικά ως γονείς, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς φτά-

σαμε μέχρι εδώ.  

Επιτρέψτε μου εδώ να σημειώσω ότι δεν είμαι ερευνήτρια 

ούτε έχω περάσει δέκα χρόνια συλλέγοντας στοιχεία από επιστη-

μονικές μελέτες, μπορώ όμως να σας πω ότι δουλεύω αποκλειστι-

κά με γονείς για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια και, καμιά 

φορά, εμείς εκεί έξω, στην πρώτη γραμμή, διακρίνουμε τις νέες 

τάσεις πολύ πριν τις επιβεβαιώσει η έρευνα. Γι’ αυτό θα ήθελα να 

εστιάσω στους τρεις βασικούς λόγους που, κατά τη γνώμη μου, η 
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συνεργασία ανάμεσα στους δύο γονείς είναι πιο δύσκολη σήμερα 

απ’ ό,τι στο παρελθόν. 

Πρόσκληση για τον μπαμπά 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 1950 

υπήρχε μόνο ένας ειδικός διαπαιδαγώγησης μέσα στο σπίτι, και συ-

νήθως ήταν η μαμά. Ο άλλος γονιός έδειχνε να αρκείται στον ρόλο 

του και, σε κάποιες περιπτώσεις, να τον αποδέχεται παραιτημένος. 

Ο ρόλος αυτός μπορεί να ήταν του αυστηρού μπαμπά –Κάτσε να 

γυρίσει ο πατέρας σου και θα δεις–, του παιχνιδιάρη μπαμπά –Μόλις 

γυρίσει ο μπαμπάκας– ή του μπαμπά της περίπτωσης όπου η μαμά 

λέει: Περίμενε να γυρίσει ο πατέρας σου, είμαι κουρασμένη και χρειά-

ζομαι ένα μαρτίνι, ας αποφασίσει ο πατέρας σου αν θα σε γράψουμε 

στο μπέιζ μπολ. Στην πραγματικότητα, οι ρόλοι ήταν τόσο ξεκαθα-

ρισμένοι, που, πέρα από κάποια μικροκαβγαδάκια ανάμεσα στους 

γονείς, η ζωή ήταν προβλέψιμη και οι περισσότερες σημαντικές α-

ποφάσεις, όπως και οι εκατοντάδες που μεσολαβούσαν μεταξύ 

πρωινού και ύπνου, λαμβάνονταν από τη μαμά. 

Φτάνουμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν οι πα-

τεράδες έλαβαν επίσημη πρόσκληση να αναλάβουν πιο ενεργό 

ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών και έπρεπε όχι μόνο να τη δε-

χτούν, αλλά και να συμμετάσχουν με ενθουσιασμό και απόλυτη 

αφοσίωση στο καθήκον τους. Θυμάται κανένας την ταινία Μίστερ 

Μαμά, που βγήκε το 1983; Για όσους δεν την έχουν δει, ο Μάικλ 

Κίτον νιώθει στην αρχή ταπεινωμένος και πελαγωμένος αναλαμ-

βάνοντας τον ρόλο της μητέρας, αλλά καταλαβαίνει γρήγορα αυ-

τό που ξέρουν όλοι όσοι μεγαλώνουν παιδιά: όταν έχεις να κάνεις 

με παιδιά, τα οφέλη υπερτερούν των δυσκολιών. 

Το 2008, όταν οι New York Times έκαναν την είσοδό τους 

στον χώρο των ιστολογίων για γονείς, ονόμασαν το δικό τους ι-




