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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα η έκδοση αυτού του βι-
βλίου, η οποία εγκαινιάζει τη συνεργασία μου με τις εκ-
δόσεις Μίνωας. Αρχικά, σχεδιάζαμε να επανεκδοθεί το 
πολύ επιτυχημένο βιβλίο μου Γνωρίστε το παιδί σας (1999), 
με κάποιες μετατροπές και ίδιο τίτλο. Στην πορεία, όμως, 
κάνοντας μια θεώρηση του κειμένου, άλλαξα γνώμη και 
ετοίμασα ένα καινούριο βιβλίο με ελάχιστα αποσπάσμα-
τα από το Γνωρίστε το παιδί σας, το οποίο έπειτα από 13 
χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας και πολλών επανεκδόσεων 
εξαντλήθηκε.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους 
όσοι συνετέλεσαν, ώστε αυτό το βιβλίο να γίνει πραγμα-
τικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους μου εκδότες 
Γιάννη και Ζωή Κωνστανταρόπουλου για την εμπιστοσύνη 
με την οποία με περιέβαλαν στη νέα εκδοτική μου οικογέ-
νεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες γονείς, οι οποίοι 
απευθύνονται σ’ εμένα για βοήθεια από το 1986. Άφησα 
για το τέλος την οικογένειά μου που πάντα με στηρίζει: τους 
ευχαριστώ από καρδιάς. Θέλω να απευθύνω ειδικότερα 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μητέρα μου που τόσα χρόνια 
στέκεται διακριτικά δίπλα μου σε ό,τι κάνω, με τον καλό της 
λόγο, την υποστήριξη, καθώς και τις πολύτιμες συμβουλές 
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της. Την ευχαριστώ για όσα μου προσέφερε και συνεχίζει 
να προσφέρει, κυρίως όμως για το ήθος και τις αξίες που 
μου εμφύσησε και το σεβασμό στο συνάνθρωπο. Τα λόγια 
της πάντα ηχούν στα αυτιά μου και αποτελούν καθημερινό 
μου οδηγό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από 
μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που δεν φαίνεται να 
έχει τέλος. Η καθημερινότητα όλων έχει αλλάξει και θέ-
ματα που πριν δεν απασχολούσαν το μέσο Έλληνα τώρα 
τον βασανίζουν. Η ανασφάλεια, η ανησυχία, η απελπισία, 
ο θυμός, η αβεβαιότητα για το μέλλον: όλα αυτά τα αρ-
νητικά συναισθήματα έχουν για τα καλά ριζώσει σε κάθε 
ελληνική οικογένεια. Η εργασιακή ανασφάλεια κυριαρχεί 
και η ανεργία είναι ένας εφιάλτης που έχει ήδη αγγίξει αρ-
κετές οικογένειες. Μέχρι πρότινος οι γονείς προσπαθού-
σαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στα παιδιά τους. Αφιέ-
ρωναν αρκετές ώρες στην εργασία τους, για να διασφα-
λίσουν το παρόν και το μέλλον των παιδιών, τώρα όμως 
λόγω των περικοπών στους μισθούς τους δυσκολεύονται 
σε αρκετές περιπτώσεις να παρέχουν ακόμα και τα απα-
ραίτητα. Αναγκάζονται να εργάζονται με την ίδια ή μικρό-
τερη αμοιβή περισσότερες ώρες, άλλοι υποαπασχολούνται, 
άλλοι αναζητούν μάταια εργασία για μήνες ή και για ένα 
ή και περισσότερα χρόνια. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλε-
σμα συχνά να απουσιάζουν αρκετές ώρες από το σπίτι, ενώ, 
ακόμη κι όταν βρίσκονται μαζί με το παιδί τους, να μην δια-
θέτουν πάντοτε την απαραίτητη υπομονή και διάθεση να 
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ασχοληθούν με αυτό. Παρά τις αντιξοότητες, όμως, είναι 
εντυπωσιακό ότι η διασφάλιση της ψυχικής ισορροπίας των 
παιδιών παραμένει κεντρικός άξονας στον προβληματισμό 
τους. 

H ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου δημιουργή-
θηκε με αφορμή τις ανησυχίες, τις δυσκολίες και τα ερω-
τήματα που διαπίστωσα ότι απασχολούν τους σημερινούς 
γονείς μέσα από τη συνεργασία μου μαζί τους όλα αυτά 
τα χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος. Στόχος του είναι 
η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε ό,τι αφορά τα βα-
σικά θέματα ψυχικής υγείας του παιδιού, από τη γέννησή 
του μέχρι τα δώδεκα χρόνια του. Στην έκδοση αυτή μπο-
ρείτε να βρείτε μεταξύ άλλων και θέματα που ενδιαφέρουν 
τους γονείς σήμερα, όπως η ενημέρωση για την οικονομική 
κρίση, τα προβλήματα στον ύπνο, στη συμπεριφορά, για 
τις μαθησια κές δυσκολίες, το σχολικό εκφοβισμό, το δια-
δίκτυο κ.ά. 

Aυτό το βιβλίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε γονείς, εκ-
παιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παι-
διάτρους, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, φοιτητές ανάλο-
γων ειδικοτήτων κ.λπ. 

Eπιδίωξα να μην περιοριστώ στο αυστηρό επιστημονικό 
ύφος και φιλοδοξώ να προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στην 
προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί.

Τα ονόματα δεν είναι πραγματικά για να προστατεύεται 
το απόρρητο των περιπτώσεων.
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Περιμένοντας παιδί

  H επιθυμία απόκτησης παιδιού

Tα περισσότερα ζευγάρια αποφασίζουν κάποια στιγμή να 
αποκτήσουν ένα παιδί, παρά τους προβληματισμούς που πι-
θανόν τους απασχολούν, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν μια 
καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες: οικονομική ανασφάλεια, 
φόβος για την ανεργία, χαμηλοί μισθοί, υποαπασχόληση.

Aυτή η πραγματικότητα συχνά λειτουργεί ως αντικίνητρο, 
«τορπιλίζοντας» την επιθυμία του ανθρώπου για αναπαρα-
γωγή, γεμίζοντάς τον ερωτηματικά για το μέλλον αυτού του 
κόσμου, για την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, για το 
αν θα τα καταφέρει ως γονιός κ.λπ. Όποια όμως κι αν είναι η 
κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιδιά αντιπροσω-
πεύουν την ολοκλήρωση της σχέσης ανάμεσα στον άνδρα 
και στη γυναίκα και αποτελούν την ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο.

Παλαιότερα, η αναπαραγωγή θεωρούνταν πρωταρχικός 
στόχος του γάμου. Όταν, μάλιστα, καθυστερούσε λίγο να 
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έρθει το παιδί, το ζευγάρι αλλά και το στενό του περιβάλ-
λον ανησυχούσε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Σήμερα, αρκετά ζευγάρια αναβάλλουν την τεκνοποίηση 
για διάφορους λόγους, όπως η επαγγελματική αποκατάστα-
ση, τα οικονομικά κ.ά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς 
να είναι μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με τον παλιότερο 
μέσο όρο. Επίσης, πολλά ζευγάρια σήμερα παντρεύονται 
μόνον όταν η γυναίκα έχει μείνει έγκυος ή και αμέσως μετά 
τη γέννα, απλώς για να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. 

Αναμφίβολα, οι σχέσεις και οι ρόλοι των φύλων έχουν 
αλλάξει πολύ με την πάροδο των χρόνων. H γυναίκα αντι-
λαμβάνεται τη μητρότητα σαν μια πολύ σημαντική και ίσως 
καθοριστική για τη ζωή της απόφαση, η οποία θα πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα επιθυμίας. Aυτό συνεπάγεται ότι η 
απόκτηση παιδιού δεν θα πρέπει να αφήνεται στην «τύχη», 
αλλά να πραγματοποιείται όταν και οι δύο το έχουν απο-
φασίσει, το επιθυμούν, το περιμένουν και το ονειρεύονται.

Πολλά ζευγάρια θεωρούν ότι ο ερχομός ενός δικού τους 
παιδιού θα σφραγίσει τη σχέση τους και θα ενισχύσει τη 
συμ βίωσή τους. Kάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι έτσι θα απο-
δείξουν την αγάπη τους στο σύντροφό τους.

Συχνά, κάποιες γυναίκες αποφασίζουν να αποκτήσουν 
παιδί και εκτός γάμου είτε γιατί δεν διατηρούν μια σοβαρή 
σχέση είτε γιατί αισθάνονται ως απειλή τη σχετικά προχω-
ρημένη ηλικία τους και φοβούνται το ενδεχόμενο να αδυ-
νατούν να τεκνοποιήσουν, όταν αργότερα το επιθυμήσουν. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η γυναίκα νιώθει ότι ολοκλη-
ρώνεται ως άτομο μέσα από τα παιδιά της, γεγονός που 
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις πολιτιστικές αναφορές 
μας, που θεωρούν ότι η μητρότητα είναι η πιο σημαντική 
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αποστολή του γυναικείου φύλου. Για κάθε γυναίκα σημείο 
αναφοράς είναι το οικογενειακό της πορτρέτο, κατά πόσο 
δηλαδή η ίδια ήταν επιθυμητή από τους γονείς της όταν γεν-
νήθηκε. Aπό εμπειρικές παρατηρήσεις διαπιστώνουμε ότι 
γυναίκες που ένιωθαν ανεπιθύμητες, όταν ήταν παιδιά, ή 
είχαν βιώσει το αίσθημα της εγκατάλειψης, συχνά στην ενη-
λικίωσή τους αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην 
απόφασή τους να γίνουν μητέρες ή προβληματίζονται πώς 
θα φέρουν σε πέρας την κύηση. 

H επιθυμία για την απόκτηση παιδιού αρχίζει να ριζώνει 
από την παιδική ηλικία της γυναίκας. Aπό τα πρώτα παιδι-
κά χρόνια, αγαπημένη απασχόληση του κοριτσιού είναι να 
παίζει με τις κούκλες του το ρόλο της μητέρας. Mεγαλώ-
νοντας, λοιπόν, φθάνει η στιγμή να αποδείξει σε όλους ότι 
είναι πράγματι γυναίκα. Mε τη μητρότητα θα επιβεβαιώσει 
την υπόστασή της και θα ολοκληρωθεί ως άτομο. Θα κυο-
φορήσει το παιδί που «ονειρεύεται» εδώ και πολλά χρόνια. 
Έτσι θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες της, συνειδητές και 
ασυνείδητες, θα καλύψει και θα διορθώσει, γενικά, τα πά-
σης φύσεως προβλήματά της. Aκόμη και σήμερα, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, η γυναίκα που δεν εκπληρώνει αυτή 
την αποστολή νιώθει ότι είναι διαφορετική, ότι υστερεί… 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι υπάρχουν 
ζευγάρια, τα οποία συνειδητά παίρνουν την απόφαση να 
μην αποκτήσουν ποτέ παιδί. Aυτό ίσως πηγάζει από την 
ανάγκη τους για μια ελεύθερη ζωή, από το φόβο για τις 
ευθύνες που συνεπάγεται η ύπαρξή ενός παιδιού κ.ά. 

Kάποια άλλα ζευγάρια δεν συμφωνούν για το πότε θα 
αποκτήσουν παιδί ή επιθυμεί μόνο ο ένας από τους δύο να 
γίνει γονιός. Πραγματικά, είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει 
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ταύτιση στη χρονική στιγμή που ο άνδρας και η γυναίκα θα 
φτάσουν στην ωρίμανση της επιθυμίας τους για παιδί. Ωστό-
σο, η απόφαση έρχεται μέσα από την αμοιβαία κατανόηση, 
την αγάπη αλλά και το σεβασμό του ενός προς τον άλλο. 

Eξάλλου, για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί, είναι γνω-
στό ότι δεν αρκούν μόνο οι φροντίδες για τη διατροφή του, 
όπως πίστευαν οι γονείς μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώ-
να. Οι απαιτήσεις παρά την οικονομική κρίση είναι αυξημένες 
και οι γονείς θέλουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί που 
δεν θα του λείπει η καλή ανατροφή, η σωστή εκπαίδευση 
και το ποιοτικό παιχνίδι. Επίσης γνωρίζουν πλέον ότι είναι 
ζωτικής σημασίας για το παιδί να νιώθει επιθυμητό από τους 
γονείς – να το βλέπουν ως κάτι ξεχωριστό, γεγονός που θα το 
εκφράζουν μέσα από τις χειρονομίες και τα χάδια τους. Έτσι 
χτίζεται η σχέση τους, που εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από 
τις ασυνείδητες πτυχές αυτής της επιθυμίας. Γι’ αυτό, προ-
τού αποφασίσει ένα ζευγάρι να αποκτήσει παιδί, πρέπει να 
αναρωτηθεί αν η επιθυμία αυτή προκύπτει από την ανάγκη 
αυτό το παιδί να είναι παρόν στη ζωή τους ή αποτελεί υπο-
κατάστατο προκειμένου να λυθεί κάποιο πρόβλημα, όπως 
η σύσφιξη της σχέσης τους ή η αποφυγή του διαζυγίου.

   Η ψυχολογική προετοιμασία 
της εγκύου

Η πραγματοποίηση της επιθυμίας του ζευγαριού ν’ αποκτήσει 
ένα παιδί επιβεβαιώνεται με τη σύλληψη και την εγκυμοσύνη 
της γυναίκας. Αυτό το γεγονός προκαλεί πλημμυρίδα 
συναισθημάτων – χαρά, ευτυχία, ανυπομονησία, αλλά 
και αγωνία. Εισάγει το ζευγάρι σε μια μεταβατική περίοδο 
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προετοιμασίας για τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν από 
τον ερχομό του μωρού τους, γεγονός που συχνά προκαλεί, 
ιδιαίτερα στη γυναίκα, άγχος και ψυχική αναστάτωση. H 
γέννηση ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. 
Αφενός, ήδη από την έναρξη της εγκυμοσύνης, η γυναίκα 
καλείται να πάρει σημαντικές μακροπρόθεσμες αποφάσεις 
σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό 
τομέα. Αφετέρου, καλείται να επανεξετάσει, να επανεκτιμήσει 
και, σταδιακά, να επαναπροσαρμόσει τη θέση της στο νέο 
οικογενειακό σύστημα καθώς και στο νέο, διπλό της ρόλο: 
της μητέρας και της συζύγου.

Kατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης χαρακτηριστική είναι 
η αίσθηση της αλλαγής. Tίποτε δεν είναι όπως πριν. H με-
ταμόρφωση του γυναικείου σώματος δημιουργεί σε μερικές 
εγκύους μεγάλη αναστάτωση. Kάποιες φορές, μάλιστα, τις 
κάνει να νιώθουν λιγότερο επιθυμητές, αφού και ο σύντρο-
φός τους τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως μέλλουσες μη-
τέρες και λιγότερο ως σεξουαλικές συντρόφους. Kι η ίδια 
η γυναίκα, εξάλλου, αισθάνεται πολλές φορές ότι ο ρόλος 
της ως σεξουαλικού όντος είναι δευτερεύουσας σημασίας 
σε σχέση με εκείνον της μητέρας. 

Γι’ αυτούς τους λόγους η ψυχολογική προετοιμασία της 
εγκύου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστούμε 
ότι, σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης, 
το έμβρυο δεν είναι ένας παθητικός οργανισμός, αλλά ένα 
πλάσμα ικανό να αντιδρά. 
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  O μέλλων πατέρας

O ρόλος του υποψήφιου πατέρα είναι πολύ σημαντικός, 
αφού αποτελεί τον ουσιαστικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
μητέρας και του εμβρύου. H στάση του θα βοηθήσει στην 
ισορροπία και την ηρεμία της εγκύου ή, αντίθετα, θα αυξήσει 
την ανασφάλεια και θα διογκώσει τις δυσκολίες της. Στις μέ-
ρες μας, όλοι περιμένουν από τον υποψήφιο πατέρα να παί-
ξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, του τοκετού και αργότερα της φροντίδας του παιδιού. 

Aπό τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η εγκυμοσύνη, ο άν-
δρας ενθαρρύνεται από τους γιατρούς να μάθει τι συμβαίνει 
στο σώμα της γυναίκας του, αλλά και να συμμετέχει σε όλες 
τις απαραίτητες διαδικασίες, από τις οποίες είναι υποχρεωμένη 
να περάσει η σύζυγός του μέχρι τον τοκετό. Kι όταν όλα πάνε 
καλά, μετά τον τοκετό, ο σύζυγος οφείλει να μοιράζεται με 
τη σύντροφό του τις φροντίδες για το μεγάλωμα του παιδιού. 

Eδώ ακριβώς ανακύπτουν δύο προβλήματα, τα οποία 
πιθανόν να προκαλέσουν σύγχυση στον άνδρα. Kαταρχήν, 
δεν έχει κάποιο πρότυπο να τον καθοδηγήσει προκειμένου 
να μάθει και να ενστερνιστεί όσα απαιτούνται σήμερα να γνω-
ρίζει, αφού και ο δικός του πατέρας συνήθως περιοριζόταν 
στο ρόλο του «κουβαλητή» συμμετέχοντας έμμεσα στη δια-
παιδαγώγηση του παιδιού του. Tον ενεργό ρόλο του πατέρα 
στη διαπαιδαγώγηση δεν του τον έδειξε κανείςØ εισέρχεται 
ψηλαφιστά σε έναν άγνωστο κόσμο. Tο δεύτερο πρόβλημα 
προκύπτει από το διπλό μήνυμα που δέχεται ο υποψήφιος 
πατέρας από το σύγχρονο πολιτισμό. Oι άνδρες οφείλουν 
μεν να συμμετέχουν στην εγκυμοσύνη και τη γέννηση των 
παιδιών τους, αλλά συχνά εγκλωβίζονται στην άποψη ότι 
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«ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός». Παίρνουν το μήνυ-
μα ότι εκτιμάται η προσφορά τους, στο βαθμό που δεν θα 
δημιουργεί σύγχυση στη γυναίκα τους. Φόβος, οργή, ανη-
συχία ή και μελαγχολία είναι απαγορευμένα συναισθήματα 
για τον υποψήφιο πατέρα. Oι έρευνες δείχνουν καθαρά ότι 
οι άνδρες έχουν συχνά μεγάλους φόβους και έντονες συ-
γκινήσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη της συντρόφου τους 
και το ρόλο τους. Eπισκέψεις από κοινού στο γυναικολό-
γο, στα μαθήματα προετοιμα σίας για τον τοκετό, ανάγνωση 
του «οδηγού για τον καλό γονιό» είναι οι συνήθεις δρα-
στηριότητες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του 
σύγχρονου άνδρα που πρόκειται να γίνει πατέρας. Aπό την 
πλευρά της, η μέλλουσα μητέρα συνήθως διοχετεύει στο 
έμβρυο την ενέργεια και την προσοχή που πρώτα αφιέρωνε 
σ’ εκείνον. Τώρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι εκεί-
νηØ όλοι ρωτούν για την υγεία και τα συναισθήματά της.

O μέλλων πατέρας ανησυχεί μήπως οι ρυθμοί της ερ-
γασίας του και η ελευθερία των κινήσεών του αλλάξουν 
δραστικά με τον ερχομό του παιδιού. Kαριέρα ή οικογένεια, 
εργασία ή παιδί είναι τα διλήμματα που τίθενται από το πε-
ριβάλλον και απασχολούν πολλούς άνδρες. Στην πραγμα-
τικότητα, όμως, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, είναι στο χέρι 
του καθενός να συμβιβάσει αρμονικά και τα δύο, ιεραρχώ-
ντας προτεραιότητες και προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα 
χωρικά και χρονικά πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

  Mητέρα-βρέφος: περίοδος γνωριμίας

Eίναι πλέον γνωστό ότι το βρέφος, από την αρχή της γέννη-
σής του, είναι βιολογικά εξοπλισμένο για επικοινωνία και 
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ότι ο δεσμός μητέρας-βρέφους ξεκινάει από την περίοδο 
της εγκυμοσύνης. H συναλλαγή μητέρας και βρέφους είναι 
αμοιβαία. Mετά τη γέννηση, το βρέφος στηρίζεται πρωταρ-
χικά στη μητέρα για την ικανοποίηση της βασικής βιολογικής 
ανάγκης του: της τροφής. Παράλληλα, η μητέρα το φροντί-
ζει, το περιποιείται, του εξασφαλίζει ηρεμία, του δείχνει την 
αγάπη της, τη στοργή της, τη ζεστασιά και την τρυφερότητα, 
που συμβάλλουν στη ανάπτυξη αυτής της σχέσης. Tο απα-
λό της άγγιγμα επενεργεί στο βρέφος καταλυτικά, το βοηθά 
να ηρεμήσει από το στρες και του δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για καλύτερη ανάπτυξη. 

H δυνατότητα της μητέρας να ταυτιστεί με το μωρό της 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: από τις προηγούμε-
νες εμπειρίες της, κυρίως από τη σχέση της με τη δική της 
μητέρα, πώς βίωσε την εγκυμοσύνη της, πώς υποδέχθηκε 
τον ερχομό του μωρού της, από την υποστήριξη που της πα-
ρέχει το περιβάλλον της και κυρίως ο σύζυγός της, από την 
οικονομική αλλά και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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αKEΦAΛAIO 2

H οικογένεια

  Γονείς-παιδιά: μια ιδιαίτερη σχέση

Eίναι άξια προσοχής η σταθερότητα του οικογενειακού κα-
τεστημένου διαμέσου των χρόνων, ανεξάρτητα από τον κοι-
νωνιολογικό του τύπο. O θεσμός της οικογένειας είναι ο 
πλέον διαχρονικός και δίνει το «παρών» σ’ όλα τα στάδια 
της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνικής ζωής, με τη μορφή 
είτε της μητριαρχικής ή πατριαρχικής οικογένειας που υπήρ-
χε παλαιότερα, είτε της σύγχρονης πυρηνικής οικογένειας. 
H τελευταία έχει εμφανιστεί ως μια κλειστή ενότητα, η οποία 
αποτελείται από το ζευγάρι και το παιδί. 

H σχέση γονιών-παιδιών είναι διαχρονική, γεμάτη από 
απρόοπτα, άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε όχι. Eίναι, όμως, 
σχέση ανεπανάληπτη. O γονικός ρόλος είναι καθοριστικός 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, γιατί την πε-
ρίοδο αυτή τίθενται τα θεμέλια της προσωπικότητάς του 
και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική, 
εξελικτική του πορεία. Tο παιδί αναπτύσσει την ικανότητα 


