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Πρόλογος
Οι Παιδικοί έρωτες είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς ΣΧΟΛΉ ΑΝΉΣΥΧΩΝ
ΓΟΝΈΩΝ. Θα ακολουθήσουν βιβλία με θέματα που αφορούν τους παιδι-

κούς φόβους, την εφηβεία, τη βία, τη σχολική και κοινωνική προσαρμογή, και άλλα.
Το υλικό αυτής της σειράς προέκυψε από την επεξεργασία μαγνητοφωνημένων βραδινών συζητήσεων-διαλέξεων που γίνονται μία φορά
τον μήνα με τους γονείς των μαθητών ενός μικρού ιδιωτικού δημοτικού
σχολείου τα τελευταία επτά χρόνια.
Η έντονη ανάγκη των γονέων να εκθέσουν και να συζητήσουν μια
σειρά από θέματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη των παιδιών τους,
στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και στη σύνδεση των παιδιών με το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον συνιστά το φόντο των συναντήσεων. Η
επιθυμία τους για γνώση είναι το διαρκές κίνητρο, και η σταθερότητα του
πλαισίου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ μας, με αποτέλεσμα τον υψηλό βαθμό προσωπικής έκθεσης, που ίσως εντυπωσιάσει τον αμύητο αναγνώστη. Όμως η πορεία για
την αναγνώριση των ζητημάτων των παιδιών δεν μπορεί να είναι παραγωγική παρά μόνο αν περνά μέσα από την αναγνώριση του τι αυτά τα
ζητήματα ανακαλούν και προκαλούν στους γονείς. Αυτό είναι που ορίζει
και τη στάση τους απέναντι στην αναδυόμενη προσωπικότητα των παιδιών τους. Γιατί η οικογένεια είναι ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος χώρος
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δυνατών συγκρούσεων τόσο ανάμεσα στις δυνάμεις αγάπης και σε εκείνες της επιθετικότητας καθενός από τα άτομα που τη συγκροτούν ό
 σο και
ανάμεσα στην ίδια ως σύνολο και στην εξωτερική πραγματικότητα. Μέσα από αυτό το πρίσμα γίνονται οι συζητήσεις, με αυτή την ψυχοδυναμική ψυχαναλυτική θεώρηση ορίζονται οι απαντήσεις.
Τα κεφάλαια του βιβλίου ακολουθούν την αναπτυξιακή πορεία του
παιδιού από τη βρεφική ηλικία προς την εφηβεία, αν και κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρό όταν πρόκειται για ζωντανές συζητήσεις, που –ευχάριστα, κατά τη γνώμη μου– συχνά παρεκκλίνουν και ξαναβρίσκουν τον στόχο τους. Αποτελούν τα γραπτά ίχνη ενός συλλογικού
συλλογισμού, μιας συν-σκέψης, μεγάλο μέρος της οποίας δυστυχώς είναι αδύνατον να περάσει στον γραπτό λόγο, γιατί εκφράζεται με τον τόνο
της φωνής, τη μιμική έκφραση και τη γλώσσα του σώματος.
Με αυτή την έννοια, αν ο αναγνώστης θέλει να τον κινητοποιήσουν
πραγματικά τα κείμενα του βιβλίου, ας αφεθεί να φανταστεί τον εαυτό
του ως μέλος αυτών των βραδινών μας συναντήσεων και ας αρχίσει να
μας ρωτά. Σε πολλά θα του απαντήσουμε εμείς, με τον τρόπο μας. Σε πολλά θα απαντήσει ο ίδιος, με τον δικό του τρόπο. Αυτή η διαδικασία ετεροπροσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού θα τον οδηγήσει στην καρδιά
του προβληματισμού του παιδιού του. Και έτσι, νομίζω, θα αρχίσει ο ουσιαστικός διάλογός τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Τη Μαίρη Αργύρη-Λαιμού, ιδιοκτήτρια των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων,
για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου τις συναντήσεις
με τους γονείς.
Τον Θανάση Λιάκο, διευθυντή του δημοτικού σχολείου, που ως εμψυχωτής οργανώνει τις συναντήσεις και προτείνει θέματα της επικαιρότητας των γονέων ή του σχολείου.
Τη Χαρά Μπουζάκη, που υπομονετικά απομαγνητοφώνησε το υλικό,
προσφέροντας την πρώτη ύλη των κειμένων.
Τη Μαρία Συμεωνίδου, που έδωσε σε αυτή την ύλη μορφή γραπτού
λόγου χωρίς να χαθεί η ζωντάνια της λαλιάς.
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Τους γονείς, που ακούραστα –κάποιοι για πολλά χρόνια– συμμετέχουν
στις συζητήσεις και με κινητοποιούν με τις παρεμβάσεις τους.
Τα παιδιά, που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης
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Αρσενικό - θηλυκό
μέσα στην οικογένεια

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η σεξουαλική ενόρμηση
υπολείπεται κατά την παιδική ηλικία και ότι δεν ξυπνά
παρά κατά την εφηβεία. Πρόκειται για λάθος με βαριές συνέπειες,
γιατί σε αυτό οφείλεται η άγνοια στην οποία βρισκόμαστε
σχετικά με τις θεμελιώδεις καταστάσεις της σεξουαλικής ζωής.
Ζίγκμουντ Φρόυντ,
Τρία δοκίμια για τη θεωρία της σεξουαλικότητας

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όπου Α διάβαζε Αναλυτής, όπου Μ Μητέρα και όπου Π Πατέρας.

Α: Καλησπέρα. Σας έχω δώσει το θέμα «Αρσενικό - θηλυκό μέσα στην
οικογένεια». Σας ακούω.
Μ: Κι αν έχουμε μόνο αρσενικά μέσα στην οικογένεια; Δεν έχω εμπειρία
και από τα δύο φύλα.
Α: Στα παιδιά;
Μ: Στα παιδιά, ναι.
Α: Εγώ δεν είπα «στα παιδιά». Είπα «Αρσενικό - θηλυκό μέσα στην οικογένεια». Η οικογένειά σας δεν έχει θηλυκό;
Μ: Όχι.
Α: Μήπως έχει; Για πείτε μου, ποια είναι η παρουσία του θηλυκού στοιχείου στην οικογένειά σας;
Μ: Ποια είναι; Είμαι εγώ − ως μητέρα, γυναίκα, σύζυγος…
Α: …κόρη των γονέων σας…
Μ: …εργαζόμενη.
Α: Ναι, αυτές είναι διάφορες πλευρές με τις οποίες υπάρχετε ως γυναίκα, αλλά το θηλυκό στοιχείο ποιο είναι;
Μ: Δεν ξέρω τι να πω.
Α: Πολύ συχνά φοβόμαστε να συζητήσουμε τη διάστασή μας ως αρσενικού ή θηλυκού – για τον εαυτό μας, για τον σύντροφό μας, για τα παιδιά
μας… Είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε για τους ρόλους: τι
κάνω ως πατέρας, ως μητέρα, και λοιπά.
Π: Εγώ ψυλλιάζομαι ότι κάτι άλλο πρέπει να πούμε, όχι σχετικά με τους
ρόλους.
Α: Ο καθένας απ’ όπου μπορεί θα ξεκινήσει και όσο μπορεί θα μιλήσει.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για να κεντρίσω τη συζήτηση:
Μια μαμά, εκεί που κάθεται και μιλάει με τον γιο της βοηθώντας τον
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στα μαθήματα, αισθάνεται ξαφνικά ότι την κοιτάει σαν γυναίκα. Λέει: «Το
είδα στη ματιά του, το ένιωσα. Έτσι όπως με κοιτούσε εκείνη τη στιγμή,

Ο γονέας
ως αρσενικό
ή θηλυκό

με κοιτούσε σαν γυναίκα». Αυτό είναι το θηλυκό εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι. Όχι επειδή η μητέρα είναι γυναίκα, αλλά επειδή λαμβάνει
το μήνυμα ότι είναι το θηλυκό που το μάτι του αγοριού εκείνη τη σ τιγμή
ανακαλύπτει: η μαμά του είναι γυναίκα, την κοιτάει σαν γυναίκα και προσπαθεί να δει κάτι από το σώμα της. Ή, αντίστοιχα, ένα κοριτσάκι, καθώς
κοιτάει τον μπαμπά του, κάποια στιγμή βλέπει ένα αρσενικό και προσπαθεί να δει λεπτομέρειες από το σώμα του ή να κάνει κάτι μαζί του σε
μορφή παιχνιδιού. Όπως μας μετέφερε ένας πατέρας που είχε αυτή την
εμπειρία, αισθάνθηκε άβολα γιατί ένιωσε ότι «το πράγμα κάπου αλλού
πήγαινε». Δεν επρόκειτο πια για αθώο παιχνίδι, ήταν κάτι πιο ζεστό, πιο
περίεργο, πιο πονηρό.
Αυτά θέλω να συζητήσουμε στο επίπεδο των σχέσεων με τα παιδιά σας,
γιατί θέτουν πάρα πολλά ζητήματα: πόσο διαχυτικοί πρέπει να είστε με
τα παιδιά, πόσο γυμνοί, πόσο καλυμμένοι μπροστά τους… Επίσης, ορίζουν
θέματα όπως πόσο αρσενικό και πόσο θηλυκό είναι ο ένας γ
 ονέας προς
τον άλλο μέσα στην οικογένεια, πόσο αρσενικό και πόσο θηλυκό είναι σε
συναναστροφές με τους άλλους –παρουσία ή όχι των παιδιών–, γιατί η
βιωματική αναγνώριση ότι ο γονέας έχει φύλο μπορεί να συμβεί σε δημόσιο χώρο. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι, αγόρι ή κορίτσι, βγαίνει βόλτα
με τη μαμά του και αντιλαμβάνεται ότι την κοιτάζουν οι άντρες. Εκείνη τη
στιγμή την αναγνωρίζει ως θηλυκό, αναγνωρίζει τους άντρες –που μπορεί να είναι γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, άγνωστοι– ως αρσενικά τα οποία
επιθυμούν το θηλυκό που είναι η μητέρα τους, ακόμη και αν δεν ξέρει τι
θέλουν να της κάνουν. Γιατί, ας μη γελιόμαστε, η επιθυμία είναι πρόδρομος της πράξης, και μόνο μεγαλώνοντας μαθαίνουμε την αναστολή της
ή τη συμβολική μετατροπή της.
Π: Θέλω να πω κάτι – ίσως άπτεται αυτής της διάστασης. Τελευταία
υπάρχει ένα θέμα με τον Νίκο, τον γιο μου, που είναι επτάμισι ετών.
Ας πούμε ότι είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι −όπως ερωτεύονται τα
παιδιά της ηλικίας του ένα κορίτσι– και θέλει να τα φτιάξουν. Πώς τα
φτιάχνουν και τι ακριβώς κάνουν δεν ξέρω, αλλά ο Νίκος θέλει να κάνει
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κάτι μαζί της. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα –την επιθυμία του, την
προτίμησή του για αυτό το κορίτσι, το ότι θέλει να κάνει κάτι, και όλες
τις εξελίξεις αυτής της κατάστασης– θέλει να το κουβεντιάζει μόνο με
τη μαμά του. Όπως το έχει εκφράσει ο ίδιος, είναι κάτι που θέλει να το
έχουν μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να μπει τρίτος σ’ αυτή την ιστορία.
Α: Ποιος θα ήταν ο τρίτος;
Π: Εγώ.
Α: Ο μπαμπάς.
Π: Ναι. Και να πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που εμένα με προβλημάτισε. Μπορώ να πω ότι με στενοχώρησε, με έκανε να ζηλέψω.
Α: Γιατί όμως; Για μιλήστε μας λίγο περισσότερο γι’ αυτό. Γιατί σας στενοχώρησε;
Π: Με στενοχώρησε επειδή αναρωτήθηκα γιατί ο Νίκος δεν νιώθει άνετα να κουβεντιάσει μαζί μου τέτοια θέματα. Μπορεί εγώ να μην του έχω
δώσει την ελευθερία να εκφράζεται για κάποια πράγματα πιο εσωτε
ρικά…
Α: Αυτά που αισθάνεται στην προκειμένη περίπτωση ο Νίκος σε ποια
σφαίρα ανήκουν;
Π: Είναι ερωτικές επιθυμίες.
Α: Αν τα συζητήσει αυτά με τον μπαμπά, είναι σαν να του λέει εκείνη τη
στιγμή: «Μπαμπά, είμαι κι εγώ αγόρι και τώρα μπαίνω στην κατηγορία
των αντρών». Έτσι, λοιπόν, ένας λόγος για τον οποίο δεν θέλει να τα συζητήσει αυτά με τον μπαμπά ίσως είναι το ότι δεν είναι ακόμα σίγουρος
πως ο μπαμπάς τού επιτρέπει να μπει σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί
να νομίζει ότι ο μπαμπάς τον προτιμάει να παραμείνει ακόμα ένα αθώο
παιδί, ένα αγόρι που το μυαλό του δεν θα τρέχει στα ερωτικά αλλά στην
μπάλα.
Π: Όταν εγώ απέξω απέξω –γιατί ό,τι ξέρω το ξέρω από τη γυναίκα μου,
χωρίς να το φανερώνω– ζητάω από τον Νίκο να μου πει κάτι γύρω από το
θέμα, κάνει μια πολύ στεγνή, λακωνική αναφορά και αλλάζει κουβέντα.
Α: Δείχνει ότι προτιμά να αποφεύγει αυτήν τη συζήτηση, χωρίς εσείς
να του έχετε δώσει δείγματα ότι του απαγορεύετε να τα φτιάξει με ένα
κορίτσι.
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