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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν ζωγράφιζα, θα έγραφα έναν πολύ μικρό πρόλογο σε βιβλίο με ζωγραφιές μου.
Γιατί οι ζωγραφιές τα λένε όλα. Έτσι κι εδώ.
Αυτές οι στήλες που γράφτηκαν μέσα στα τελευταία πολλά χρόνια στο
περιοδικό Γυναίκα ήταν σαν μια πινελιά, μια κουβεντούλα με γονείς για
καθημερινά απλά και πολύπλοκα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθώς μεγαλώνουμε και μας μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
Προσπάθησα να βρω ένα καλό πάντρεμα ανάμεσα στην πολύτιμη επιστημονική γνώση και στην εξίσου πολύτιμη κοινή λογική. Προσπάθησα να μη
δίνω οδηγίες και συμβουλές γιατί δεν έχει συνταγές η ανατροφή των παιδιών.
Που είναι όλα αλλιώτικα με αλλιώτικους γονείς.
Προσπάθησα να παρέμβω κάπως στην επανάληψη που γίνεται με
όλους μας αυτομάτως στην ανατροφή των παιδιών μας. Κάνουμε αυτά που
μας έκαναν. Και για τα καλά, καλώς κάνουμε. Με τα δύσκολα τι γίνεται;
Τα επαναλαμβάνουμε και αυτά, εκτός αν κάπως αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο
και προλάβουμε μερικά. Προσπάθησα με το παράδειγμα να μάθω στους
γονείς ορισμένα βασικά πράγματα. Και το παράδειγμα ήταν κυρίως η ατμόσφαιρα που προσπάθησα να δημιουργήσω μέσα στις στήλες. Μια ατμόσφαιρα
ελαφριά, γλυκιά, αστεία και συγχρόνως σοβαρή.
Έγραφα με την πεποίθηση ότι οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και παρέα
σε αυτήν τη δύσκολη και σημαντική δουλειά τους. Φτιάχνουν ανθρωπάκια με
αυτά που τους έδωσε η βιολογία. Όχι ας μου πει κάποιος κάτι πιο σημαντικό!
Και για να μην τολμήσει κανείς να προτείνει σημαντικότερο επάγγελμα,
αυτά τα ανθρωπάκια θα γίνουν αύριο άνθρωποι που θα μας κυβερνούν, θα
μας γιατρεύουν, θα μας διδάσκουν και θα καθορίζουν την ηθική ύφανση της
κοινωνίας μας.
Τώρα πείτε μου μια πιο σημαντική δουλειά!
Ίσως αντί μητέρα έπρεπε να λέω κάθε φορά μητέρα και πατέρας ή γονείς
στα μικρά αυτά κείμενα. Με βασανίζει ακόμα η παράλειψη. Γιατί ο πατέ13

ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ

ρας παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών, φυσικά. Και ο
πατέρας κάνει μια γυναίκα καλή μητέρα. Εδώ σας θέλω να το βρείτε πώς.
Δεν αναφέρονται τόσο συχνά είναι αλήθεια. Ας γύριζαν νωρίτερα από τη
δουλειά!
Όταν άρχισα να γράφω, και για πολλά χρόνια, η κατάσταση στον τόπο μας
ήταν ανθηρή (ψευτοανθηρή, αλλά δεν το ξέραμε τότε). Τώρα περνάμε μαύρες,
σοβαρές δυσκολίες. Οι νεαροί γονείς ήταν τότε πνιγμένοι στις ευκαιρίες τις
επαγγελματικές και οικονομικές. Οι νέοι γονείς τώρα αντιμετωπίζουν μεγάλα
και συχνά απελπιστικά προβλήματα. Όμως αυτά που κάνουν τα παιδιά γερά
και ευτυχισμένα δεν είναι οι υλικές παροχές. Αντίθετα, οι παροχές συχνά
αντικαθιστούν όλα αυτά που χρειάζονται τα παιδιά για να ανθήσουν: αγάπη,
αφοσίωση, χρόνο, υποστήριξη και κάποιον που να τα ακούει και να πιστεύει
σε αυτά… Τώρα οι γονείς έχουν πιο πολύ χρόνο. Τώρα έχουμε την ευκαιρία
να τους μάθουμε πώς αντιμετωπίζουν οι δυνατοί και ευέλικτοι άνθρωποι την
πραγματικότητα που καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως να μην
μπορούμε να αγοράσουμε παιχνίδια και ρούχα, όμως μπάλα παίζουμε, παραμύθια λέμε, κυκλάμινα κόβουμε, στη θάλασσα κολυμπάμε, ελιές μαζεύουμε.
Φτάνει να αντέξουμε.
Υποσχέθηκα σύντομο πρόλογο.
Λοιπόν.
Η συλλογή αυτή κρύβει διάφορες προκαταλήψεις μου που θεωρώ καλύτερο
να τις δηλώσω. Είναι τα λίγα για τα οποία είμαι πάρα πολύ σίγουρη ακόμα.
Τα άλλα όλα σχεδόν παζαρεύονται.
– Η τηλεόραση κάνει κακό.
– Το ξύλο απαγορεύεται διά... ροπάλου!
– Η αγάπη κάνει τα παιδιά να μεγαλώνουν και να θεριεύουν. Όχι μόνο,
πρέπει να τα αγαπάμε, που τα αγαπάμε, αλλά και να τους το λέμε, και να
τους το δείχνουμε καθημερινά. Τρεις φορές την ημέρα.
– Οι τέλειοι γονείς ασφυκτιούν μόνο ανάμεσα στις σελίδες βιβλίων.
– Οι καλύτεροι γονείς που γνώρισα είναι οι απλοί, φυσικοί, αληθινοί,
γονείς.
– Η επιθυμία για μάθηση και η κριτική σκέψη είναι οι πιο σοβαροί στόχοι
της εκπαίδευσης.
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Και, τέλος, απαντώ στην κρυφή ερώτηση, αν έκανα με τα δικά μου τα
παιδιά όλα όσα πρεσβεύω.
Φυσικά όχι!
Και επιζήσαμε όλοι!
Έμαθα πάρα πολλά από τους γονείς και τα παιδιά που γνώρισα και άκουσα
να λένε όλα όσα τους αποδίδω. Μακάρι να τα είχα φανταστεί.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Λιάνα Ελευθερουδάκη που, με την πείρα και τη
γαλήνη της, με βοήθησε σε όλη τη διαδρομή. Και την Αναστασία Λαμπρία
που έφερε ξανά τις στήλες στην επιφάνεια, τις ξεσκόνισε, τις διάλεξε και τις
φρόντισε με την υπομονή, τη γλύκα, τη γνώση και την αγάπη που φροντίζει
κανείς ένα μωρό!
Υγ.: Αναλαμβάνω την ευθύνη για την έλλειψη index! Το Ρίζες και φτερά
δεν είναι εγχειρίδιο αναπτυξιακών φάσεων της παιδικής ηλικίας - υπάρχουν
αρκετά και καλά. Η συλλογή αυτή είναι για να μας κάνει παρέα, να μας
ξυπνήσει για την μαγευτική παιδική ηλικία. Η ανάγνωση που θα πρότινα
είναι η «τυχαία».
Ανθη Δοξιαδη
Φθινόπωρο 2013
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Μια φορά κι έναν καιρό, πολύ πριν γίνουμε μητέρες, ήμασταν… άνθρωποι! Στην
αρχή άνθρωποι-μωρά, μετά άνθρωποι-παιδιά, κοριτσάκια. Κατόπιν άνθρωποιέφηβοι, κοπέλες και αργότερα άνθρωποι-γυναίκες, άνθρωποι-εργαζόμενες,
άνθρωποι-σύντροφοι. Και μετά, και μετά; Μητέρες. Ίσως, κάποια στιγμή,
γιαγιάδες. Και πάντα, συγχρόνως, άνθρωποι-μωρά, άνθρωποι-παιδιά, άνθρωποικοπέλες, άνθρωποι-γυναίκες, άνθρωποι-εργαζόμενες, άνθρωποι-σύντροφοι,
σύζυγοι και μητέρες. Άνθρωποι ερωτεύσιμοι. Συμβαίνει, όμως, σε διαφορετικές
ηλικίες, ανάλογα και με τις κοινωνικές περιστάσεις, ο «σκηνοθέτης» να ρίχνει
τους προβολείς σ’ έναν μόνον απ’ αυτούς τους ρόλους. Κάθε φορά αλλάζουμε
σκούφο. Απ’ αυτούς που μοιραζόμαστε από το μεγάλο, κοινό πανέρι. Οι ρόλοι δεν
είναι μόνο σκούφοι. Είναι κάτι ουσιαστικότερο. Γιατί αυτά που απαρίθμησα έχουν
να κάνουν περισσότερο με εσωτερικές καταστάσεις, ψυχολογικές ικανότητες και
επιθυμίες, παρά με εξωτερικές περιστάσεις. Στην αρχή κάποιος μας φρόντιζε
και μας νανούριζε. Εμείς λιαζόμασταν. Είχαμε και μια κούκλα. Όλων η κούκλα
ήταν, βέβαια, η Τριανταφυλλιά. Και ο καθένας τη βάφτιζε όπως ήθελε. Ήταν μια
ευχή. Εμένα μου λες ότι είναι άψυχες οι κούκλες. Τις λούζαμε, τις ντύναμε, τις
βγάζαμε περίπατο. Τους βγάζαμε τα μάτια. Τελείωσαν; Ξεχάστηκαν; Η ευχή
ζει και βασιλεύει. Πραγματοποιήσιμη μέσα από τις βιολογικές και κοινωνικές
μεταβολές. Αποκοιμισμένη σαν τη βασιλοπούλα. Περιμένει ένα φιλί. Η επιθυμία,
η ιδιότητα, η ικανότητα παραμένουν. Τροποποιείται. Μεταμορφώνεται. Φιλιά.
Ντύνεται με διαφορετικά ενδύματα κάθε φορά. Γατιά, σκυλιά, πτηνά, δουλειά,
παιδιά, μαθητές, ανίψια, βαφτιστήρια, σύζυγοι, ζωγραφική, ιατρική, το χωράφι.
Να μαζευτούν οι ελιές. Το σπίτι.
Η «άλλη μου μητέρα» δεν είχε βιολογικά παιδιά. Ήξερε ν’ ακούει, να
χαϊδεύει και να είναι παρούσα. Έπλεκε. Δεν ήξερε να φτιάχνει κουλουράκι.
Με φρόντιζε, όμως. Τα μωρά-παιδιά-κοπέλες-γυναίκες-σύντροφοι-μητέρεςγιαγιάδες φροντίζουν. Η φροντίδα είναι, ασφαλώς, ανθρώπινη ιδιότητα. Την
έχουν και οι άντρες.
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ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ

Η ανατροφή του παιδιού: τέχνη ή επιστήμη;
Ρωτάτε πώς μαθαίνει κανείς ν’ ανατρέφει τα παιδιά; Είναι η ανατροφή τέχνη;
Επιστήμη; Μήπως είναι έμφυτη; Αν είναι κάτι που διδάσκεται και μαθαίνεται, πώς γίνεται αυτό; Σ’ αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις μπορούν να δοθούν
πολλές απλές απαντήσεις… απλές μεν… λάθος δε! Γι’ αυτό θα σας απαντήσω
με κάπως πιο πολύπλοκο τρόπο.
Η ανατροφή του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί και τέχνη και επιστήμη
μαζί. Αυτό που ονομάζω τέχνη ξεκινάει σαν κάτι έμφυτο και μεταδίδεται
από γενιά σε γενιά βιολογικά. Όμως μεταδίδεται και συναισθηματικά ή
από στόμα σε στόμα, δηλαδή «μαθαίνεται» (αυτή η βιωματική μάθηση
συμπληρώνει αρμονικά τη βιολογική έμφυτη ετοιμότητα, ωριμάζοντάς την
σαν τέχνη). Σαν επιστήμη πηγάζει από έρευνες, παρατηρήσεις και ιδέες που
αναπτύχθηκαν από «ειδικούς» που μελέτησαν πολλά παιδιά και κατέληξαν σε
διάφορες θεωρίες. (Όλα αυτά μπορεί ν’ αυξήσουν την τέχνη της ανατροφής
με γνώσεις που μαθαίνονται μέσα από διδασκαλία.) Ωστόσο, χωρίς αμφιβολία, κανείς δεν ανέθρεψε ένα παιδί λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τις συμβουλές
των «ειδικών» και τα βιβλία. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η ανατροφή των
παιδιών κυμαίνεται ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη, στο ένστικτο και
την πληροφορία, στο συναίσθημα και τη σκέψη.
Ας μιλήσουμε πρώτα γι’ αυτό που κάπως αόριστα αποκαλέσαμε τέχνη
στην ανατροφή του παιδιού. Οι βασικές ουσιαστικές γνώσεις μας για την
ανατροφή ενός παιδιού πηγάζουν από τον τρόπο που μας ανέθρεψαν οι δικοί
μας γονείς. Συνειδητά βέβαια δεν θυμόμαστε κανένα από τα γεγονότα των
πρώτων χρόνων της ζωής μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν και εντελώς
χαθεί. Οι πράξεις, οι εντυπώσεις και τα συναισθήματα της παιδικής μας ηλικίας έχουν αποτυπωθεί στο ασυνείδητο και εκεί βρίσκονται κάπου «θαμμένες»
και περιμένουν. Στην πραγματικότητα βέβαια εκεί ζουν και βασιλεύουν! Αλλά
μοιάζουν να κοιμούνται όπως η βασιλοπούλα του παραμυθιού. «Και τη φίλησε
και ξύπνησε από τον λήθαργο»… έτσι και η γέννηση του δικού μας παιδιού
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τις ξαναζωντανεύει και τις φέρνει στην επιφάνεια. Ξυπνάει μέσα μας όλες τις
παλιές, δικές μας παιδικές αναμνήσεις και συναισθήματα. Ακόμα και τότε
βέβαια δεν θυμόμαστε συνειδητά. Αλλά μέσα σε ό,τι κάνουμε για να φροντίσουμε το παιδί, βλέπει κανείς την επανάληψη αυτών που κάποτε ζήσαμε
εμείς οι ίδιοι σαν παιδιά. Ακόμα και τότε βέβαια δεν θυμόμαστε συνειδητά, επαναλαμβάνουμε. Όμως η επανάληψη είναι μια άλλη μορφή μνήμης!
Ο τρόπος που φερόμαστε δηλαδή στο μωρό πηγάζει από το ασυνείδητο.
Ιδιαίτερα ανεξέλεγκτες (εκτός αν κάνουμε μια επίμονη συνειδητή προσπάθεια να τις σκεφτούμε και ελέγξουμε) είναι οι πράξεις που αποκαλούμε
«αυτόματες». Αυτές είναι προκαθορισμένες από προηγούμενες ξεχασμένες
εμπειρίες. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, το πώς αγκαλιάζουμε ένα μωρό που
υποτίθεται ότι είναι μια αυτόματη, φυσική μας κίνηση. Βέβαια είναι φυσική,
αλλά προέρχεται από κάπου, από κάπου τη μάθαμε! Θα μου πείτε: Είναι
δυνατόν να θυμόμαστε πώς μας αγκάλιαζαν εμάς όταν ήμασταν μωρά; Όχι,
βέβαια. Δεν θυμόμαστε με το μυαλό μας. «Θυμόμαστε» όμως με τα μάτια,
με τα χέρια και με το σώμα μας. Αγκαλιάζουμε όπως μας αγκάλιαζαν, γιατί
έτσι το μάθαμε. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αυτόματα και υποσυνείδητα, επαναλαμβάνουμε αυτό που κάποτε μας έμαθαν… Κάνουμε στο μωρό αυτό που κάποτε
έκαναν σε μας, είτε καλό ήταν είτε κακό. Ίσως αυτό σας ξαφνιάζει. Ίσως
σκέφτεστε κάποια φίλη σας που ανατράφηκε από μια πολύ κακή μητέρα και
η ίδια έγινε η πιο τρυφερή μητέρα που ξέρετε! Πιθανόν. Και θα επαναλάβω
το γνωστό: Πολύ λίγοι κανόνες ισχύουν χίλια τα εκατό για όλους, και πάντα
υπάρχουν εξαιρέσεις. (Βέβαια ο κανόνας ότι το ασυνείδητο επαναλαμβάνει
με μαθηματική ακρίβεια είναι ένας απ’ αυτούς τους λίγους που ισχύουν για
όλους σχεδόν.
Όλα αυτά λοιπόν που μας έρχονται φυσικά και είναι από ένστικτο ή προσωπική επανάληψη ή τα είδαμε από τη μάνα, τη γιαγιά ή τη γειτόνισσα και τα
αφομοιώσαμε, τα αποκαλώ τέχνη, και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό (θέλοντας
και μη) στο πώς ανατρέφουμε τα παιδιά μας. Και ερχόμαστε στην επιστήμη.
Κάθε χρόνο, εκτός από τα καθαρά επιστημονικά, δημοσιεύονται δεκάδες άλλα
βιβλία και άρθρα, που απευθύνονται σε γονείς με σκοπό να τους μάθουν πώς
πρέπει να φέρονται, να αγαπούν και να επιβάλλονται στα παιδιά τους. Αγοράζονται από γονείς που έχουν την επιθυμία και το ενδιαφέρον να μάθουν για την
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