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E L OE ψυχολογία 

Στο φιλµ Ο θεός Tns Σφαγής 
δύο µαµάδε5 (Τζόντι 

Φόστερ και Κέιτ Γουίνσλετ) έρχονται 
σε ρήξη µε αφορµή τον 

καβγά των παιδιών tous στην 
παιδική χαρά. Στουε Απογόνους 

ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται 
έναν πατέρα που παλεύει να 

βρει διόδουε επικοινωνίαε µε US 
δύο έφηβε5 κορέε του, ενώ στο 
Πρέπει να Μιλήσουµε για τον 
Κέβιν n Τίλντα Σουίντον είναι n 
µητέρα twos ανήλικου δολοφόνου. 

Από το Κράµερ Εναντίον 

Κράκερ του 1979 και το Baby 
Boomiou 1987 φτάσαµε otous 

προβληµατισµένοι γονείε του 
2012... Σε ανθρώπουε που 

έρχονται αντιµέτωποι µε µια 
δύσκολη οικονοµική και κοινωνική 

κατάσταση και καλούνται 
να αναµετρηθούν µε σοβαρά 
προβλήµατα, όπωε ανεργία, 
αποτυχία, απόρριψη, επίθεση, 
µοναξιά. Πόσο έχουµε επηρεαστεί 

από τα γεγονότα γύρω µαε 
και τι µπορούµε να κάνουµε για 
να ξεπεράσουµε tous φόΒουε 

f 
ΦΟΒΑΤΑΙ 
Σήµερα σι γονείδ είναι πιο 
πιεσµένοι από ποτε. Πώε 
µπορούµε να ξεπεράσουµε us 
ανασφάλειέδ µαε χωρίε να us 
µεταδώσουµε στα παιδιά µα$; 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

µαε χωρίε αυτοί να επιδράσουν 
αρνητικά στα παιδιά pas; 

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΕΧΘΡΟ ΦΙΛΟ 
Ερωτήµατα του στυλ «Πότε επιτέλουε 

θα βρω περισσότερο χρόνο 
για τα παιδιά µου;», «Τι θα 

κάνω σε περίπτωση που χάσω 
τη δουλειά µου;» στροβιλίζονται 
στο µυαλό του σηµερινού γονιού. 

Στο νέο Tns βιβλίο Μαµά 
Φοβάµαι... Κι εγώ Παιδί Μου 
n ψυχολόγοε Σοφία Ανδρεοπούλου 

αναφέρει σχετικά: «Ο 
φόβοε είναι έναε φυσιολογικόε 

µηχανισµ05, που υπάρχει για 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ TO ΦΟΒΟ 
ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ; 
•Tous δείχνουµε ότι είµαστε σε θέση να διαχειριστούµε 
tis δυσκολίες. «Συζητάµε µαζί tous για την κατάσταση. 
•Τα προστατεύουµε από επικίνδυνεε πληροφορικ, που 
δεν µπορούν να tis εκτιµήσουν σωστά. «Τα ενθαρρύνουµε 
να εκφράζουν τα συναισθήµατα και tis σκέψεΐ5 tous. 

•Tous εξηγούµε τα µέτρα που έχουµε πάρει απέναντι στα 
προβλήµατα. «Τα βοηθάµε να δουν την κατάσταση µέσα 
από ένα θετικό πρίσµα. «Βρίσκουµε οικονοµικού5 τρόπουε 
να περνάµε καλά los οικογένεια. 

To βιβλίο Μαµά 
Φοβάµαι... Κι 
Εγώ Παιδί µου 
κυκλοφορεί 
από tis εκδόσεις 
∆ιόπτρα. 

την προστασία και την επιβίωση 
µαε. ∆εν πρέπει να τον πολεµάµε, 

αλλά να προσπαθούµε να 
τον κατανοούµε». Η αλήθεια είναι 

πα» κανείε µαε δεν γεννιέται 
γονιόε. Ο συγκεκριµένθ5 ρόλοε 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκος 
και τον επωµιζόµαστε xeopis να 

είµαστε προετοιµασµένοι, µερικέε 
φορέ5 και καθόλου. Όπωε 

τονίζει n ειδικόε, «ο σύγχρονοε 
γονιόε δεν ξέρει τι θα πρέπει να 
κάνει για να θεωρείται καλόε. 
Η αποστολή του τον γεµίζει ανασφάλειεε, 

οι οποίεε µεταδίδονται 
και στα παιδιά. Μοιραία, 

εκείνα δυσλειτουργούν και 

αυτή n συµπεριφορά κάνει τον 
πατέρα και τη µητέρα να αισθάνονται 

πολύ χειρότερα. Έτσι, ο 
κύκλθ5 του άγχουε συνεχίζεται 

αέναα, γεννώνταε άπειρουε 
φόΒουε. Στην ήδη µπερδεµένη 
κατάσταση προστίθεται και n 

οικονοµική κρίση. Από τη µια 
πλευρά Βρισκόµαστε σε δεινή 
κατάσταση Βλέπονταε τα έσοδα 

pas να µειώνονται συνεχώε 
και από την άλλη µια διαρκήε 
απειλή κρέµεται πάνω από το 
κεφάλι µαε.'locos έχει φτάσει n 
στιγµή να προσπαθήσουµε να 
διαχειριστούµε την κρίση πιο 
αποτελεσµατικά για το καλό το 
δικό µα5, αλλά και των παιδιών 
µαε». ? 

ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ 
Ι∆ΙΟΥΣ 
•As δούµε τον εαυτό 
µα5 cos κάποιον 
που βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση, αλλά 
έχει τη δυνατότητα 
να αντιδράσει και να 
βρει λύσεις. Έτσι, θα 
νιώσουµε λιγότερο 
απελπισµένοι και θα 
βρούµε το κουράγιο 
να διαχειριστούµε 
καλύτερα τα πράγµατα. 
•Για να ζήσουµε καλά, 
είναι απαραίτητο να 
πιστεύουµε σε κάτι. Οι 
αξίες είναι n πυξίδα 
µας, χωρίς αυτές 
είµαστε έρµαια των 
περιστάσεων. 
•Οι δύσκολες 
φάσεις µάς βοηθούν 
να γινόµαστε mo 
συνειδητοποιηµένοι και 
δυνατοί. Μπορούµε 
να διδαχτούµε και να 
διδάξουµε στα παιδιά 
µας πολλά µέσα στις 
σηµερινές συνθήκες. 
Να πάρουµε τη ζωή 
στα χέρια µας και τη 
στάση µας αυτή να την 
περάσουµε και στα 
µικρά µας. 
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