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«Λεν fia κοιµηθείς 
βράδυ!» µέχρι το 
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∆εν αφήνω το κουρασµένο 

µου παιδάκι να πάρει έναν 

υπνάκο, καµιά φορά του 
φωνάζω, δεν το αναγκάζω 

πάντα να µοιράζεται τα 

παιχνίδια του... Ευτυχώς όµως 

δεν χρειάζεται να είµαστε 

τέλειες για να µεγαλώσουµε 

ένα υπέροχο παιδί. 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K ΑΡ∆ΤΖΟΓIA N M Η 

Μπάλα», «έλα», «όχι», «κακά»... 

Αυτές είναι µερικές από τις 
λέξεις που τα νήπια αρθρώνουν συχνότερα. 

Ο 2O µηνών γιος µου όµως έχει 
µία που αγαπάει περισσότερο: «γλειφιτζούρι». 

Όχι µόνο είναι εθισµένος στο 
γλύκισµα σε ξυλάκι, αλλά ξέρει και πώς 
µπορεί να το αποκτήσει. Έµπλεξα ο αυτή 

την καραµελωµένη ιστορία χρησιµοποιώντας 
τα γλειφιτζούρια για να πείσω 

το γιο µου και την 3χρονη αδερφή του 
να ντυθούν, να κάτσουν ήσυχα, να βάλουν 

τα παπούτσια τους κ.λπ. ϊέρω πως 
είναι κακό -και µάλιστα το οµολόγησα 

στις φίλες µου, που µου είπαν κι εκείνες 
µε τη σειρά τους τα δικά τους λάθη-, 
αλλά ούτε έχω αλλάξει τακτική ούτε 

βέβαια νιώθω καλά γι' αυτό που κάνω. 

∆ιαβάζοντας τις συµβουλές των κορυφαίων 
στον τοµέα τους ειδικών, τις απόψεις 

των οποίων φιλοξενούµε σε αυτό 

το άρθρο, θα δείτε γιατί δεν πρέπει να 

αγχώνεστε... 
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w ∆εν αφήνω το γιο 

µου να κοιµηθεί το 
µεσηµέρι. 

Κάποια στιγµή ανακάλυψα πως 

χωρίς µεσηµεριανό ύπνο είχαµε 
άνετο πέρασµα στο βραδινό 
ύπνο. Βέβαια, έπρεπε να υποστώ 

ένα απόγευµα όλο γκρίνια και 
νεύρα. Μόλις έβλεπα όµως ότι 

πήγαινε να τον πάρει ο ύπνος, 
τον ξυπνούσα αµέσως είτε 

µε γαργαλητά είτε µε δυνατή 

µουσική -παρόλο που ήξερα πως 

χρειαζόταν έναν υπνάκο. Με το 

που περνούσε αυτή η δύσκολη 

ώρα, ήξερα ότι θα έπεφτε 

για ύπνο το πολύ µέχρι τις 

8µ.µ., γεγονός που µου άφηνε 
ελεύθερο το βραδάκι να κάνω 

πράγµατα που τα περίµενα πώς 
και πώς: να διαβάσω ένα βιβλίο, 

να στείλω µερικά e-mails, να δω 

την αγαπηµένη µου σειρά κ.ά. 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΝΟΧΕΣ Εφόσον τα παιδιά 

έχουν κλείσει τα 3 τους χρόνια 
δεν τα βλάπτει να χάσουν κι 

έναν υπνάκο µες στη µέρα. Αλλά 

και στην περίπτωση µικρότερων 
παιδιών, αν ο µεσηµεριανός 
ύπνος επηρεάζει ξεκάθαρα την 
ώρα του βραδινού ύπνου (που 
πρέπει να είναι το αργότερο στις 
ο.30µ.µ. για παιδιά µέχρι 6 ετών), 

µπορείτε να κάνετε αυτή την 
αλλαγή. 
ΚΑΝΤΕ TO ΚΑΛΥΤΕΡΑ Θα 
παρακάµψετε το µεσηµεριανό 
ύπνο, αλλά θα γεµίσετε 

αυτόν το χρόνο µε χαλαρές 

δραστηριότητες, όπως η 
ζωγραφική ή το διάβασµα, 

που επιτρέπουν στο σώµα 
να ξεκουράζεται. Αν το παιδί 
αποκοιµηθεί στο καρότσι 

ή στο αυτοκίνητο κατά τη 
διάρκεια της µέρας, µπορείτε 
ήρεµα να το ξυπνήσετε. Αν 
έτσι δεν συµιπληρώνει τις 1113 

απαραίτητες ώρες ύπνου τη 
µέρα. µεταφέρετε την ώρα του 
βραδινού ύπνου 3O λεπτά-1 ώρα 

νωρίτερα. 

MH 
TEAEIA 

} MAMA M 
Φωνάζω στα παιδιά µου. 

Πριν από δύο εβδοµάδες άφησα 

την κόρη µου να ζωγραφίζει 

στο σαλόνι κι εγώ πήγα στην 
κουζίνα να φτιάξω καφέ. Ακριβώς 
90 δευτερόλεπτα αργότερα 

τη βρήκα πασαλειµµένη µε 

χρώµατα -το ίδιο και τον εκρού 

καναπέ! Αρπαξα ένα σφουγγάρι 
και άρχισα να τρίβω ενώ την 
κατσάδιαζα φωνάζοντας τόσο 
δυνατά που σίγουρα µε άκουσαν 
κι οι γείτονες. Μόλις είδα το 
πρόσωπο της να αλλάζει και να 
γεµίζει δάκρυα, ένιωσα χάλια. Θα 

της προκαλέσω ψυχικό τραύµα, 

σκέφτηκα, ιδίως αν αυτό το µαύρο 

µελάνι δεν φύγει από τα χέρια της 
-τελικά βέβαια έφυγε. 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΧΕΣ 

Όλοι χάνουµε την ψυχραιµία 
µας µερικές φορές µε τα παιδιά. 

Υπάρχουν όµως και καλά νέα: το να 
εξωτερικεύετε έτσι το θυµό σας µια 
στο τόσο δεν είναι κακό, γιατί τα 
παιδιά πρέπει να δουν πως οι γονείς 
τους δεν είναι τέλειοι. 

ΚΑΝΤΕ TO ΚΑΛΥΤΕΡΑ Αν χάσετε 
την ψυχραιµία σας, ζητήστε 
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συγγνώµη από το παιδί και δώστε 
του µια σύντοµη εξήγηση µετά. 
Αποφύγετε γενικά την ένταση 
επιτρέποντας στον εαυτό σας 
ένα µικρό διάλειµµα: κλείστε τα 
µάτια και πάρτε µερικές αργές και 
βαθιές αναπνοές για ένα λεπτό. 
Έτσι και θα ηρεµήσετε και θα 
γίνετε παράδειγµα αυτοκυριαρχίας 
για το παιδί σας. Αν δει πώς 
διαχειρίζεστε το θυµό σας, θα 
αρχίσει να ακολουθεί κι εκείνο 
αυτή την τεχνική όταν εκνευρίζεται 
ή θυµώνει. 

∆εν αναγκάζω πάντα το παιδί µου να 
µοιραστεί πράγµατα. 

Αρχικά φαινόταν καλή ιδέα να πάρουµε µαζί µας στο πάρκο µια 
χρωµατιστή µπάλα. Λίγα λεπτά όµως αφού την έβγαλε ο γιος µου 
από την τσάντα εµφανίστηκε ένα σµήνος νηπίων... «Όχι! Όχι! 
Όχι!» φώναζε ο µικρός µου καθώς τα παιδιά προσπαθούσαν να 
του την πάρουν. Από την πλευρά µου, συνήθως είµαι υπέρ της 
µοιρασιάς, να παίξουν όλοι, ο καθένας µε τη σειρά του κ.λπ., 
στην προκειµένη περίπτωση όµως έσκυψα κιόλας για να τραβήξω 
την µπάλα από τα χέρια ενός 4 χρονου που προσπαθούσε να την 
κλέψει. Σοβαρά τώρα, τι σόι µαµά είναι αυτή που µαλώνει µε τα 
πιτσιρίκια; 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΧΕΣ Ένα παιδί 2O µηνών µόλις που 
αρχίζει να καταλαβαίνει την έννοια του µοιράζοµαι. Όποια όµως κι 
αν είναι η ηλικία του δικού σας, καλύτερα να µην παίρνετε µαζί σας 
στο πάρκο παιχνίδια-µαγνήτες για τα παιδιά. Ακόµη και εκείνα που 
µοιράζονται άνετα τα πράγµατα τους µπορεί να φρικάρουν αν άλλα 
παιδιά αρπάζουν το πολύτιµο παιχνίδι τους. 
ΚΑΝΤΕ TO ΚΑΛΥΤΕΡΑ Μην εκνευρίζετε κι άλλο το παιδί σας (ή 
τον εαυτό σας) περιµένοντας πολλά. Θα του µάθετε να µοιράζεται 
στην επόµενη συνάντηση για παιχνίδι. ∆οκιµάστε τη µέθοδο µε το 
χρονόµετρο. Εξηγήστε στα παιδιά πως καθένα µπορεί να παίζει 
µε το αντικείµενο µέχρι να ακουστεί το «µπιπ». Μετά έχει σειρά ο 
επόµενος. Φροντίστε το µεσοδιάστηµα να είναι σύντοµο, δηλαδή 
όχι πάνω από 1-2 λεπτά. 

Έστειλα το παιδί µου στο σχολείο άρρωστο. 

Ναι, το παραδέχοµαι, είµαι η µητέρα που δεν κράτησε το παιδ! 
της στο σπίτι µέχρι να γίνει εντελώς καλά και ειδοποιήθηκε 
τηλεφωνικά να το πάρει επειγόντως από το σχολείο γιατί ο 
πυρετός του ανέβαινε στους 39°C! Ντροπιασµένη, το πήγα 
κατευθείαν στον παιδίατρο, ο οποίος µου έκανε και κήρυγµα ότι το 
παιδί πρέπει να πρώτα περνάει ένα εικοσιτετράωρο απύρετο και 
µετά να το ξαναβγάζουµε στον έξω κόσµο. 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΧΕΣ Για να λέµε την αλήθεια, τα 
περισσότερα παιδάκια είναι συνέχεια άρρωστα. Και δεν είναι πάντα 
εύκολο να καταλάβεις αν µια αδιαθεσία ξεκινάει ή βρίσκεται στο 
τέλος της. Αν κάθε φορά που το παιδί σας έχει συνάχι το κρατάτε 
στο σπίτι, δεν θα πάει ποτέ του σχολείο. 
ΚΑΝΤΕ TO ΚΑΛΥΤΕΡΑ Αν το παιδί σας έχει πυρετό, εµέτους ή κάτι 
ολοφάνερα µεταδοτικό, όπως ο στρεπτόκοκκος, πρέπει να µείνει 
σπίτι. Εφόσον πάρει αντιβίωση για ένα εικοσιτετράωρο, µπορεί, 
θεωρητικά και εφόσον είναι σε θέση, να επιστρέψει στο σχολείο. 
Ακόµη κι αν κάποια από τα συµπτώµατα παραµένουν, είναι µάλλον 
απίθανο να µεταδώσει το µικρόβιο. 
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