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η µατιά του Psy επικαιρότητα 

Στο δικό µας µαξιλάρι έχει... αγκυροβολήσει εδώ και καιρό. Τι γίνεται όµως όταν η κρίση κινδυνεύει 
να γίνει ο σκοτεινός συνεπιβάτης και σε αυτό των παιδιών µας; Η ψυχολόγος Αρετή 

Κυπραίου* µάς δείχνει πώς να αφαιρέσουµε από τα πολύχρωµα παιδικά µαξιλάρια τα σκούρα 
πούπουλα που φέρνει η κρίση. Και να βάλουµε στη θέση τους και πάλι λευκά. 
Ano τη Λυδία Μπότσπ 

Πώς να µιλήσω 
στο παιδί µου για την 
οικονοµική κρίοη; 

Τα παραµύθια, λένε, είναι βγαλµένα από τη 
ζωή. Τεράστιο ψέµα -ιδιαίτερα εάν σκεφτούµε 

πως. εκεί έξω, τα πριγκιπόπουλα σχεδόν 
πάντα κάπου «χωλαίνουν» και πως τα πράγµατα 

δεν έχουν απαραίτητα το τέλος που θα 
θέλαµε. Η ιστορία όµως που περιγράφει ο 
Ευγένιος Τριβιζάς σε ένα από αυτά, παρουσιάζει 

ανατριχιαστικές οµοιότητες µε τη σύγχρονη 
ελληνική πραγµατικότητα: στη χώρα 

του βασιλιά Αρπατίλαου απαγορεύονται οι 
Κυριακές, τα πάρτι -οτιδήποτε θυµίζει την όµορφη 

πλευρά της ζωής. Όλοι δουλεύουν για 
να γεµίζει µε διαµάντια το θησαυροφυλάκιο 
του. Μέχρι που καταργεί ακόµη και τα όνειρα, 
αντικαθιστώντας τα µαξιλάρια των υπηκόων 
του µε άλλα, που προκαλούν εφιάλτες, ώστε 
να δουλεύουν ακόµα περισσότερο, χωρίς να 
παραπονιούνται για όσα δεν απολαµβάνουν 
στη ζωή. Οι συγκεκριµένοι εφιάλτες δεν είναι 
όµως προνόµιο µόνο των µεγάλων... «Όταν ένα 
παιδί γίνεται µάρτυρας του άγχους των γονιών 
του και της πραγµατικότητας που προβάλλεται 

από τα ΜΜΕ, νιώθει απελπισία και τρόµο. 
Τα µικρότερα, που νιώθουν τη στενοχώρια 
των γονιών αλλά δεν καταλαβαίνουν το γιατί, 
ενοχοποιούν τον εαυτό τους για αυτήν. Οι έ¬ 

φηβοι, από την άλλη, που γνωρίζουν την έννοια 
του χρήµατος, νιώθουν πως θα ζήσουνσε 

ένα ζοφερό µέλλον, στο οποίο ούτε οι γονείς 
τους θα έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους και από το οποίο 
ούτε και αυτοί µεγαλώνοντας θα µπορέσουν 
να αποδράσουν. Κι αυτό τους στερεί τη χαρά, 
µε κίνδυνο να τους οδηγήσει ακόµα και σε παραίτηση 

από τη ζωή ή και κατάθλιψη». 
Βίαιη ενηλικίωση -αυτή είναι η συνέπεια του να 
αφήσουµε τον εφιάλτη της κρίσης να τρυπώσει 
στα παιδικά όνειρα. To «στοίχηµα» λοιπόν, για 
το πώς θα τα θωρακίσουµε καλύτερα από αυτήν, 

θα το κερδίσουµε µε τους εξής τρόπους: ¦ 

Αποφεύγουµε να κάνουµε σαν να µην 
έχει αλλάξει τίποτα 
«To να θέλουµε να προστατεύσουµε τα παιδιά 
από οτιδήποτε δυσάρεστο, είναι λογικό. Επειδή 
όµως η συναισθηµατική τους αντίληψη είναι 
εξαιρετικά οξυµένη, το να αποκλείσουµε τα 
παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας από το πρόβληµα 
λέγοντάς τους 'αθώα' έστω ψέµατα είναι ένας 
από τους πιο σίγουρους τρόπους για να κλονιστεί 

η εµπιστοσύνη τους σε εµάς, και µαζί η 
ασφάλεια και η σταθερότητα που χρειάζονται 

Είναι λογικό να θέλουµε να προστατεύσουµε τα παιδιά 
από οτιδήποτε δυσάρεστο. To να τα αποκλείσουµε, 
όµως, από το πρόβληµα λέγοντάδ τους «αθώα» έστω ψέµατα, 
θα κλονίσει την εµπιοττοσύνη τους σε εµάς. 

Πώς να µιλήσω 
στο παιδί µου για την 
οικονοµική κρίοη; 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / îíùþïû
ìëùøüëñðþï: ôêø÷ïöé, 01-04-2012
èùçþýï: 28,29         (2 ïâõ 2)
òæíùåüû: 1098 cm ²
òæäñ öêöçüãüøþï: òñ ý÷ïåæä÷ëñ
ÿâ÷öü÷ðáðþï ùðàóâüê: 210 6062500

ßæÞñ öçù÷ýþ: ÿôÝÜèÿÛè ÝÛÜúÚÙØ

για να µεγαλώσουν 'καλά', κάτι που αργότερα 
θα καθορίσει τις σχέσεις τους µε τους άλλους 
ανθρώπους». ¦ 

Περιορίζουµε την έκθεσή τους στη βία 
«Η βία που χαρακτηρίζει την κοινωνική διάσταση 

της κρίσης τροµοκρατεί και πανικοβάλλει 
τα παιδιά, ιδίως τα µικρότερα στα οποία προκαλεί 

συνήθως ταραχή, εφιάλτες, επιθετικότητα 
και ανασφάλεια. Εάν, ωστόσο, τύχει να 

δουν τέτοιες εικόνες και σας ρωτήσουν 'ποιοί 
είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί;', πείτε τους πως 
¦δηµιουργήθηκε µια αναστάτωση στην οποία 
και οι δυο πλευρές θεωρούσαν ότι είχαν δίκιο 
και γι αυτό τσακώθηκαν άσχηµα', εξηγήστε 
τους πως είναι ακόµα 'πολύ µικρά για να προβληµατίζονται 

για τέτοια πράγµατα' και τέλος 
ρωτήστε τα τι πιστεύουν τα ίδια για αυτό.'Ετσι 
θα καταλάβουν πως για οτιδήποτε τα προβληµατίσει 

µπορούν να απευθύνονται σε εσάς». ¦ 

Προσπαθούµε να τα καθησυχάσουµε 
«Εξηγήστε τους τι συµβαίνει µε λόγια απλά, 
ανάλογα µε την ηλικία τους. Πείτε τους πως 
για όλα υπάρχουν λύσεις και πως οι δυσκολίες 
στη ζωή υπάρχουν για να τις ξεπερνάµε. Στα 
πιο µικρά (έως 5 ετών), δεν χρειάζεται να πείτε 

τίποτα: δώστε τους απλά αγάπη και φροντίδα 
για να νιώσουν ασφαλή. Στα µεγαλύτερα (6 
έως li ετών), µιλήστε χωρίς εξάρσεις. ∆ιευκρινίστε 

τους τι θα αλλάξει στην καθηµερινότητά 
τους και επιµείνετε σε όσα θα παραµείνουν 
σταθερά -αυτό είναι που τα ενδιαφέρει 

κυρίως. Τέλος, στους εφήβους, µιλήστε αναλυτικά 
για ό,τι συµβαίνει, χωρίς όµως να τους 

τροµοκρατήσετε. Πείτε τους τι θα συνεχίσουν 
να έχουν σε επίπεδο υλικών αγαθών και κάντε 
µαζί τους µια λίστα µε ό,τι µπορείτε να αγοράζετε 

κάθε µήνα.Έτσι θα αποκτήσουν σαφή 
εικόνα για το πώς θα διαµορφωθεί η ζωή τους. 
Προτείνετέ τους τρόπους διασκέδασης πιο... 
συµβατούς µε τηνσηµερινή πραγµατικότητα 
(π.x. να µαζεύονται µε τους φίλους τους σε 
σπίτια, να παίζουν επιτραπέζια, να µαγειρεύουν 

όλοι µαζί, να κάνουν πικ νικ σε πάρκα κτλ) 
και εξηγήστε τους πως η ίδια κατάσταση ισχύει 
για τους περισσότερους γύρω µας. Και, τέλος, 
δώστε τους να καταλάβουν πως, σε αυτήν την 
τόσο δύσκολη συγκυρία, µπορείτε να τα καταφέρετε. 

Γιατί έχετε ο ένας τον άλλον». * 

*Η Αρετή Κυπραίου είναι Ψυχολόγος M. Se, Σύµβουλος 
Οικογένειας, Συντονίστρια-Εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων. 

ΣΤΟ ΡΑΦΙ 
Μαµά φοβάµαι... 
τη5Σοφία5 
Ανδρεοπούλου 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 
Πώς θα 
αντιµετωπίσουµε 
καλύτερα τους 
φόβους µας και κατ' 
επέκταση όλους 
εκείνους που γεννά 
το µυαλό και η ψυχή 
ενός παιδιού;Ένα 
χρήσιµο εγχειρίδιο 
που θα µας βοηθήσει 
να το ανακαλύψουµε. 
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