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Fish & chic

Ο κόσμος του Nemo ζωντανεύει στα ρούχα και τα αξεσουάρ!
1. Σετ μπλούζα-σορτς, Marasil, Βρεφικά Πολυκαταστήματα Λητώ.
2. Φωτάκι νυχτός «Φρέντυ, το χαμογελαστό ψαράκι», Ανέμη.
3. Κάλυμμα βρύσης «Φάλαινα», Moby, www.cosycorner.gr
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4. Κοντoμάνικη μπλούζα «Ollie Octopus», www.sunnyside.gr
5. Πιπίλα, Mam.
6. Κλιπ πιπίλας, Chicco, Βρεφικά Πολυκαταστήματα Λητώ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΒΑΡΩΝΟΥ

1
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7. Παιχνίδι νερού «Ιππόκαμπος», Ανέμη.
8. Γαλάζια κρεμάστρα «Χταπόδι», Omnia.
9. Βιβλιοστάτες «Ψαράκια», Το Γαϊτανάκι.

10. Σετ φορμάκια από 100% οργανικό βαμβάκι, www.letsgogreen.gr
11. Γαλάζιο μαγιό με καβουράκι, Chicco.
12. Παιχνίδι για τη θάλασσα «Καρχαρίας», Imaginarium.
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Let the music play
Η μουσική αποτελεί για τα παιδιά έναν κόσμο μαγικό, που τα
«εμπλουτίζει» πνευματικά, συναισθηματικά και δημιουργικά.
Τι θα λέγατε, όμως, αν τα προτρέπαμε να φτιάξουν
τα δικά τους μουσικά όργανα;
τ η ς

Ε λ έ ν η ς

Χ α δ ι α ρά κ ο υ

Η μουσική και η χαρά εννοείται πως πάνε μαζί.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που τα παιδιά, από την κοιλιά
ακόμη της μαμάς τους, ενεργοποιούνται με τις μελωδίες.
Όταν γίνουν βρέφη, οποιοσδήποτε ήχος τούς προκαλεί
ενδιαφέρον, από το γάβγισμα ενός σκύλου και τη μελωδία
του μόμπιλε μέχρι τον ήχο μιας κόρνας. Σύμφωνα με τις
επιστημονικές έρευνες, η μουσική επηρεάζει την ανάπτυξη
του εγκεφάλου των μικρών παιδιών. Οι πρώτες ενδείξεις
που έχουν στα χέρια τους οι ειδικοί δείχνουν ότι ο εγκέφαλος των παιδιών που έχουν συνεχή και ποικίλα μουσικά
ακούσματα, τα οποία στη συνέχεια εξελίσσουν μέσα από μια
πιο συστηματική ενασχόληση (π.χ. με μαθήματα σολφέζ ή
κάποιου οργάνου), αντιδρά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι
ο εγκέφαλος παιδιών που δεν λαμβάνουν καμία μουσική
παιδεία. Ο δρ. Λόρελ Τρέινορ, καθηγητής Ψυχολογίας,
Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Mc
Master στο Οντάριο, μας λέει ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται ανάμεσα στα εξοικειωμένα και μη εξοικειωμένα με
τη μουσική παιδιά, ίσως οφείλονται στα νοητικά πλεονεκτήματα που δίνει η ενασχόληση με τη μουσική. Η μουσική
παιδεία ενεργοποιεί την προσοχή και τη μνήμη και βοηθά
κατά πολύ να αναπτύξουν μια πειθαρχημένη προσωπικότητα. Αλλά από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι πως
επενεργεί στον εύπλαστο και ευαίσθητο συναισθηματικό
κόσμο του παιδιού. Αν, μάλιστα, το παιδί συμμετέχει και
ομαδικά σε κάποια ορχήστρα, ακόμη καλύτερα. Μέσω του
ομαδικού τραγουδιού, της κίνησης, των παιχνιδιών με τραγούδι και των ομαδικών εκτελέσεων ενόργανης μουσικής,
προσφέρονται θαυμάσιες ευκαιρίες στα παιδιά για κοινωνικοποίηση. Οι μουσικές δραστηριότητες, όπως η κίνηση, τα
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παιχνίδια με τραγούδι ή η εκμάθηση ενός οργάνου, ασκούν
επίσης το παιδί στην αυτοπειθαρχία, στον έλεγχο και το
συντονισμό των κινήσεών του. Πάνω από όλα, όμως, η
μουσική μπορεί να προσφέρει στο κάθε παιδί την πραγματική χαρά και ευχαρίστηση. Τη χαρά που ίσως προέρχεται
από το άκουσμα μιας εύθυμης και αγαπητής μελωδίας, αλλά
και ως αποτέλεσμα μιας δημιουργικής εργασίας. Αυτό το
συναίσθημα της χαράς το παιδί δεν θα το κρατήσει μόνο για
τον εαυτό του, αλλά θα το χαρίσει και στους άλλους, στην
οικογένειά του, στους φίλους του...

Ποια μουσική είναι «σωστή»;
Μότσαρτ ή Τσιτσάνης, Χατζιδάκις ή Μπιτλς, ηπειρώτικα ή
νησιώτικα; Συχνά, οι γονείς προβληματίζονται για το είδος
της μουσικής στο οποίο πρέπει να εκθέτουν τα παιδιά.
Μήπως τα τραγούδια που παίζονται ευρέως στο ραδιόφωνο
δεν είναι η καλύτερη επιλογή; Μήπως πρέπει διαρκώς μέσα
στο σπίτι να ακούγονται άριες και κλασική μουσική; Ή καλά
είναι και τα ελαφρολαϊκά ή λαϊκά ακούσματα; Το είδος της
μουσικής, μας λένε οι ειδικοί, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Η
μουσική διαπλάθει χαρακτήρες, αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές. Το παιδί μπορεί να μάθει να ακούει τα πάντα, αλλά και
να έχει άποψη για τα πάντα, μόνο όταν του προσφέρονται τα
πάντα. Ένα παιδί που δεν στερείται μουσικών ακουσμάτων,
μπορεί να είναι ένας μελλοντικός ακροατής που επιλέγει το
«καλό» από το «κακό» τραγούδι, που ξεχωρίζει την «απλή»
από την «απλοϊκή» μουσική. Παρακάτω θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτοσχέδια όργανα μαζί με το παιδί
και να ενεργοποιήσουμε όχι μόνο το ενδιαφέρον του για τη
μουσική, αλλά και για τις χειροποίητες δημιουργίες.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γιατί τα
κακομαθαίνουμε;
Το μόνο που θέλετε είναι το καλύτερο για τα παιδιά σας. Όμως, έχετε
αναρωτηθεί μήπως, στην προσπάθειά σας να το εξασφαλίσετε, πέφτετε
σε κάποια από τις «παγίδες» που σας κάνουν να τα κακομαθαίνετε;
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Ανατροφή

ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ, ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ο 4 ετών γιος µου µε υποδέχτηκε µε µια
έκφραση αποδοκιµασίας: «Γιατί δεν έφερες τίποτα;
Θέλω να πας και να µου πάρεις κάτι». Μέχρι εκείνη τη
στιγµή δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι, πράγµατι, σπάνια
επέστρεφα στο σπίτι χωρίς να κρατάω κάτι, όχι τίποτα
σπουδαίο, ένα γλειφιτζούρι τη µία, ένα χρωµατιστό µπαλόνι την άλλη, ένα µπλουζάκι µε τον Τουίτι, ένα ζευγάρι
κάλτσες µε βεντουζάκια. Μήπως είχα αρχίσει, χωρίς να το
θέλω, να µεγαλώνω ένα κακοµαθηµένο παιδί; Στην πραγµατικότητα, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, ο αριθµός
των παιχνιδιών, των ρούχων ή των δώρων που διαθέτει
ένα παιδί, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µονάδα
µέτρησης του πόσο «κακοµαθηµένο» είναι. Σε τελική
ανάλυση, στις πόσες κούκλες θεωρείται κακοµαθηµένο
ένα κοριτσάκι; Το θέµα έχει περισσότερο να κάνει µε τη
συµπεριφορά του παιδιού, παρά µε όσα έχει στην κατοχή
του. Άλλωστε, είναι απολύτως φυσιολογικό για ένα πιτσιρίκι να θέλει πάντα περισσότερα. Πώς αντιδρά, όµως,
όταν η απάντηση είναι «όχι»; Ή, µε άλλα λόγια, δεν είναι
κακό να θέλετε να δίνετε χαρά στο παιδάκι σας προσφέροντάς του ένα µικροπραγµατάκι κάθε µέρα, εάν όµως τη
στιγµή που είστε κολληµένοι στην κίνηση σκέφτεστε ότι
δεν θα προλάβετε να σταµατήσετε στο σουπερµάρκετ, και
ίσως αναγκαστείτε να περάσετε όλο το απόγευµα ακούγοντας απειλές και κλάµατα, τότε µάλλον υπάρχει πρό-

ΜΑΜΑ

βληµα! Μπορεί ένα παιδί να έχει πολλά πράγµατα, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι θεωρεί πως πρέπει οπωσδήποτε
να αποκτά ό,τι επιθυµεί - γεγονός που θα το καθιστούσε
αυτό που συνηθίζουµε να λέµε «κακοµαθηµένο». Και στο
θέµα αυτό, ο ρόλος των γονιών έχει τεράστια σηµασία.
Γιατί, ενώ κανείς µας δεν θέλει να µεγαλώνει ένα άπληστο
παιδί, από την άλλη όλοι θέλουµε τα παιδιά µας να είναι
χαρούµενα. Κι αυτό µπορεί να µας κάνει να πέσουµε
εύκολα σε µερικές παγίδες.

Η παγίδα της ενοχής
Εάν καθίσω να σκεφτώ πότε άρχισα να εµφανίζοµαι
στο σπίτι κρατώντας οπωσδήποτε «κάτι για το παιδί»,
θα πρέπει να πάω πίσω µερικούς µήνες, όταν ο Πάνος
ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθµό. Κάθε πρωί, ο
µικρός έκλαιγε και δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, αλλά να
µείνει «σπίτι µε τη µανούλα». Η µανούλα, όµως, έπρεπε
να πάει στη δουλειά της. Τώρα που το σκέφτοµαι, είναι
βέβαιο ότι η συµπεριφορά µου σχετιζόταν µε τις τύψεις
που µου γεννούσε η αίσθηση ότι «εγκαταλείπω» το παιδί
µου. Σίγουρα δεν είµαι η µόνη. Πολλοί γονείς προσπαθούν να «ξορκίσουν» τις ενοχές τους απέναντι στα παιδιά
-κυρίως εάν εργάζονται πολλές ώρες ή έχουν χωρίσει- µε
το να τους προσφέρουν περισσότερα παιχνίδια ή ρούχα
και λιγότερη τιµωρία. Ή επειδή είναι πολύ απασχοληµένοι και κουρασµένοι, προτιµούν να περάσουν τις λίγες

Μήπως είστε από
τις μαμάδες που
«κακομαθαίνουν»
τα παιδιά τους;

ΨΥΧΟΛΟΓΙ Α

Ο «καλός»
& η «κακιά»
Εσείς του λέτε «τώρα», ο μπαμπάς τού λέει «αργότερα», εσείς του λέτε
«όχι», αλλά εκείνος «ναι». Στο τέλος, καταλήγετε να είστε εσείς η «κακιά»
κι εκείνος ο «καλός» της υπόθεσης, ή και το αντίθετο. Τι γίνεται όταν οι
γονείς έχουν διαφορετική άποψη για το μεγάλωμα των παιδιών τους;

ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ για τον

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να διαπαιδαγωγήσουν τα
παιδιά τους είναι ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο. Ο
µπαµπάς επιτρέπει τις τηγανητές πατάτες και τα παγωτά
πριν από το φαγητό, αφήνει το φως ανοιχτό µέχρι αργά
το βράδυ, και τα παιχνίδια εδώ κι εκεί. Η µαµά, από την
άλλη, είναι τελείως διαφορετική: «Απαγορεύει» τα γλυκά
σε καθηµερινή βάση, απαιτεί ησυχία και ύπνο µετά τις
9.00 το βράδυ και δεν ανέχεται να βλέπει παιχνίδια και
µπογιές σκορπισµένα στο σπίτι. Με λίγα λόγια, ο µπαµπάς
λέει «ναι», όταν η µαµά λέει «όχι», και αντίστροφα. Λογοµαχίες, διαπληκτισµοί και ασυµφωνίες, σχετικά µε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τους κανόνες που πρέπει
να ακολουθούνται σε ένα σπίτι, υπάρχουν σε όλες σχεδόν
τις οικογένειες. Κάποιες φορές, η ασυµφωνία είναι βαθύτερη, δηµιουργούνται αντίθετες παρατάξεις, µε τη µαµά
στον έναν πόλο και τον µπαµπά στον άλλον. Το παιδί
µένει «στη µέση», διχασµένο ανάµεσα στην αυστηρότητα
του πατέρα και τη χαλαρότητα της µαµάς ή το αντίθετο,
αιχµάλωτο της πατρικής ανεκτικότητας και της µητρικής
«σκληρότητας». Βρίσκεται µπροστά τους και παρακολουθεί
τις συζητήσεις που το αφορούν, µπερδεµένο σχετικά µε
τα όρια και τους κανόνες που είναι ευνόητο ότι του προκαλούν µόνο άγχος και αβεβαιότητα.

Πόσο διαφορετικά σκεφτόμαστε…
Οι διαφωνίες των γονιών είναι µέρος της διαδικασίας
της ανατροφής των παιδιών, αφού κι εκείνοι έχουν ανατραφεί σε διαφορετικές οικογένειες, µε άλλους κανόνες,

σε άλλο περιβάλλον, έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, αξίες, πεποιθήσεις, εµπειρίες και βιώµατα. Αυτοί
οι δύο άνθρωποι καλούνται να µεγαλώσουν ένα ευτυχισµένο και ισορροπηµένο παιδί. Ωστόσο, συχνά τα
πιστεύω και τα θέλω τους έρχονται σε αντιπαράθεση µε
εκείνα του συντρόφου τους. ∆ιαφωνούν σε θέµατα που
αφορούν απλά καθηµερινά πράγµατα, όπως το πόσο
ζεστά πρέπει να ντυθεί στο σχολείο, µέχρι πιο σύνθετα,
όπως την τήρηση της τιµωρίας που του έχει επιβληθεί.
∆εν υπάρχει απαραίτητα κάτι κακό σε αυτό (εφόσον οι
διαφωνίες κινούνται σε ήρεµα και λογικά πλαίσια), αλλά
θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τη διαφορά ανάµεσα στην
αντρική και τη γυναικεία συµπεριφορά, η οποία αναπόφευκτα προβάλλεται ακόµη και στον τρόπο ανατροφής
των παιδιών. Οι περισσότεροι από εµάς µεγαλώσαµε µε
το εξής πρότυπο: Η µητέρα είναι το πρόσωπο που αγκαλιάζει τα παιδιά και ξέρει να ελίσσεται, ενώ ο πατέρας
είναι αυτός που συγκρατεί και αποφασίζει. Είναι φυσικό
η πατρική προσέγγιση στην ανατροφή να δίνει µεγάλη
έµφαση στην αυτονοµία, ενώ η µητρική στην προστασία
και την τρυφερότητα. Έτσι, συµβαίνει πιο συχνά ο πατέρας
να υιοθετεί έναν πιο αυστηρό και «σκληρό» ρόλο στα
βασικά θέµατα, ενώ η µητέρα δείχνει από την πλευρά της
τρυφερότητα και φροντίδα. Ακόµα και µε τις αλλαγές που
έχει υποστεί η σύγχρονη ελληνική οικογένεια, η διαφορά
ανάµεσα στον πατρικό και το µητρικό ρόλο παραµένει
βασική. Στον τοµέα της διαπαιδαγώγησης, αυτό δεν φαίνεται ως αντίθεση, αλλά ως ένα φυσικό µοίρασµα των
υποχρεώσεων. Ίσως, όµως, να προκύπτουν κάποιες
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Όταν οι διαφωνίες
των γονιών…
παιδεύουν τα «τέκνα».

