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θνπόο απηνύ ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπκβνπιεύζεη ηνπο 

γνλείο πνπ πηζαλόλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο ησλ παηδηώλ ηνπο πξνηείλνληαο πξαθηηθέο 

κεζόδνπο θαη βνεζώληαο ηνπο λα κελ είλαη νύηε πνιύ 

αλεθηηθνί νύηε πνιύ πεξηνξηζηηθνί θαη απζηεξνί. 

 Η νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη απηό πνπ 

βνεζά ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηνπο θαλόλεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηωλ γνλέωλ ηνπ. Σα όξηα πνπ ηίζεληαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνπλ επίζεο ηελ ηζνξξνπία ηεο 

δύλακεο θαη ηεο εμνπζίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη 

ζπληζηνύλ έλα νπζηώδεο ζηνηρείν ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηώλ. 

 Πνιιέο κειέηεο αλαθέξνπλ όηη όηαλ νη γνλείο ζέηνπλ 

ζηαζεξά όξηα, ηα παηδηά κεγαιώλνπλ έρνληαο 

κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά 

ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη όπσο ηνπο 

αξέζεη. Σα παηδηά κε θαιή πξνζαξκνγή έρνπλ 

ηξπθεξνύο, πεξηπνηεηηθνύο θαη ππνζηεξηθηηθνύο γνλείο, 

νη νπνίνη αζθνύλ έιεγρν κε ινγηθό ηξόπν θαη έρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο. Ο ζηαζεξόο έιεγρνο πνπ δελ 

πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκό θαη επηηξέπεη 

ηελ απζόξκεηε έθθξαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ παηδηνύ. 

           Ακέζσο κεηά ηελ αγάπε, ην ζπνπδαηόηεξν δώξν 

ηνπ γνληνύ πξνο ην παηδί είλαη ε αίζζεζε ηεο πεηζαξρίαο. 

Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο παξαδέρνληαη όηη είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα ζέηνπλ όξηα, εληνύηνηο έλα από ηα 

δπζθνιόηεξα εγρεηξήκαηά ηνπο είλαη λα βάινπλ ζε 

πξάμε απηήλ ηελ παξαδνρή θαη κάιηζηα κε ηξόπν 

ζηαζεξό θαη απνηειεζκαηηθό. Όηαλ θαη νη δπν γνλείο 
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δνπιεύνπλ όιε κέξα θαη ιείπνπλ από ην ζπίηη, 

απερζάλνληαη λα εθαξκόδνπλ θαλόλεο πεηζαξρίαο ηηο 

ιηγνζηέο ώξεο πνπ βξίζθνληαη κε ηα παηδηά ηνπο. Όκσο 

ηόηε είλαη πνπ πνιιέο θνξέο ηα παηδηά ζα δνθηκάζνπλ 

ηελ πξνθιεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

           Πεηζαξρία ζεκαίλεη δηδαζθαιία, όρη ηηκσξία. 

Χσξίο πεηζαξρία, ηα παηδηά, ήδε από ην δεύηεξν έηνο, 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη θαθνκαζεκέλα. Η 

ζηαζεξή πεηζαξρία πνπ αθνξά ζεκαληηθά δεηήκαηα δελ 

απνηειεί απεηιή γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ. 

Ίζα-ίζα, είλαη κέξνο ηεο πνξείαο ηνπ πξνο ηελ 

απηνγλωζία. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα δηδάμνπλ όξηα ζηα 

παηδηά, ρσξίο λα επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

Γηα παξάδεηγκα, κεξηθά παηδηά ειηθίαο 3 σο 6 εηώλ ζε 

θάπνην μέζπαζκά ηνπο πεηνύλ ή ζπάδνπλ αληηθείκελα. 

ην ηέινο ηεο εκέξαο ή θάπνηα άιιε ζηηγκή πνπ είλαη 

πνιύ θνπξαζκέλν, ην παηδί ράλεη ηνλ έιεγρό ηνπ. 

Καη’αξρήλ, δώζηε ηνπ λα θαηαιάβεη όηη απηό δελ πξέπεη 

λα ην θάλεη-όηη δε ζα ην αθήζεηε λα ην θάλεη όζν 

πεξλάεη από ην ρέξη ζαο. Αγθαιηάζηε ην θαη θαζήζηε 

θνληά ηνπ ώζπνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζαο αθνύζεη. Σόηε 

θνπβεληηάζηε ην ιόγν πνπ πηζηεύεηε όηη ζέιεζε λα ην 

θάλεη θαη δείμηε ηνπ όηη μέξεηε θαιά πόζν άζρεκα 

αηζζάλεηαη γηα απηή ηελ θαηαζηξνθηθή θαη αλεμέιεγθηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δηαβεβαηώζηε ην όηη ζα 

πξνζπαζήζεηε λα ην βνεζήζεηε πξνηνύ ηνπ μαλαζπκβεί. 

Ρσηήζηε ην ηη λνκίδεη όηη ζα κπνξνύζε λα ην 

ζηακαηήζεη. Αλ απηό πνπ πξνηείλεη θέξλεη απνηέιεζκα, 

επαηλέζηε ην δσεξά. Απηό βνεζά ηδηαίηεξα ζηελ 

αλάθηεζε ηνπ απηνειέγρνπ.  

 Παξαθάησ δίλνληαη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρία: 



        Πξνζαξκόζηε ηελ πεηζαξρία ζην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. Αλ πξόθεηηαη γηα βξέθνο ή 

λήπην πνπ κόιηο άξρηζε λα ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ, 

πξνζπαζήζηε θαη’αξρήλ λα ζηξέςεηε ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζε κηα άιιε δξαζηεξηόηεηα. Αλ απηό δελ θέξεη 

απνηέιεζκα –δπζηπρώο δε θέξλεη πάληα- ίζσο ρξεηαζηεί 

λα ην απνκαθξύλεηαη κόλνη ζαο. Γηα έλα παηδί πάλσ από 

δύν εηώλ, ε πεηζαξρία πξέπεη πάληα λα πεξηιακβάλεη κηα 

εμήγεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ην νδήγεζαλ λα 

‘παξαζπξζεί’ θαη λα ελεξγήζεη θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν. 

Δνθηκάζηε λα ζθεθηείηε ηη ώζεζε ην παηδί ζε απηή ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη δώζηε ηνπ ηελ επθαηξία λα ην 

θαηαιάβεη κόλν ηνπ. 

       Η πεηζαξρία πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζην παηδί ζαο. 

Χξεζηκνπνηήζηε όια όζα μέξεηε γύξσ από ην 

ραξαθηήξα θαη ηηο επαηζζεζίεο ηνπ παηδηνύ ζαο. Έλα 

επαίζζεην παηδί κπνξεί λα ζπληξηβεί κε θάπνην είδνο 

ηηκσξίαο, ε νπνία κπνξεί, αληίζεηα, λα είλαη ηδαληθή γηα 

έλα δσεξό, ππεξθηλεηηθό παηδί. 

       Όηαλ ην παηδί ζαο είλαη καδί κε άιια παηδηά, 

πξνζπαζήζηε λα κελ αλαθαηεύεζηε. Όηαλ επεκβαίλεηε 

ζε κηα θαηάζηαζε, ηε κεηαηξέπεηε από κηα απιή 

ζπλαλαζηξνθή παηδηώλ ζε κηα πεξίπινθε επηθνηλσλία, 

όπνπ ηνπιάρηζηνλ νη κηζέο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο 

έρνπλ ζηόρν εζάο ηνπο ίδηνπο. 

       Πξνζθέξεηε ζην παηδί πξόηππα ζπκπεξηθνξάο 

γηα κίκεζε. Δνθηκάζηε λα ην βνεζήζεηε λα ειέγμεη ηνλ 

εαπηό ηνπ ή λα βξεη ηξόπνπο λα αληηκεησπίζεη κηα 

θαηάζηαζε, δίλνληάο ηνπ παξαδείγκαηα. πρλά ν ηξόπνο 

πνπ ην βνεζάηε λα ιύζεη κηα δηαθνξά είλαη πνιύ πην 

δηδαθηηθόο από ρίιηεο ιέμεηο. Μηα ζηαζεξή, άκεζε αιιά 

θαη γεκάηε αγάπε πξνζέγγηζε είλαη ζίγνπξα ην θαιύηεξν 

πξόηππν κηα κίκεζε πνπ κπνξείηε λα ηνπ πξνζθέξεηε. 



        Κάλεηε έλα time-out, κόλν όκσο γηα ιίγν. Αθνύ 

ηειεηώζεη ην δήηεκα, αγθαιηάζηε ην παηδί θαη εμεγήζηε 

ηνπ γηαηί ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη απηό. 

       Ζεηήζηε ηε γλώκε ηνπ παηδηνύ γηα ην ηη ζα 

κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηελ επόκελε θνξά. Καη 

δνθηκάζηε ην. Αλ θέξεη απνηέιεζκα, επαηλέζηε ην παηδί 

ζαο. 

       Η ζωκαηηθή ηηκωξία έρεη πνιύ ρεηξνπηαζηά 

κεηνλεθηήκαηα. Θπκεζείηε ηη ζεκαίλεη γηα ην παηδί λα 

ζαο δεη λα ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη λα αληηδξάηε κε 

ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο. 

        Πξνζέμηε ηα δηθνξνύκελα κελύκαηα. Καζώο ηνπ 

ιέηε «Με ρηππάο» ή «Μελ ην θάλεηο απηό», αλ εζείο 

θαηά βάζνο δελ έρεηε πεηζηεί, ίζσο απμήζεηε ηελ 

έιιεηςε απηνειέγρνπ ζην παηδί ζαο.  

       ηαζείηε θαη εθηηκήζηε θαη πάιη ηηο 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε πεηζαξρία δελ έθεξε 

απνηέιεζκα. Μήπσο αληηδξάηε πνιύ ζθιεξά θαη 

επνκέλσο αλαπνηειεζκαηηθά; Μήπσο ην παηδί ζαο 

αληηδξά κε ηξόπν πνπ ππνδειώλεη όηη έρεη άγρνο ή όηη 

ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ζηνξγή; 

   

Θπκεζείηε λα εληζρύεηε ζεηηθά ην παηδί ζαο όηαλ δελ 

ζαο ηαιαηπωξεί: «Μπξάβν ην παηδί κνπ. Κνίηαμε πόζν 

πξνζπάζεζεο λα ειέγμεηο ηνλ εαπηό ζνπ! Είκαη πνιύ 

πεξήθαλε γηα ζέλα!». 

  

 


