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σδσδ 

Δεκέμβριος 2013 

Προς τους κκ. γονείς 

και κηδεμόνες της  

Αδαμαντίου Σχολής 

Σχολή Γονέων 

Διάλεξη 

 

Αγαπητοί μου, 

είμαι η παιδοψυχίατρος Αμοιρίδου Σοφία και με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα την 

πρόσκληση της Αδαμαντίου Σχολής να εγκαινιάσω τη σειρά των θεμάτων γονεϊκού 

ενδιαφέροντος για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

«Σχολής γονέων» της Αδαμαντίου. 

Το θέμα που επέλεξα ν’ αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών 

είναι: 

«Η Δύναμη του όχι : μια άλλη προσέγγιση του όχι των παιδιών μας και της δικής μας 

αμηχανίας απέναντι σε αυτό». 

 

Ξεκινάμε με ένα θέμα που τραβάει την προσοχή αλλά κυρίως ανασύρει από  τη 

μνήμη μας ( πρόσφατη και παλιότερη ) τις δυσκολίες που είχαμε και έχουμε με τα παιδιά 

μας γύρω από δυο βασικά θέματα: 

 Α) το ισχυρό όχι των παιδιών μας  

Β) τη δική μας στάση όταν πρέπει να το εκφράσουμε εμείς και κυρίως να το εννοήσουμε . 

   Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα διπλό θέμα : το δικό τους και δικό μας όχι 

 

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή  και ας φανταστούμε ποιο θα μπορούσε να 

είναι το πρώτο όχι του παιδιού μας . 

Και ίσως θυμηθούμε στην ιστορία του παιδιού μας την πρώτη του άρνηση στο 

στήθος ή στο μπιμπερό άλλοτε επίμονη και άλλοτε όχι. Την πρώτη του στροφή του 

κεφαλιού ή το αδιάφορο βλέμμα απέναντι σε κάτι τόσο δελεαστικό όσο η τροφή. Την 

πρώτη του άρνηση στο βλέμμα ή στη φωνή μας. Αργότερα το πρώτο άπλωμα του χεριού 

του για να απομακρύνει το κουτάλι  που πλησιάζει ¨απειλητικά¨ το στόμα του. Το τρέξιμο 
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του για να ξεφύγει από την αλλαγή της πάνας. Την άρνηση του να ντυθεί ή να φάει το 

πρωί, να πλυθεί , να χτενιστεί, να διαβάσει , να μελετήσει ,  να…, να… 

 

 Το όχι είναι ένας από τους σημαντικούς αναπτυξιακούς σταθμούς του παιδιού και 

εκφράζει την ανάγκη του αλλά και την ικανότητά του για αυτονομία. Οι ειδικοί περιμένουμε 

την εμφάνισή του γύρω στα 2 και ανησυχούμε πραγματικά στα απόλυτα καλόβολα παιδιά.  

 

Στην  ηλικία αυτή το όχι εκφράζεται με κάθε τρόπο και φέρνει τους γονείς 

αντιμέτωπους με τις πρώτες δυσκολίες στη σχέση ( σχέση των γονιών με το παιδί). Το όχι 

τους μπορεί να είναι απαιτητικό , έντονο , εξαντλητικό , θεατρικό , εξουθενωτικό και 

σαφώς η εξέλιξή του εξαρτάται από την απάντησή μας. 

 

Και όσο μια μητέρα ανταμείβεται συναισθηματικά από την ικανοποίηση του μωρού 

της άλλο τόσο μπορεί να επηρεαστεί από την άρνησή του. Η δυνατότητα του παιδιού να 

λέει όχι , στη επικοινωνία , στην τροφή , στη στοργή ερμηνεύεται από τους γονείς σαν 

απόρριψη όσων αυτοί του προσφέρουν. 

 

 Η συνέχεια θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του γονιού να 

αντιλαμβάνεται και να κατανοεί πραγματικά αυτό που το παιδί θέλει να  πει με μη λεκτικό 

αλλά και μονολεκτικό τρόπο (όχι σου είπα), από την ικανότητα λοιπόν των γονιών να 

βλέπουν πέρα από τις συμπεριφορές , από τη βασική ικανότητά τους να σκέφτονται για το 

παιδί.  

 

Αν σταθούμε σε μία επιφανειακή συμπεριφορική προσέγγιση κινδυνεύουμε να 

προσπεράσουμε θέματα πιο σοβαρά από την άρνηση του παιδιού μας να μαζέψει τα 

παιχνίδια του.  

 

 

 

Γιατί λοιπόν λέει όχι ένα παιδί 

  

Γιατί κυρίως είναι ικανό πλέον να πει όχι , να σκεφτεί λοιπόν κάτι άλλο από το 

προτεινόμενο, να αντιταχθεί στη δύναμη του γονιού του.  

 

Έχει πια τη δύναμη να μη θέλει αυτό που του προτείνουν γιατί  

α) απλά  θέλει κάτι άλλο 

 β) δε θέλει αυτό που του προτείνουμε γιατί από μόνο του δεν είναι αρκετό 

 γ)θέλει να δει τι θα γίνει αν δε θέλει αυτό που οι άλλοι θέλουν και ίσως η 

αντίδρασή τους να του αρέσει για πολλούς λόγους , 

 δ) θέλει ο γονιός του να μη θέλει τίποτε άλλο εκτός από αυτό το ίδιο ( να κερδίσει 

λοιπόν απόλυτα την προσοχή του)   

 

  Και οι αντιδράσεις των γονιών; 

 

Σαφώς εξαρτώνται από τους ίδιους και την προσωπικότητά τους, τη δική τους 

ιστορία ( πώς έζησαν αυτοί  την παιδική τους ηλικία) και τα βιώματά τους,   τη 
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συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ,την ικανότητά τους να αντιδρούν με 

ψυχραιμία στα απαιτητικά όχι  

Και εδώ ξεκινά ίσως και το δεύτερο μέρος του θέματος που αναπτύσσουμε σήμερα: 

η ικανότητά μας να αντιτάσσουμε τα δικά μας όχι όταν πρέπει και είναι απαραίτητο και 

πως  αυτό γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. 

 

  Συχνά οι ειδικοί της ψυχικής υγείας των παιδιών ερχόμαστε αντιμέτωποι αφενός με 

την αδυναμία των γονιών να αρνηθούν ακόμη και τις πιο παράλογες απαιτήσεις των 

παιδιών τους αφετέρου με τις χωρίς λόγο συνεχείς παροχές προς τα παιδιά με τη  μορφή 

επιβράβευσης προκειμένου να σταματήσουν μια ενοχλητική συμπεριφορά. 

Παράδειγμα η μητέρα που προσφέρει μια λιχουδιά ή ένα μικρό παιχνιδάκι στο παιδί  

της προκειμένου να σταματήσει να χτυπάει ενοχλητικά το  πάτωμα ζητώντας κάτι ή 

προκειμένου να σταματήσει να γκρινιάζει για αυτό ,ενισχύοντας άθελά της μια αρνητική 

συμπεριφορά.  

 Και γιατί γίνεται κάτι τέτοιο; 

 Συνήθως είναι η «καλή»  πρόθεσή της . Γιατί να γκρινιάζει και να είναι 

δυσαρεστημένο το παιδί; Πως μπορεί να του αρνηθεί κάτι τόσο απλό;  

Είναι άραγε η κούραση του εργαζόμενου γονιού που θέλει όλα να είναι πιο ήρεμα 

στο σπίτι του ; Είναι οι ενοχές που συνοδεύουν τις ώρες της απουσίας του από το σπίτι και 

μεταφράζονται σε ανοχή και αμέτρητες χωρίς νόημα παροχές; Είναι η προσωπική του 

ιστορία , η δική του ιδιαίτερη οικογενειακή ιστορία , το μοντέλου του αυστηρού γονιού 

που θέλει να απαρνηθεί αλλά κουβαλάει μέσα του, ή το μοντέλο του απόλυτα ανεκτικού 

γονιού με το οποίο θέλει να ταυτιστεί; 

 Αν σκεφτούμε με ειλικρίνεια  το γιατί αντιδρούμε όπως αντιδρούμε στα παιδιά μας 

θα ανακαλύψουμε έκπληκτοι κομμάτια της προσωπικής μας ιστορίας που αναδύονται 

καμουφλαρισμένα  μέσα από τις παροχές μας ή από την αδυναμία μας να πούμε όχι.   

 Είναι όμως βέβαιο ότι οι συνεχείς και χωρίς λόγο παροχές και η ανεκτικότητα που 

δείχνουμε στις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών μας μόνο προβλήματα μπορούν να 

φέρουν στα παιδιά μας. Ας αναλογιστούμε αν θα μπορούν να αντιμετωπίζονται με 

ανάλογο τρόπο στις παρέες τους στο σχολείο, στην κοινωνία… 

 

Οι πρώτες δυσκολίες εκτός σπιτιού, στην προσαρμογή των παιδιών μας στα 

σχολικά περιβάλλοντα, αγγίζουν το θέμα αυτό. Μαθημένα σε συγκεκριμένα μοντέλα 

συμπεριφοράς, τα παιδιά αντιδρούν σε πιο δομημένα και λιγότερο ανεκτικά πλαίσια όπως 

αυτά του σχολείου που όμως μιμούνται τα κοινωνικά μοντέλα. Δυσκολεύονται να 

προσαρμοστούν, ζητούν την αποκλειστικότητα ή τις παροχές που είχαν ,στεναχωριούνται 

καθώς συνειδητοποιούν πως πρέπει να περιμένουν, να αναβάλλουν την ικανοποίηση της 

επιθυμίας τους για αργότερα αλλά κυρίως δέχονται τις αντιδράσεις των άλλων, 

συμμαθητών και δασκάλων, που τους δυσαρεστούν. 

 

Έτσι λοιπόν καταλήγουμε ότι η στάση μας απέναντι σε μια συμπεριφορά του 

παιδιού μας ποτέ δεν είναι τυχαία και θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαμε να σκεφτούμε 

σαν παρατηρητές για το τι κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή .  

 

Τι εξυπηρετεί η στάση μας , τι σημαίνει το όχι μας ή οι παροχές μας ,   πόσο 

πραγματικά καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του παιδιού και πως αναλύουμε τη δική του και 
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δική μας συμπεριφορά λεκτικά αλλά και με πράξεις, έχοντάς πάντα κατά νου πως εκτός 

από την αγάπη , τη φροντίδα  που απεριόριστα του προσφέρουμε θα πρέπει πάντα να 

είμαστε σε εγρήγορση για να κατανοούμε τις δικές του αλλά και τις δικές μας αντιδράσεις. 

   
 

Τελειώνοντας θέλω να σας γνωρίσω ότι ευχαρίστως θα απαντήσω σ’ ερωτήσεις, 

διευκρινίσεις, απορίες μέσω του e – mail: adamantios.sxoli.goneon@gmail.com. 

Με εκτίμηση 

Σοφία Αμοιρίδου 
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της παιδοψυχιάτρου Αμοιρίδου Σοφίας 

 

 Η Αμοιρίδου Σοφία γεννήθηκε στην Κατερίνη. 

  Σπούδασε στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ ( 

1985-1991) 

  1991-1996 ειδικεύτηκε στην Παιδοψυχιατρική στις Γ ΄και Α΄ 

Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές του ΑΠΘ και στην Παιδοψυχιατρική 

Κλινική  του Ιπποκράτειου ΓΠΝ Θεσσαλονίκης.  Κατέχει την ειδικότητα της 

Παιδοψυχιάτρου από το 1996.  

 Υπηρέτησε την αγροτική της θητεία σαν ειδικός παιδοψυχίατρος στην 

Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΓΠΝ Παπανικολάου και στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά 

(1997) 

 Από το 1997  είναι επιστημονικός συνεργάτης της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 

του ΑΠΘ και συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ειδικευομένων 

παιδοψυχιάτρων .  

 Από το 1998 εργάζεται ως ιδιώτης παιδοψυχίατρος στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης 

Από το 1999 είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των 

Βρεφών μέλος της WAIMH 

  Από το 1999 έως το 2004 εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην 

Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα “ Συγκριτική μελέτη των διαταραχών διατροφή 

στην πρώτη παιδική και εφηβική    ηλικία”  

 Συμμετέχει  από το 2008  σαν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μεταπτυχιακό 

της Κλινικής Ψυχολογίας του Ψυχολογικού τμήματος  του ΑΠΘ και στα 

μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ για την  Βρεφική 

Ψυχιατρική  και σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδικών ψυχικής υγείας. 

 Από το Δεκέμβριο του 2012 είναι επιστημονική υπεύθυνη στο κέντρο Μικτής  

Διημέρευσης   για παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες 

ΑΜΥΜΩΝΗ 

 Είναι παντρεμένη με τον ψυχίατρο Κουρμπέτη Δημήτρη και μητέρα ενός 

13χρονου αγοριού. 
 

 

 

 

 

 


