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Εµείς και οι συµµαθητές µας:
Αναζητώντας µικρoύς θησαυρούς
Οι φιλίες µε τις συµµαθήτριες και τους συµµαθητές µας είναι από τα πιο
σηµαντικά κοµµάτια της ζωής µας. Στην περίπτωση που χρειαστεί να
αλλάξουµε σχολείο ή τµήµα, στενοχωριόµαστε γιατί αυτό µας αναγκάζει να
αποµακρυνθούµε ή να αποχωριστούµε τους παλιούς µας φίλους και να
αρχίσουµε πάλι από την αρχή την προσπάθεια να βρούµε καινούριους. Μερικά
παιδιά τα καταφέρνουν πιο εύκολα να δηµιουργούν φιλίες όπου κι αν βρεθούν,
ενώ άλλα δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις µε τους συµµαθητές ή τις
συµµαθήτριές του, ακόµα και στο γνωστό περιβάλλον του παλιού τους
σχολείου. Έτσι, ενώ κάποιοι από µας γίνονται συνήθως δεχτοί σε µια από τις
παρέες της τάξης ή και αναγνωρίζονται σιγά σιγά ως «αρχηγοί», άλλοι δεν
ανοιγόµαστε εύκολα στην παρέα κι οι συµµαθητές µας µπορεί να µας θεωρούν
ντροπαλούς, µοναχικούς ή και ακατάδεχτους.
Στην πραγµατικότητα όλοι έχουµε την ανάγκη φίλων, την ανάγκη να
ανήκουµε σε µια παρέα, όπως έχουµε και την ανάγκη να ανήκουµε σε µια
οικογένεια. Ενώ όµως την οικογένειά µας δε χρειάζεται να τη δηµιουργήσουµε
εµείς (ούτε κι έχουµε βέβαια τη δυνατότητα εµείς να την αλλάξουµε), τις
φιλίες τις δηµιουργούµε οι ίδιοι και τις διατηρούµε ή της αλλάζουµε ανάλογα
µε τις προτιµήσεις µας (π.χ. κοινά ενδιαφέροντα ή ανάλογα µε τις συνθήκες
της ζωής µας (π.χ. µετακόµιση σε άλλη γειτονιά). Γιατί όµως µερικά παιδιά να
µπορούν να κάνουν εύκολα φίλους κι άλλα όχι; Και τι µπορούµε να κάνουµε
για α χαιρόµαστε όλοι τη συντροφιά φίλων και να περνάµε καλύτερα; Αυτά
που θα πούµε παρακάτω είναι χρήσιµα για όλους µας, είτε πιστεύουµε πως τα
καταφέρνουµε κιόλας αρκετά καλά είτε όχι.
Όλα τα παιδιά (και οι µεγάλοι) κρύβουµε µέσα µας ένα µικρό
«θησαυρό». Άλλοι έχουν µεγαλύτερη ευκολία στο να αφήνουν τους άλλους να
βλέπουν το «θησαυρό» αυτόν κι άλλοι έχουν µεγαλύτερη δυσκολία, ίσως γιατί
οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς είναι αυτός ο «θησαυρός».
Πρώτα πρώτα λοιπόν πρέπει εµείς οι ίδιοι να τον ανακαλύψουµε. Για να το
καταφέρουµε αυτό αρκεί να σκεφτούµε ποια είναι τα στοιχεία του εαυτού µας
που τα βρίσκουµε αξιόλογα και να τα σηµειώσουµε κάπου ώστε να τα
βλέπουµε και να τα θυµόµαστε. Μπορούµε να ρωτήσουµε και κάποιον
µεγαλύτερο (µαµά, µπαµπά, παππού, γιαγιά, θείο, αδερφό), όποιον αγαπούµε
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πολύ και ξέρουµε πως κι εκείνος ή εκείνη µας αγαπά. Μπορούµε να τον
ρωτήσουµε τι του αρέσει, τι εκτιµάει ή τι θαυµάζει σε µας. Τα στοιχεία αυτά
µπορεί να είναι πολλά και διάφορα. Ας πούµε για παράδειγµα, ταλέντο στο
σχολείο, όµορφο χαµόγελο, έξυπνο χιούµορ, καλή καρδιά, ικανοποιητική
επίδοση σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα κ.λπ.
Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε ποια είναι τα χαρακτηριστικά µας εκείνα
που εµείς ή οι άλλοι βρίσκουν πως είναι θετικά κι αξιοθαύµαστα. Αυτό θα µας
βοηθήσει να αξιοποιήσουµε τα προτερήµατά µας και να πιστέψουµε στις
δυνατότητές µας. Θα µας δώσει µε άλλα λόγια, περισσότερη αυτοπεποίθηση,
που µαζί της φέρνει και µια λάµψη! Μια λάµψη που είναι απαραίτητη για να
φανεί πιο ξεκάθαρα και στους άλλους αυτός ο µικρός «θησαυρός» που
κρύβουµε µέσα µας.
Ας δούµε τώρα πιο συγκεκριµένα τι µπορούµε να κάνουµε όταν θα
έχουµε πια σηµειώσει τα θετικά µας στοιχεία ή χαρίσµατα:
• Να σκεφτούµε ξανά ποιες είναι οι δυνατότητές µας, να τις υπενθυµίζουµε
στον εαυτό µας συχνά και να τις χρησιµοποιούµε. Να αισθανόµαστε
τυχεροί για τα χαρίσµατά µας (χωρίς να καβαλήσουµε και το καλάµι!).
• Να χρησιµοποιούµε τις δυνατότητες µας όχι µόνο για το δικό µας καλό,
αλλά και για το καλό των συµµαθητών µας. Να βοηθάµε δηλαδή τους
άλλους όπου κι όποτε µπορούµε.
• Να οργανώνουµε ή να συµµετέχουµε σε δραστηριότητες της τάξης. Αυτό
θα µας δώσει την ευκαιρία να δείξουµε και στους συµµαθητές µας την αξία
µας, αλλά πάνω από όλα θα µας φτιάχνει το κέφι! Εκείνο που µετράει είναι
η προσπάθεια και η συµµετοχή, όχι το αν θα είµαστε οι καλύτεροι.
• Να χαµογελάµε! Σε κανένα δεν αρέσει να έχει µουτρωµένους ανθρώπους
γύρω του. Εκτός βέβαια κι αν κάτι συγκεκριµένο µας στενοχωρεί. Αν ένας
ή δύο συµµαθητές µας νοµίζουµε πως µπορούν να µας βοηθήσουν ή να µας
συµπαρασταθούν, ίσως να αξίζει τον κόπο να τους πούµε τι µας
απασχολεί.
• Να είµαστε ο εαυτός µας! Αυτό σηµαίνει ότι δε χρειάζεται η συµπεριφορά
µας να είναι «φτιαχτή». ∆ε χρειάζεται να κολακεύουµε επίτηδες τους
άλλους, δε χρειάζεται να κάνουµε αστεία αν δεν έχουµε όρεξη ή δεν
ταιριάζει να αστειευόµαστε στη συγκεκριµένη εκείνη στιγµή.
• Να εκφράσουµε τη γνώµη µας ελεύθερα, χωρίς φόβο, αρκεί να µην
προσβάλλουµε τους άλλους.
• Να µην αφήνουµε τους άλλους να µιλάνε άσχηµα ή να µας υποτιµούν.
Μπορούµε να τους πούµε ήρεµα ότι δεν έχουν δικαίωµα να µας κρίνουν.
΄Ισως αυτοί οι συγκεκριµένοι να µην αξίζουν την παρέα µας. ΄Η ίσως να
έχουν λάθος πληροφορίες για µας.
• Να προσπαθούµε να διακρίνουµε το µικρό «θησαυρό» που κρύβουν µέσα
τους οι συµµαθητές κι οι συµµαθήτριές µας. Σίγουρα κάτι θα
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ανακαλύψουµε. Ένας τρόπος είναι να ακούµε προσεκτικά αυτό που έχουν
να πουν και να σεβόµαστε ην άποψή τους, ακόµα κι αν εµείς διαφωνούµε
µε αυτήν. Ένας άλλος τρόπος είναι να τους ενθαρρύνουµε να συµµετέχουν
στην παρέα και να τους φερόµαστε φιλικά, όπως θα θέλαµε να φέρονται
και οι άλλοι σε µας.
Και βέβαια να θυµόµαστε πως καθένας από µας έχει ξεχωριστή
προσωπικότητα και έχει δικαίωµα να συµπεριφέρεται µε το δικό του
ξεχωριστό τρόπο, χωρίς να µιµείται τους άλλους. Γι’ αυτό άλλωστε και όσα
είπαµε παραπάνω δεν είναι «συνταγές». Είναι όµως πράγµατα που µπορεί να
καλυτερεύσουν τις σχέσεις µας µε τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές µας
και να µας βοηθήσουν να κάνουµε ή να διατηρήσουµε φίλους.
Μεγαλώνοντας θα γνωρίσουµε πολλούς ανθρώπους και θα κάνουµε
πολλούς καινούριους φίλους και φίλες, τόσους που τώρα ούτε καν
φανταζόµαστε. Κάποιες από τις φιλίες του σχολείου θα διατηρηθούν και
κάποιος, οι περισσότερες ίσως, θα σβήσουν. Στη µνήµη µας όµως οι
συµµαθητές και οι συµµαθήτριες µας, οι πρώτοι µας φίλοι, θα είναι πάντα
ζωντανοί και το δέσιµο που έχουµε µαζί τους – είτε θα τους βλέπουµε είτε
όχι – θα κρατήσει µια ολόκληρη ζωή!
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