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Εµείς και τ’ αδέρφια µας:
Συµµαχίες και µαγικά τρικ
Αν έχετε αδερφό ή αδερφή, µεγαλύτερα ή µικρότερα αδέρφια, τότε είναι πολύ
πιθανό να έχετε κατά καιρούς αναρωτηθεί: «Γιατί ο αδερφός µου ή η αδερφή
µου µ’ ενοχλεί ή µε χτυπάει; Γιατί χαλάει τα παιχνίδια ή τα βιβλία µου; Γιατί
θυµώνω και γίνοµαι κι εγώ κακός ή κακιά µαζί του ή µαζί της; Γιατί
τσακωνόµαστε τόσο πολύ;». Ίσως βέβαια µερικοί από σας να σκεφτούν πως
εκείνοι δεν έχουν τέτοια προβλήµατα. Πως σπάνια τσακώνονται µε τ’ αδέρφια
τους, πως τα πάνε καλά και πως συνήθως είναι αγαπηµένοι. Ή κάποιοι άλλοι
µπορεί να πουν πως εκείνοι δεν έχουν αδέρφια και πως τέτοια ερωτήµατα
δεν τους αφορούν. Ακόµα κι αν είναι έτσι, όσα έχουµε εδώ να πούµε θα µας
βοηθήσουν να καταλάβουµε καλύτερα τις σχέσεις µε τα µέλη της οικογένειάς
µας γενικά, και –ποιος ξέρει;- µε τ’ αδέρφια που µπορεί ν’ αποκτήσουµε στο
µέλλον!
Ας πάρουµε πρώτα την περίπτωση που είµαστε το µεγαλύτερο παιδί
στην οικογένεια. Είτε το θυµόµαστε είτε όχι, το σίγουρο είναι πως όλοι µας
αισθανθήκαµε λίγο άβολα µε τον ερχοµό του καινούριου µωρού στην
οικογένεια. Όχι πως είχαµε τίποτα εναντίον του, όχι πως κι εµείς δεν το
θέλαµε, αλλά να... Αλλιώς ήταν όταν η µαµά κι ο µπαµπάς είχαν µόνο εµάς ν’
ασχολούνται κι αλλιώς τώρα που περνούν αρκετή ώρα µε το αδερφάκι µα, που
όλο κάτι ζητάει, που του αρέσει ν’ ανακατώνεται µε τα παιχνίδια ή τα βιβλία
µας ή που µπορεί να µοιράζεται το ίδιο δωµάτιο µ’ εµάς. Όλα αυτά µας κάνουν
να νευριάζουµε και να ζηλεύουµε πού και πού. Εκείνοι πάλι από µας που
έχουµε µεγαλύτερα αδέρφια, ίσως να νιώθουµε την ανάγκη να µας δείχνουν
προσοχή, να παίζουν µαζί µας, και να µην καταλαβαίνουµε γιατί θυµώνουν
όταν θέλουµε να µοιραζόµαστε τα πράγµατά τους ή γιατί τα βάζουν µαζί µας
χωρίς λόγο. Ύστερα, καµιά φορά οι µεγάλοι – άθελά τους – κάνουν κάπου
κάπου συγκρίσεις. Μας λένε για παράδειγµα τι έκανε ο µεγαλύτερο αδερφός ή
αδερφή µας όταν ήταν στην ηλικία µας κι άλλα παρόµοια. Ε, κι όλα αυτά µας
κάνουν να νευριάζουµε και να ζηλεύουµε πού και πού...
Για να καταλάβουµε καλύτερα το τι συµβαίνει στις σχέσεις µε τ’
αδέρφια µας, ας σκεφτούµε πόσα πράγµατα πρέπει καθηµερινά να
µοιραζόµαστε και πόσο δύσκολο κατόρθωµα είναι αυτό, όχι µόνο για µας τους
µικρούς, αλλά και για τους µεγάλους. Για παράδειγµα, πολλές φορές πρέπει
να µοιραζόµαστε ρούχα και παιχνίδια, βιβλία και δωµάτιο, µα και παππούδες
ή γιαγιάδες, µαµά ή µπαµπά ή κι όλα αυτά µαζί. Το µοίρασµα, κυρίως των
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γονιών µας µε τ’ αδέρφια µας, δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι’ αυτό µπορεί
να νοµίζουµε ότι άλλοτε µας αγαπούν λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο από
εκείνα. Αυτό όµως δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς µας µάς αγαπούν εµάς τα
παιδιά πολύ και µας αγαπούν όλα το ίδιο. Η αγάπη τούτη των γονιών µας δεν
είναι σαν το φαγητό που χωρίζεται σε µερίδες, ούτε σαν το πηγάδι µε το νερό
που κάποτε µπορεί και να στερέψει., Η αγάπη δίνεται στον καθένα από µας
ξεχωριστά και είναι ανεξάντλητη. ∆εν παύουν ποτέ δηλαδή οι γονείς µας να
µας αγαπούν, ό,τι κι αν τους τύχει, ό,τι κι αν τους συµβεί.
Γιατί όµως, αφού τα πράγµατα είναι έτσι, να φαίνονται στα µάτια µας οι
γονείς άδικοι καµιά φορά; Γιατί να νευριάζουν µαζί µας, γιατί να µας
µαλώνουν; Και γιατί να δείχνουν µερικές φορές πως παίρνουν άλλοτε το
µέρος το δικό µας κι άλλοτε το µέρος του αδερφού ή της αδερφής µας; Εκείνο
που πρέπει να θυµόµαστε είναι πως η σχέση που έχει καθένας από µας µε
τους γονείς του είναι µοναδική. Οι γονείς µας προσπαθούν να καταλάβουν τα
προτερήµατα αλλά και τα ελαττώµατά µας και να µας βοηθήσουν να γίνουµε
καλύτεροι. Τ’ αδέρφια µας έχουν άλλη, διαφορετική προσωπικότητα κι άλλες
ανάγκες. Γι’ αυτόν το λόγο οι γονείς µας προσπαθούν να συµπεριφέρονται
στον καθένα ξεχωριστά µ’ έναν τρόπο που εκείνοι πιστεύουν πως θα είναι για
το καλό µας. Βέβαια κι οι γονείς είναι άνθρωποι, κι όπως όλοι οι άνθρωποι
θα νευριάσουν, θα φωνάξουν και µπορεί να τύχει να µας αδικήσουν κιόλας.
Όχι επειδή το θέλουν, ούτε επειδή δε µας αγαπούν. Μας µαλώνουν άλλοτε
επειδή δεν τους δώσαµε να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, άλλοτε επειδή
εµείς πραγµατικά φταίµε, άλλοτε επειδή είναι πολύ κουρασµένοι, κι άλλοτε
επειδή στενοχωριούνται τόσο µε τη συµπεριφορά µας που δεν ξέρουν πώς
αλλιώς να µας κάνουν να καταλάβουµε ότι ανησυχούν για µας.
Όσο για τ’ αδέρφια µας, είναι φυσικό πάντα να υπάρχουν
µικροκαβγάδες και µικροτσακωµοί, που πολλές φορές µοιάζουν και µε
παιχνίδι. Εκείνο που είναι καλό να έχουµε πάντα στο νου µας είναι πόσο
πολύτιµα είναι για µας τ’ αδέρφια µας και πόση συµπαράσταση και βοήθεια
µπορεί να προσφέρει ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγµές. Τ’ αδέρφια µας
µπορούν να γίνουν για µας οι καλύτεροι «σύµµαχοι» σε δυσκολίες που ίσως
αντιµετωπίζουµε στο σχολείο ή στο σπίτι, αλλά κι αργότερα για τα
προβλήµατα που θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε στη ζωή µας ως µεγάλοι. Ας
µην αφήσουµε τις συµµαχίες αυτές να πάνε χαµένες! Ας αρχίσουµε από τώρα
την εξάσκηση. Ας υπογράψουµε αληθινές ή φανταστικές συµφωνίες µε όρους
και υπογραφές!
Πολλοί άνθρωποι µεγαλώνουν –τι κρίµα!- χωρίς ποτέ να νιώσουν σαν
πραγµατικοί σύµµαχοι µε τ’ αδέρφια τους, χωρίς ποτέ ν’ ανακαλύψουν πόσο
καλύτερα τα καταφέρνει κανείς όταν µοιράζεται µε τ’ αδέρφια του το ίδιο
στρατόπεδο στα παιχνίδια αλλά και στα καβγαδάκια µε τους άλλους. Άλλοι
πάλι ανακαλύπτουν πόσο πολύ αγαπούν τ’ αδέρφια τους όταν σ’ αυτά συµβεί
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κάτι δυσάρεστο, όπως για παράδειγµα όταν αρρωστήσουν βαριά. Γιατί όµως ν’
αφήσουµε να πάει τόσος χρόνος χαµένος;
Την επόµενη φορά που το µικρό µας αδερφάκι θα µας χαλάσει το
αγαπηµένο µας παιχνίδι ή ο µεγαλύτερος αδερφός ή αδερφή µας θα µας
µαλώσει δίχως να φταίµε εµείς, θα κάνουµε ένα µικρό µαγικό τρικ: Θα
πάρουµε µια βαθιά αναπνοή, θα κάνουµε µια βόλτα να ξεσκάσουµε και
ανανεωµένοι όπως θα είµαστε έτσι µαγικά, θα γυρίσουµε στο «πεδίο µάχης»
µε διάθεση για συµµαχία! Κι αν το µαγικό αυτό τρικ δεν πιάσει µε την πρώτη
φορά, εµείς δεν έχουµε παρά να ξαναδοκιµάσουµε.
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