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Σύμφωνα  με τον ψυχαναλυτή Erick 

Erickson, αυτό ίσως οφείλεται στο 

αίσθημα «ανεπάρκειας» που αντιμε-

τωπίζουν πολλοί γονείς όταν έχουν 

περισσότερα του ενός παιδιά. 

Όταν τα παιδιά καυγαδίζουν, μια λαν-
θάνουσα ενοχή κάνει τους γονείς να 
νιώθουν ότι πρέπει να προστατέψουν 
το ένα ή το άλλο. Έτσι γρήγορα η κατά-
σταση μεταμορφώνεται σε ένα «τρίγω-

νο». Η διαμάχη των παιδιών κατά κάποιο 
τρόπο συντηρείται από την ανάμειξη των 
γονιών τους.
Όταν ένα καινούριο μωρό έρχεται στο 
σπίτι, το πρώτο παιδί θυμώνει στους γο-
νείς του γιατί το «εγκατέλειψαν». Στη 
συνέχεια, καθώς το μωρό αρχίζει να με-
γαλώνει και να ανακατεύεται στα παι-
χνίδια του μεγαλύτερου, εκείνος βρίσκει 
τρόπους να του φέρεται άσχημα για να 
προκαλεί την προσοχή των γονιών του.

Σκεφτείτε πως το να μάθει κανείς να ζει 

και να μοιράζεται μέσα σε μια οικο-
γένεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
πράγματα και δεν το διδασκόμαστε 
συχνά στις μέρες μας. Δεν χρειάζεται 
τόσο να ανησυχούμε πώς θα προστα-
τεύσουμε το παιδί μας από το αίσθη-
μα της αδελφικής ζήλειας, αλλά να 
προσπαθούμε να το κάνουμε να νιώσει 
υπεύθυνο για το αδελφάκι του και για 
την ευτυχία της οικογένειας. Ένα μεγα-
λύτερο παιδί  μπορεί να βοηθήσει τους 
γονείς του να ντύσουν, να ταΐσουν ή να 
αλλάξουν το μωρό και αυτή η ευθύνη θα 
του δώσει τη χαρά της προσφοράς και 
φροντίδας αλλά και την ικανοποίηση ότι 

οι γονείς του πιστεύουν πραγματικά ότι 
«είναι μεγάλο παιδί» και δεν του το λένε 
απλά για να το αποτρέψουν να πειράζει 
το μικρότερο αδελφάκι του.

Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται πώς 

θα μπορούσαν να φέρονται στα παι-

διά τους με τον ίδιο τρόπο για να μην 

μαλώνουν μεταξύ τους. 
Η απάντηση είναι: Δεν μπορείτε!

Κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικό-

τητα και χρειάζεται διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης και διαπαιδαγώγησης και 
οφείλετε να τους υπενθυμίζετε συχνά ότι 
η συμπεριφορά σας μερικές φορές είναι 
διαφορετική γιατί εκείνα είναι διαφορε-

τικοί άνθρωποι. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η 
διαφορετική συμπεριφορά οφείλεται και 
στην διαφορετική σειρά γέννησης ενός 
παιδιού: Το πρωτότοκο παιδί θα είναι 
πάντα ξεχωριστό για τους γονείς του με 
ότι αυτό συνεπάγεται: δέχεται πρώτο όλη 
την αποκλειστική αγάπη και φροντίδα 
τους αλλά και τις συνέπειες των λαθών 
της απειρίας και ανασφάλειας τους. Θα 
του/της δοθεί από νωρίς υπευθυνότητα 
για την φροντίδα των μικρότερων αδελ-
φών του/της και αυτό θα κρατήσει και 
στα χρόνια της ενήλικης ζωής.  

Το δεύτερο παιδί νιώθει πάντα παράπονο 
γιατί «έρχεται δεύτερο». Το συναίσθημα 
μάλιστα είναι εντονότερο αν είναι και με-
σαίο παιδί. Αυτό όμως το παράπονο θα 
το κάνει περισσότερο ανταγωνιστικό 
και διεκδικητικό και συχνά οι γονείς 
θα αναρωτιούνται πώς καταφέρνει να 
αποκτά πράγματα που στο πρώτο παιδί 

κατάφερναν να αρνηθούν. Επίσης, τα 
μεσαία παιδιά μαθαίνουν  πολύ νωρίς 
στη ζωή τους να κάνουν τους «διαμεσο-

λαβητές».

Τα τελευταία στη σειρά, τα μικρότερα 

παιδιά, νιώθουν συχνά ότι βρίσκονται 
χαμηλά στην πυραμίδα της οικογένειας, 
αυτό όμως αντισταθμίζεται από το γεγο-
νός ότι έχουν «πολλούς γονείς», καθώς 
και τα αδέλφια τους αναλαμβάνουν την 
φροντίδα και διαπαιδαγώγηση τους. 
Είναι σημαντικό όμως να μάθουν από νω-
ρίς ότι δεν είναι «μωρά» και να αποκτή-
σουν και εκείνα συμμετοχή και ευθύνες 
μέσα στην οικογένεια. 

Οι παραπάνω   διαφορές γίνονται κάποιες 
φορές εντονότερες όταν τα αδέλφια είναι 
διαφορετικού φύλου οπότε επιδρούν 
τα διαφορετικά κοινωνικά στερεότυπα 
με τα οποία ανατρέφονται.

•    •    Αν εσείς δεν νιώθετε ενοχές για 
τον διαφορετικό τρόπο που μεγαλώ-
νετε τα παιδιά σας, λόγω των διαφο-
ρετικών συναισθημάτων που νιώθετε 
για εκείνα (χωρίς ποτέ να εννοείται ότι 
αγαπάτε το ένα λιγότερο από το άλλο) 
τότε και εκείνα δεν θα εισπράττουν 
αρνητικά μηνύματα.
•    •    Αποφεύγετε να ανακατεύεστε 

στους καυγάδες τους. Πείτε τους: «δεν 
ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Θα 

χρειαστεί να τα βρείτε μόνοι σας» και 
βγείτε από το δωμάτιο, ενώ συνεχίζετε 
να επαγρυπνείτε για την ασφάλειά 

τους. Αν συνεχίζουν και επιμένουν να 
ζητούν από εσάς να επέμβετε, καθίστε 
κάτω μαζί τους και πείτε τους: «Ωραία, 
τι με συμβουλεύετε να κάνω για να τα 
βρείτε;» Έτσι, θα τους κάνετε να κατα-
λάβουν το δίλλημα που αντιμετωπίζετε 
και να νιώσουν περισσότερο υπεύθυνα 
για τις πράξεις τους. 

•    •    Επιβραβεύστε την καλή και αδιαφο-

ρήστε για την αρνητική συμπεριφορά.
•    •    Συχνά βοηθά να καλείτε στο σπίτι 
φίλους του καθενός για να παίξουν.
•    •    Είναι επίσης σημαντικό να ακολου-
θούν την ίδια συμπεριφορά και οι υπό-

λοιποι συγγενείς μέσα στο σπίτι.
•    •    Τέλος, κάθε γονιός θα πρέπει να αφι-
ερώνει λίγο ξεχωριστό χρόνο με κάθε 
παιδί μόνο του στο τέλος της εβδομά-
δας, όπου θα είναι  όλος δικός του.
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