Η ΖΗΛΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
Σε κάκε οικογζνεια υπάρχει ζνα πολφπλοκο
δίκτυο αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτα μζλθ
τθσ. Κάκε μζλοσ τθσ ςχετίηεται με τα
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αλλθλεπιδροφν δφο μζλθ τθσ μεταξφ τουσ, εξαρτάται από το πϊσ λειτουργοφν όλεσ οι ςχζςεισ μζςα
ςτθν οικογζνεια. Στο πλαίςιο αυτό, θ ςυμβίωςθ με τα αδζλφια δίνει τθ δυνατότθτα να δοκιμαςτεί θ
λειτουργία ςτενϊν ςχζςεων με μεγαλφτερουσ και μικρότερουσ.
Οι αδερφικζσ ςχζςεισ είναι μια ευκαιρία για εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςε προςωπικζσ και κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ, ςε δεξιότθτεσ ηωισ. Τα παιδιά μζςα από τθν επαφι τουσ με τα αδζρφια τουσ μακαίνουν να
μοιράηονται, να ςυνεργάηονται, να εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ, να δίνουν και να παίρνουν
αγάπθ. Μακαίνουν όμωσ και να ςυγκροφονται, να επιλφουν διαφωνίεσ, να διεκδικοφν και κυρίωσ να
εκφράηουν και να αντιμετωπίηουν μζςα ςε ζνα περιβάλλον αςφάλειασ το ςυναίςκθμα τθσ ηιλιασ- ζνα
από τα πιο δφςκολα και αντιφατικά ςυναιςκιματα.
Οι ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτα αδζρφια και οι εκδθλϊςεισ ηιλιασ μζςα ςτθν οικογζνεια αποτελοφν
αναπόςπαςτο κομμάτι μιασ υγιοφσ και φυςιολογικισ οικογενειακισ ηωισ. Οι τςακωμοί των παιδιϊν
ςυνικωσ ςυνδζονται με τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει ο οικογενειακόσ αςτεριςμόσ ( θ κζςθ των
παιδιϊν μζςα ςτθν οικογζνεια, ανάλογα με τθ ςειρά γζννθςθσ), κακϊσ και με το ςυναίςκθμα τθσ
ηιλιασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ςτόχοσ των καβγάδων είναι θ προςζλκυςθ τθσ προςοχισ των γονζων,
θ επιβεβαίωςθ τθσ αγάπθσ τουσ και θ διεκδίκθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν οικογζνεια. Μερικζσ φορζσ
όμωσ οι ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτα αδζρφια δεν είναι παρά ζνασ τρόποσ να εξωτερικεφςουν το κυμό
και τθν επικετικότθτά τουσ, να δοκιμάςουν τα όριά τουσ και τισ δυνάμεισ τουσ ι απλά να παίξουν.
Τι είναι θ ηιλια ανάμεςα ςτα αδζρφια και ποιεσ μορφζσ μπορεί να ζχει;
Η ηιλια είναι το φυςιολογικό ςυναίςκθμα που πλθμμυρίηει κάκε παιδί, όταν αντιλαμβάνεται ότι
κάποιοσ άλλοσ «ειςβάλλει» ςε μια ςτενι δυαδικι του ςχζςθ, όταν νοιϊςει ότι χάνει ι ότι πρζπει να
μοιραςτεί τθν αποκλειςτικι αγάπθ των γονιϊν του. Το ςυναίςκθμα τθσ ηιλιασ εκδθλϊνεται ςυνικωσ
γφρω ςτο 15ο μινα, ςχετίηεται με τθν ικανότθτά του παιδιοφ να παρατθρεί και να διακρίνει διαφορζσ
και αποτελεί μία κατάκτθςθ ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι του ανάπτυξθ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να
μπορζςει το παιδί να νοιϊςει ηιλια κα πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να βλζπει ςτον άλλο

χαρακτθριςτικά ι ικανότθτεσ και να τισ ςυγκρίνει με τισ δικζσ του. Η ικανότθτα αυτι αποτελεί το πρϊτο
βιμα για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ.
Η ηιλια εκδθλϊνεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ανάλογα με τθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
του παιδιοφ και τισ ςυνκικεσ του οικογενειακοφ αςτεριςμοφ . Μπορεί να ζχει τθ μορφι τθσ
προςκόλλθςθσ ςε ζνα αντικείμενο ι ςχζςθ ( ςυνικωσ με τθ μθτζρα), τθσ υπεράςπιςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ
ι τθσ ηωθρισ ανθςυχίασ και καταβολισ κάκε δυνατισ προςπάκειασ για να ξανακερδίςει τθ χαμζνθ του
κζςθ (Το παιδί μπορεί να επιςτρζψει ςε ςυμπεριφορζσ που είχε ςε μικρότερθ θλικία ι να ζχει
προκλθτικι και αρνθτικι ςυμπεριφορά με ςτόχο τθν αναηιτθςθ προςοχισ). Συναιςκιματα ηιλιασ
ανάμεςα ςτα αδζρφια ςυνικωσ εμφανίηονται ςε διάφορα μεταβατικά ςτάδια τθσ οικογζνειασ (γζννθςθ
παιδιοφ, μετακόμιςθ, είςοδοσ του παιδιοφ ςτο ςχολείο) και ςυνικωσ ςυνδζονται με κρίςιμεσ φάςεισ
αλλαγϊν ςτθν οικογενειακι ηωι, όπου αλλάηουν οι ιςορροπίεσ και οι κζςεισ των μελϊν.
Πώσ νοιώκει το παιδί που ηθλεφει;
Το παιδί που ηθλεφει βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ ζντονθσ αμφικυμίασ
(οξείασ εςωτερικισ διαμάχθσ), βιϊνει αγάπθ και μίςοσ τθν ίδια ςτιγμι.
Η ηιλια εμπεριζχει ςυνικωσ πολλά και αντιφατικά ςυναιςκιματα. Το
παιδί μπορεί να νοιϊκει ταυτόχρονα κυμό, αγάπθ, μίςοσ, καυμαςμό,
κλίψθ, απογοιτευςθ, ματαίωςθ, ενοχζσ.
H ηιλια δεν ζχει μόνο αρνθτικζσ διαςτάςεισ… Ζνα παιδί δε μπορεί να
ηθλζψει αν δεν ζχει τθν ικανότθτα να καυμάηει, να εκτιμά, να αγαπά. Μόνο που δεν ξζρει τον τρόπο να
διαχειρίηεται τα δφςκολα και αντιφατικά του ςυναιςκιματα, δεν ξζρει τον τρόπο να διεκδικιςει και να
μοιραςτεί τθν αγάπθ των γονιϊν του. Η ηιλια, επίςθσ, πολλζσ φορζσ βοθκά τα παιδιά να κζςουν
ςτόχουσ και να επιτφχουν πράγματα που ίςωσ αλλιϊσ δε κα προςπακοφςαν να τα κάνουν.
Οι γονείσ ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτο να εκπαιδεφςουν τα παιδιά τουσ να αναγνωρίηουν, να εκφράηουν
και να αποδζχονται τθ ηιλια τουσ. Επίςθσ, χρειάηεται να τα διαβεβαιϊςουν ότι θ αγάπθ των γονιϊν δε
χάνεται με τίποτα και για κανζνα παιδί, όςεσ ςυγκροφςεισ και αν μεςολαβιςουν. Με αυτόν τον τρόπο,
δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για μια ςχζςθ δυνατι, γεμάτθ ςεβαςμό, αλλθλοχποςτιριξθ και
αλλθλοκατανόθςθ ανάμεςα ςτα αδζλφια. Είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι τα παιδιά που ζχουν
βιϊςει και εκφράςει τθ ηιλια και ζχουν ςυμφιλιωκεί μαηί τθσ, κερδίηουν πολλά από αυτι τθν εμπειρία.
Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ ηιλια ςχετίηεται με τθν ικανότθτά μασ να τα βγάηουμε πζρα με τα αντιφατικά και
δφςκολα ςυναιςκιματα, με τθν ικανότθτά μασ να μπαίνουμε ςτθ κζςθ του άλλου και να πιςτεφουμε
ςτον εαυτό μασ και ςτισ δυνάμεισ μασ.

Πωσ μποροφν οι γονείσ να βοθκιςουν ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ ηιλιασ και των ςυγκροφςεων ανάμεςα
ςτα αδζρφια;


Δεν ξεχνάμε ότι θ ηιλια είναι ζνα ςυναίςκθμα που ζχει λόγο φπαρξθσ και δεν μπορεί να
χαρακτθριςτεί «καλό» ι «κακό».



Φροντίηουμε να δίνουμε χρόνο και προςοχι ςε κάκε παιδί ξεχωριςτά.



Αν χρειαςτεί, μιλάμε για τθ ςυμπεριφορά που δεν μασ αρζςει και δεν τθ ςυνδζουμε με το
ίδιο το παιδί.

 Αποφεφγουμε να δίνουμε προςοχι ςτθν αρνθτικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ. Με αυτό τον
τρόπο του μακαίνουμε ότι είναι άςκοπο να διεκδικεί τθν προςοχι μασ με αρνθτικό τρόπο. Δεν
ξεχνάμε όμωσ να το ενιςχφουμε όταν ςυμπεριφζρεται με κετικό τρόπο.
 Ανεχόμαςτε το παιδί ςτισ ςτιγμζσ ζνταςθσ και ςτισ εκριξεισ του κυμοφ και του δίνουμε το
μινυμα ότι το αγαπάμε, ακόμα και όταν είναι κυμωμζνο.


Δείχνουμε εμπιςτοςφνθ ςτθν ικανότθτα των παιδιϊν να αντιμετωπίηουν μόνα τουσ τισ
διαφωνίεσ, τισ ςυγκροφςεισ και τα οδυνθρά τουσ ςυναιςκιματα.



Αποφεφγουμε να εμπλεκόμαςτε ςτουσ καβγάδεσ ανάμεςα ςτα αδζρφια. Είναι ςθμαντικό να τα
αφινουμε να τα βγάλουν πζρα μόνα τουσ και να μθν περιμζνουν κάποιο τρίτο να τουσ λφςει
τισ διαφορζσ τουσ .

 Αντί να βλζπουμε τισ αδυναμίεσ των παιδιϊν μασ, εςτιάηουμε ςτισ ικανότθτζσ τουσ.
 Αποφεφγουμε να κάνουμε διακρίςεισ και να ςυγκρίνουμε τα παιδιά μεταξφ τουσ.


Εκτιμοφμε ό, τι ξεχωριςτό ζχει το κάκε παιδί!

Δίνοντασ εκτίμθςθ και ςθμαςία ςτα παιδιά, ακοφγοντασ προςεκτικά τισ προςδοκίεσ, τισ ανθςυχίεσ, τα
όνειρα, τα αςτεία και τισ επικυμίεσ τουσ, τουσ δείχνουμε ότι είναι
ςθμαντικά για εμάσ, ότι τα αγαπάμε γι’ αυτό που είναι και ότι δε κα
κζλαμε να είναι διαφορετικά απϋ ό, τι είναι.
Πθγι: http://www.prolipsis.gr/index.php?id=32,109,0,0,1,0
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