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Η ΘΗΛΤΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟΤ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΠΏ
Ν΄ΑΠΑΛΛΑΓΟΤΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ

Δίκαη 18 ρξόληα Γάζθαινο θαη ζρεδόλ, ζε θάζε ηάμε ζα έρσ
έλα ηνπιάρηζηνλ καζεηή κε ζειππξέπεηα. Τν ίδην κ νπ ιέλε θαη νη
ζπλάδειθνί κνπ. Δίλαη έλα κεγάιν θαη ζνβαξόηαην πξόβιεκα,
αιιά θαλείο δελ ζέιεη λα ην αγγίμεη. Έηζη ςάρλνληαο ηελ δηεζλή
βηβιηνγξαθία δε βξήθα ηίπνηα αμηόινγν λα κε βνεζήζεη. Οη Χ πρνιόγνη θαη άιινη εηδηθνί απνθεύγνπλ θη απηνί απηό ην ζέκα, ίζσο γηαηί είλαη πνιύ ιεπηό, ίζσο γηαηί πνλάεη θαη θπξίσο γηαηί
θακία ζνβαξή έξεπλα δηεζλώο δελ έρεη γίλεη. Ό,ηη πνλάεη δελ ην
αγγίδνπκε. Έηζη όκσο ρεηξνηεξεύνπκε ηα πξάγκαηα. Αθήλνπκε ηα
ζειππξεπή παηδηά λα εμειεγρζνύλ αβνήζεηα, ελώ εηδηθά ζην Γ εκνηηθό θαη Γπκλάζην κπνξνύκε λα ηα απαιιάμνπκε. Γελ ππάξρεη
πξόβιεκα ρσξίο ηε ιύζε ηνπ. Δθηόο βέβαηα αλ αθήζνπκε ην
πξόβιεκα λα ρξνλίζεη θαη κνληκνπνηείηαη. Ο 40άξεο ζειππξεπήο
είλαη δύζθνιν λ΄απαιιαγεί πηα, (όρη βέβαηα θαη αθαηόξζσην).
Δπραξηζηώ ηνπο θίινπο γηαηξνύο (παηδηάηξνπο θ.ι.π.) πνπ κε
βνήζεζαλ ζην ζέκα απηό, όζν κπνξνύζαλ πεξηζζόηεξν.

Καη΄αξρήλ άιιν ζειππξέπεηα άιιν νκνθπινθηιία. Κακκία
ζρέζε. Θειππξέπεηα έρεη ην αγόξη όηαλ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θ νξίηζη, κηιάεη θαη θηλείηαη ζαλ θνξίηζη θ.ι.π., ελώ νκνθπινθηι ία είλαη ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ίδην θύιν. Δκείο ζ΄αζρνιεζνύκε κε
ηελ ζειππξέπεηα. Βέβαηα αλ ε ζειππξέπεηα κείλεη πνιιά ρξόληα
ζην αγόξη θαη κνληκνπνηεζεί θαη ζπγρξόλσο ππάξμνπλ θαηάιι ειεο ζπλζήθεο, κπνξεί (όρη πάληα) λα εμειηρζεί αξγόηεξα ζε νκ νθπινθηιία.
Πνιινί γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά ζην Νεπηαγσγείν, Α΄ Γ εκνηηθνύ, Β΄ Γεκνηηθνύ θ.ι.π. απνξνύλ ηη ζπλέβε θαη η΄αγόξηα
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ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη θνξηηζίζηηθα. Φπζηθά θαη νη Γάζθαινη απνξνύλ αιιά δελ μέξνπλ πώο λα βνεζήζνπλ ή από ιεπηόηεηα
δελ ην ζπδεηνύλ κε ηνπο γνλείο, κήπσο νη ηειεπηαίνη πξνζβι εζνύλ. Πάληα θαιώ ηνπο γνλείο, γη΄απηό ην ζέκα θαη ην νλνκάδσ
"επγεληθό ζξάζνο", ώζηε λα πάξσ ην ηζηνξηθό ηνπ παηδηνύ θαη λα
θαηαιάβσ γηαηί ζπλέβε απηό. Γπζηπρώο νύηε νη γνλείο γλσξίδνπλ
ην γηαηί (αλ θαη ζέινπλ πνιύ λα βνεζήζνπλ).

Έηζι γεννήθηκε ή εμείς κάναμε κάποιο λάθος ;
Σήκεξα όινη ζρεδόλ νη νκνθπιόθηινη ζηνλ θόζκν ιέλε όηη
είλαη θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ε νκνθπινθηιία, έηζη γελλήζεθαλ
θαη όρη όηη έγηλαλ νκνθπιόθηινη ζηελ πνξεία ηεο δσή. Ακθηβάιισ
αλ ην πηζηεύνπλ. Απιά ζέιν πλ κε απηή ηε ζεσξία λα δηθαησζνύλ
θαη λα δηώμνπλ ελνρέο θαη ληξνπή. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο είλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθή. Σηνπο 100 νκνθπιόθηινπο, έλαο λα γελλ ήζεθε κε νξκνληθέο αλσκαιίεο, νη 99 έγηλαλ ιόγσ δηαθόξσλ ά ιισλ ιόγσλ πνπ ζα εμεγήζνπκε. Σ΄απηό ζπκθσλεί θαη ε ζπληξ ηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ηαηξηθνύ θόζκνπ. Όζεο έξεπλεο έρνπλ γ ίλεη, δελ έδεημαλ νξκνληθέο ή γελεηηθέο αλσκαιίεο ζηνπο νκνθ πιόθηινπο, άξα δελ γελλήζεθαλ ζειππξεπείο ή νκνθπιόθηινη. Έγηλαλ κεηά.

Το πρόβλημα ζηο Στολείο και ζηην Κοινωνία
Δίλαη κεγάιν. Τα ζειππξεπή παηδηά, ηα θνξντδεύνπλ, ηα
απνθαινύλ "αδειθέο" θ.ι.π. θαη ληξέπνληαη έηζη, ελώ ην Σρνιείν
παύεη λα είλαη επράξηζηνο ρώξνο. Τν ίδην γίλεηαη θαη έμσ από ην
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Σρνιείν.

Άξα

ην
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είλαη

ζηελνρσξεκέλν

θαη

πξέπεη

λ΄απαιιαγεί.

Τα αίηια ηης θηλσπρέπειας
Δίλαη δηάθνξα. Έλαο απηαξρηθόο παηέξαο αθέληεο θαη κηα
κάλα ηξπθεξή ζην παηδί, κπνξεί λα θάλεη ην παηδί λα κε ζέιεη λα
κνηάζεη ην αλδξηθό πξόηππν ηνπ παηέξα, αιιά ηεο ηξπθεξήο θαη
γεκάηεο αγάπε κεηέξαο. Έηζη κηκείηαη ηε κεηέξα, άξα ηε γπλα ηθεία θύζε.
Άλλη περίπηωζη: έλαο αδύλακνο θαη κίδεξνο ή αιθννιηθόο
θ.ι.π. παηέξαο θαη κηα δπλακηθή ζσζηή κεηέξα, ίζσο νδεγήζεη ην
παηδί λα κνηάζεη πάιη ην πξόηππν ηεο κεηέξαο θαη όρη ην αλδξ ηθό.

Μηα κεηέξα ππεξπξνζηαηεπηηθή ζην παηδί ηεο, πνπ ην έρεη
όιν γύξσ από ην θνπζηάλη ηεο, ηαπηόρξνλα δελ απνπζηάδεη πνιύ
ν παηέξαο, κπνξεί ην παηδί λα γίλεη ζειππξεπέο. Άξα ε κεηέξα
λα αγαπά ην παηδί ηεο, αιιά λα κε γίλεη έλα κ΄απηό. Ο δε παη έξαο θαιό είλαη λα κελ απνπζηάδεη ζπλέρεηα ζηελ θξίζηκε ειηθία
ηνπ παηδηνύ. Άιιε πε ξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά. Οη κεηέξεο
ππεξπξνζηαηεπηηθέο δελ αθήλνπλ ην αγόξη ηνπο λα παίδεη κε αγόξηα, κήπσο ην θηππήζνπλ, ην δείξνπλ θ.ι.π. Πξνηηκνύλ λα πα ίδεη κε θνξίηζηα πνπ είλαη ήζπρα, δε ζα ηξαπκαηηζζεί, ηα παηγλίδηα
ησλ θνξηηζηώλ είλαη αθίλδπλα ζρεηηθά. Απηό είλαη θαηαζηξνθή γηα
η΄αγόξη. Παίδνληαο όιν κε θνξίηζηα, κηκείηαη ηηο ραξηησκέλεο θ ηλήζεηο ηνπο, παίδεη κε ηηο θνύθιεο ηνπο θαη αληίν ν αλδξηζκόο.
Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην εμήο ζεκαληηθό. Γελ γελληόκαζηε
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αγνξάθηα ή θνξηηζάθηα, αιιά γηλόκαζηε ζηελ πνξεία αθνινπζ ώληαο ην αγόξη ην αλδξηθό πξόηππν θαη ην θνξίηζη ην γπλαηθείν
πξόηππν.
Τν όηη βηνινγηθά θαη αλαηνκηθά γελλήζεθε αγόξη ή θνξίηζη
δελ ην θάλεη θαη απηόκαηα αξγόηεξα άλδξα ή γπλαίθα. Με ηε κ ίκεζε ηνπ αλδξηθνύ πξνηύπνπ γίλεηαη άλδξαο θαη ην θνξίηζη κε ηε
κίκεζε ηνπ γπλαηθείνπ πξνηύπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην αγόξη κ ηκείηαη ηνλ παηέξα θαη ην θνξίηζη ηελ κεηέξα. Απηό ην δέρεηαη όιε
ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ δηαθσλν ύληεο επηζηήκνλεο. Δίλαη θάηη ηειείσο ζίγνπξν. Γη΄απηό ην αγόξη
πξέπεη λα θάλεη παξέα κε αγόξηα, λα παίδεη πνδόζθαηξν λα πα ίδεη αθόκα θαη κε πιαζηηθά όπια. Δδώ, ε θνπιηνύξα ηεο εηξήλεο
πνπ αλαπηύρζεθε κεηά ηα 55.000.000 λεθξνύο ηνπ Β΄ Παγθνζκ ίνπ Πνιέκνπ, νδήγεζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο γνλείο λα κελ αγνξ άδνπλ ηέηνηα παηγλίδηα ζη΄ αγόξηα. Κάλνπλ ιάζνο. Γελ θάλεη πνι εκνραξέο ην παηδί έλα πιαζηηθό όπιν ή ηόμν, νη κεγάινη εγέηεο,
θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο, νη ιανί δελ ζέινπλ πνηέ πόιεκν. Άδηθα
ινηπόλ αλεζπρνύλ. Πξέπεη λ΄αθήζνπλ ην αγόξη λα ζθιεξαγσγ εζεί, λα ξηζθάξεη ιίγν, λα π αίδεη δπλακηθά παηγλίδηα. Αο κε θ νβνύληαη ζπλέρεηα νη γνλείο. Τα πξνζηαηεύεη θαη ν Θεόο ην θάησ θάησ. Γηα λα γίλεηο άλδξαο ζέιεη θαη έλα κηθξό θόζηνο. Γε γίλεηαη
αιιηώο. Με θζάζνπκε όκσο ζην άιιν άθξν, λα κελ θάλεη θαζ όινπ παξέα κε θνξίηζηα, αιίκνλν.
Οη γνλείο θαιό είλαη λα γξάθνπλ ζε αζιήκαηα δπλακηθά
η΄αγόξηα (πνδόζθαηξν, θαξάηε, κπάζθεη θ.ι.π.) γηα λα ζθιεξ αγσγνύληαη ζαλ άλδξεο.
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Άλλη περίπηωζη: όηαλ έλαο βάλαπζνο παηέξαο δέξλεη,
βξίδεη, απεηιεί ηε κεηέξα, θπζηθό είλαη ην αγόξη λα κε ζέιεη λα
κνηάζεη ην αλδξηθό πξόηππν πνπ ην ηαπηίδεη κε ηνλ απηαξρηζκό,
ελώ έιθεηαη από ηελ ππνκνλεηηθή κεηέξα πνπ αλέρεηαη όια απηά,
θαη κηκείηαη ην πξόηππό ηεο.
Θα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε πνιιέο παξόκνηεο πεξ ηπηώζεηο, αιιά ζα γίλνπκε θνπξαζηηθνί.
Τνπιάρηζηνλ λα θαηαιάβεη ν παηέξαο όηη έρεη κεγάιε επζ ύλε γηα ηε ζειππξέπεηα ηνπ αγνξηνύ (βεβαίσο θαη ε κεηέξα αλ ην
παξαθάλεη).
Όζν πην γξήγνξα απεπζπλζεί ζε εηδηθό ν γνλέαο αλ δεη ζ ειππξέπεηα, ηόζν επθνιόηεξα απαιιάζζεηαη ην παηδί. Μπνξεί ν
παηέξαο λα παίξλεη βόιηα κε ην απηνθίλε ην γην ηνπ ζηελ εμνρή,
λα παίδνπλ καδί, λα ζπδεηάλε, απηό βνεζά ην αγόξη ζηε κίκεζε
ηνπ παηέξα. Η κεηέξα λα κε ην αθήλεη λα είλαη όιν ζηα θνπζη άληα ηεο, ζηελ θνπδίλα θ.ι.π. ην αγόξη. Αο παίδνπλ νη γνλείο θαη
ιίγε εζνπνηία, δελ είλαη θαθό. Δίλαη παηδαγσγηθά ζσζηό. Δπίζεο
αλ ν γνλέαο, δεη όηη ην αγόξη είλαη πνιύ επαίζζεην, αο ην θάλεη
ιίγν πην ζθιεξό, κπνξεί λα εθεύξεη ρίιηεο κεζόδνπο αλ ζέιεη.
Κάηη αθόκα. Γελ είλαη παηδαγσγηθά ιάζνο λα θάλεη ν γνλέαο
θαη κηα ζπδήηεζε γηα ηε ζειππξέπεηα (αλ ην παηδί είλαη ζει ππξεπείο), λα ηνπ εμεγήζεηο πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ
αγόξη. Έηζη θη αιιηώο ζην Σρνιείν ην θνξντδεύνπλ. Σαλ Γάζθ αινο ρξόληα ηώξα βιέπσ ηη θνξντδία θαη εηξσλεία δέρνληαη από ηα
παηδηά.
Θειππξέπεηα ζην αγόξη, δε ζεκαίλεη όηη έιθεηαη εξσηηθά
από ηα αγόξηα. Απιώο ζπκπεξηθέξεηαη θνξηηζίζηηθα. Σηελ νκ ν-
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θπινθηιία έρνπκε εξσηηθή έιμε. Αιιά γηα λα πεξάζεη ζηελ νκ νθπινθηιία, ππάξρεη πνιύο δξόκνο θαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
Δπίζεο θάηη ζεκαληηθό. Οη γνλείο δελ πξέπεη λα αηζζάλ νληαη ελνρέο, αλ απηνί επζύλνληαη, αιιά λα ζπγρσξνύλ ηνλ εαπηό
ηνπο, όινη θάλνπκε θάζε κέξα ιάζε παηδαγσγηθήο, θαη εγώ αλ θαη
παηδαγσγόο, ζπλέιαβα ηνλ εαπηό κνπ λα θάλεη πνιιέο θνξέο ι άζε ζηα παηδηά, άλζξσπνη είκαζηε, όρη ζενί. Δίλαη ζεκαληηθό λα
κελ ηα βάδεη κε ηνλ εαπηό ηνπ ν γνλέαο, γηαηί έηζη, ςύρξαηκα ζα
βνεζήζεη ην παηδί λ΄αιιάμεη. Οη ελνρέο θαη νη ηύςεηο ηνπ αθα ηξνύλ ηνπ γνληνύ ην θνπξάγην γηα πξνζπάζεηα.

Μία άιιε αηηία πνπ ην 7% ησλ αλδξώλ ζε ΗΠΑ θαη Δπξώπε
είλαη νκνθπιόθηινη, είλαη γηαηί είλαη κόδα. Τα ηξαγνύδηα ηεο ξνθ
κηιάλε ζπρλά ππέ ξ ησλ νκνθπινθίισλ, νη δε ηξαγνπδηζηέο ηεο
ξνθ είλαη θαηά κεγάιν κεγάιν κέξνο αδεξθέο. Δπίηεδεο ζπκπ εξηθέξνληαη ζηε ζθελή ζαλ γπλαίθεο θαη νη έθεβνη πνπ έρνπλ ηάζε
κηκηηηζκνύ θαη ηνπο ζαπκάδνπλ, θηλδπλεύνπλ. Η ηειεόξαζε επ ίζεο θάλεη κεγάιν θαθό. Οκνθπιόθηινη ή ζειππξεπείο παξνπζη αζηέο, νκνθπιόθηινη κόδηζηξνη θ.ι.π. δίλνπλ ηελ εληύπσζε ζην
λέν όηη ε νκνθπινθηιία είλαη πξνηέξεκα. Αλ είλαη δπλαηόλ! Τη
πξέπεη λα θάλνπκε ζ΄απηή ηελ θαηαηγίδα ππνβν.............. ; Ννκίδσ πξέπεη λσξίο (από Α΄ Γεκνηηθνύ) λα εμεγήζνπ κε ζη΄αγόξηα
όηη είλαη θαθό λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ θνξίηζηα δηόηη ν Θεόο
ηνπο έπιαζε άλδξεο. Οη αδεξθέο δελ θάλνπλ νηθνγέλεηα, είλαη
απνηπρεκέλνη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη πεζαίλνπλ ζηελ κ νλαμηά ηνπο. Γε ζα ραξνύλ παηδ ηά θαη εγγόληα. Αο κε θνβάηαη ν
γνλέαο λα ηα πεη απηά θαη άιια. Γελ θάλνπλ θαθό νύηε ηξαπκαη ί-
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δνπλ ην παηδί. Αο ηνπ εμεγήζνπλ όηη νη ραξηησκέλεο θνξηηζίζηηθεο
θηλήζεηο ρεξηώλ θ.ι.π. δελ αξκόδνπλ ζε άλδξα θαη λα κε κηκείηαη
ηε θσλή ησλ θνξηηζηώλ, θαη λα πεγαίλεη ζε παξέεο αγνξηώλ. Να
κε κηιά αζηακάηεηα (ην ζπλεζίδνπλ ηα ζειππξεπή αγόξηα),
θ.ι.π.

Πιο πέρα από ηη θηλσπρέπεια
Παηδηθή θαη εθεβηθή νκνθπινθηιία ζηελ Διιάδα. Ψο ηώξα
κηινύζακε γηα ζειππξέπεηα. Υπάξρεη θαη παηδηθή -εθεβηθή νκνθπινθηιία; Γπζηπρώο λαη. Όρη όκσο ιόγσ νξκνλώλ, γελεηηθώλ
αλσκαιηώλ θ.ι.π. Απιά ιόγσ ηξαγσδηώλ. Κάζε ηόζν ηα κέζα κ αδηθήο ελεκέξσζεο κηιάλε γηα ρηιηάδεο βηαζκνύο αγνξηώλ ζηελ
Διιάδα εηεζίσο. Αλ ην παηδί βηάδεηαη επαλεηιεκκέλα, κπνξεί λα
εζηζηεί θαη γίλεηαη νκνθπιόθηινο.
Η Δπξώπε θαη νη ΗΠΑ έρνπλ ηεξάζηην πξόβιεκα κε π αηδηθνύο βηαζκνύο. Γπζηπρώο θαη ε Διιάδα. Πνηνη ηα βηάδνπλ ; Οη
αλώκαινη ζα κνπ πείηε ζηα πάξθα. Όρη, αθξηβώο. Απηνί απνη εινύλ (από επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ην 5% ησλ βηαζηώλ. Τν 95% βη άδνληαη από ζπγγεληθά θαη θηιηθά πξόζσπα, όπσο αλαθέξνπλ νη
έξεπλεο. Πξόθεηηαη γηα εμαδέιθηα, ζείνπο, κέρξη θαη παππνύδεο.
Απεηινύλ όηη αλ ην καξηπξήζνπλ ζηνπο γνλείο ζα ηα ζθνηώζνπλ.
Γη΄απηό όηαλ αθήλνπκε κόλν ηνπ ην παηδί ζπίηη κε ζπγγεληθό ή
θηιηθό πξόζσπν λα είκαζηε "ππνςηαζκέλνη". Γελ βάδσ θνβίεο,
αιίκνλν! Απιά λα πξνζέρνπκ ε. Όπσο επίζεο ελεκεξώλνπκε ηα
παηδηά λα κελ κπαίλνπλ ζε απηνθίλεηα αγλώζησλ (δήζελ λα ηνπο
δείμνπλ πνύ είλαη ην SUPER MARKET), νύηε δερόκαζηε ζνθνι άηεο θ.ι.π. από αγλώζηνπο, (ε γλσζηή κέζνδνο ησλ αλώκαισλ).
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Αλ ην παηδί γίλεη νκνθπιόθηιν, θαηόπηλ αλαπηύζζεη θαη ζει ππξέπεηα (ζέιεη λα αηζζάλεηαη θαλνληθό θνξίηζη). Τόηε είλαη ζπλ ήζσο αξγά γηα επηζηξνθή.

Σσγκεκριμένες ζσμβοσλές ζηο θηλσπρεπές αγόρι
από ηοσς γονείς ηοσ
Καη΄ αξρήλ ζα ηνπ ζπζηήζνπκε λα κάζεη λα ζησπά. Να κε
κηιά αζηακάηεηα. Οη άξξελεο κηινύλ ιη γόηεξν. Τν ζειππξεπέο
αγόξη κηιά πάξα πνιύ.
Άιιε ζπκβνπιή. Να ζηακαηήζεη λα κηιά κε θηλήζεηο. Θα κ ηιά κε ην ζηόκα θαη ηα ρέξηα ηνπ δε ζα ηα θνπλά αζηακάηεηα. Γε
ρξεηάδνληαη θηλήζεηο ρεξηώλ γηα λα δώζεη ζηνλ άιινλ λα θαηαι άβεη θάηη. Φζάλεη ην ζηόκα. Αλ μερληέηαη, αο έρεη ζηελ αξρή ηα ρ έξηα, ζηελ ηζέπε ηνπ. Έηζη ζα ζπλεζίζεη ζηγά -ζηγά λα κνηάδεη κε
αξξελσπό αγόξη. Όρη παξέεο κε θνξίηζηα, παηγλίδη ζπρλά κε αγόξηα, έζησ θη αλ θηππήζεη. Αγόξη είλαη αλαγθαζηηθά ζα θηππάεη
πην ζπρλά απ΄όηη ηα θνξίηζηα, αθνύ ζα θά λεη θαη θάηη πην επηθί λδπλν απ΄όηη θάλνπλ ηα θνξίηζηα. Οη ππεξβνιηθνί θόβνη ησλ γνλ έσλ, νδεγνύλ ζε καιζαθόηεηα ην αγόξη. Αο ην εκπηζηεύνληαη ζην
Θεό.

Οι νέες αλλαγές ζηη ζτέζη παηέρα - μηηέρας άλλη μία αιηία
Σήκεξα ε γπλαίθα ζύδπγνο θαη κεηέξα δε ζπκίδεη ηε γηαγηά
καο. Καιό απηό, αιιά γίλνληαη ππεξβνιέο πνιύ ζπρλά. Η κεηέξα
έρεη πηα ηζρπξή πξνζσπηθόηεηα, δε δέρεηαη κύγα ζην ζπαζί ηεο,
κε ην παξακηθξό ζηξηκώρλεη ζηε γσλία ηνπ παηέξα θαη κε θσλέο
θαη θαπγάδεο ηνλ ηξνκάδεη. Γε κηιάκε βέβαηα γηα όιεο ηηο κεη έ-
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ξεο, είλαη απηνλόεην. Έηζη ν παηέξαο θνβηζκέλνο θάζεηαη ζηε
γσλία ρσξίο πξνζσπηθόηεηα ηζρπξή. Τν ππνςήθην ζειππξεπέο
παηδί βιέπεη όηη ε γπλαίθα είλαη ην ηζρπξό θύιν θαη θπζηθό είλαη
λα ζέιεη λα κηκεζεί απηήλ θαη όρη ηνλ θνβηζκέλν παηέξα αρπξά λζξσπν. Έηζη κπνξεί εζεινπζίσο ην αγόξη, ρσξίο όκσο λα ην ζ πλεηδεηνπνηεί λα ζέιεη λα γίλεη γπλαίθα θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη γ πλαηθεία, αθνύ απηή είλαη ε ηζρπξή. Γη΄απηό νη θαπγάδεο δελ πξ έπεη λα γίλνληαη κπξνζηά ζην αγόξη. Μ΄απηά πνπ γξάθσ δε ζέισ
βέβαηα λα πσ όηη πξέπεη ν ζύγρξνλνο άλδξαο λα γίλεη βίαηνο ή
λα ηξνκνθξαηεί ηε γπλαίθα. Απιά ζε κηα επνρή όπνπ ππάξρεη
ζύγρπζε ησλ ξόισλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ, νη γνλείο λα ζπλεξγ άδνληαη αξκνληθά όζν κπνξνύλ.

Το αγόρι θέλει και γίνεηαι θηλσπρεπές
Αθνύγεηαη ζθιεξό, αιιά απηή είλαη ε αιήζεηα. Τν ίδην ην
αγόξη, ελώ είλαη θπζηνινγηθό, βιέπνληαο όηη ζήκεξα ε γπλαίθα
πξνβάιιεηαη παληνύ πεξηζζόηεξν απ΄ηνλ άλδξα (ηειεόξαζε, δ ηαθεκίζεηο πξντόλησλ, ζέκαηα, νκνξθηάο, ληπζίκαηνο, παζαξ έιεο,
καλεθέλ θαη γεληθά ηα κίληηα ηελ πξνβάιινπλ ζαλ αλώηεξε (γηα
ηα ζπκθέξνληά ηνπο βέβαηα θαη όρη γηαηί ην πηζηεύνπλ), ην αγόξη
πνλεξά ζθεπηόκελν, βιέπεη όηη ηα πξάγκαηα είλαη πην ε ύθνια γηα
ηε γπλαίθα ζηε δσή (άιιν αλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκ αηηθόηεηα). Βιέπεη όηη ν Γάζθαινη είλαη πην καιαθνί κε ηηο καζ ήηξηεο, ε θνηλσλία πην επγεληθή θαη δεηά ιηγόηεξα από ηε γ πλαίθα,
πεξηζζόηεξα θαη δπζθνιόηεξα δε από ηνλ άλδξα (επαλαιακβάλσ
όηη έηζη ηα βιέπεη ην αγόξη, δελ είλαη όκσο έηζη, είλαη νπηηθέο
πιάλεο). Έηζη ινηπόλ ζθέθηεηαη: γηαηί λα κελ ην παίμσ θνξίηζη ;

9

Θά΄λαη πην εύθνιε ε δσή. Έηζη από κόλν ηνπ α ξρίδεη κηα δηαδηθαζία λα κνηάζεη ηα θνξίηζηα. Αξρίδεη λα κηιά θνξ ηηζίζηηθα, λα
θάλεη γπλαηθείεο θηλήζεηο θ.ι.π. Ίζσο θάπνηνο πεη: ηόζν κηθξό ην
αγόξη, κπνξεί λα ζθεθηεί ηόζν πνλεξά ; δπζηπρώο λαη. Δδώ ην
αδεξθάθη ηνπ γελληέηαη θαη ην δειεύεη πνιύ, γηαηί απνζπά αγάπε
από ηνπο γνλείο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ηελ έπαηξλε όιε ν ίδηνο. Τα
παηδηά είλαη αγγεινύδηα, όρη όκσο θαη όζν ζέιν πκε λα λνκίδνπκε.
Να ινηπόλ γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνδίδνπκε ζε νξκ νληθά θαη γελεηηθά ι άζε ηε ζειππξέπεηα θαη δελ πάεη ην κπαιό καο
ζε απηέο ηηο αλαιύζεηο.

Τι πρέπει να κάνει ο γονέας ;
Θα κηιήζεη αλνηρηά ζην αγόξη. Θα ηνπ εμεγήζεη ηα πάληα.
Αλ ζπλερίζεη λα είλαη ζειππξεπέο ε δσή ηνπ ζα γίλεη θόιαζε. Θα
ην θνξντδεύνπλ εθ΄όξνπ δσήο, ζα ληξέπεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ,
θακκία θνπέια δε ζα ζέιεη λα ηνλ παληξεπηεί αξγόηεξα, αιιά θαη
ηα παηδηά ηνπ (αλ θάλεη), ζα ληξέπνληαη γηα ηνλ παηέξα ηνπο. ζα
ηνλ βάιεη ινηπόλ ην δίιεκκα: ή ζηακαηάο ηε ζειππξέπεηα θαη π εηπραίλεηο ζηε δσή ζνπ, γίλεζαη επηπρηζκέλνο θαη αμηνπξεπήο, ζε
ζέβνληαη όινη, ή ηε ζπλερίδεηο θαη ην κέιινλ ζνπ είλαη ζθνηεηλό.
Με θνβεζεί ν γνλέαο λα κηιήζεη έηζη αλνηρηά κήπσο ην ηξαπκ αηίζεη, έηζη θη αιιηώο ηξαπκαηίδεηαη θαζεκεξηλά από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ην θσλάδνπλ "αδεξθή". Να μέξεη ν γνλέαο όηη θαη
ην ζειππξεπέο αγόξη, ληξέπεηαη λα ην ιέλε γπλαίθα ή αδεξθή.
Πνιιέο θνξέο ζειππξεπή αγόξηα κνπ παξαπνληνύληαη όηη ηα απνθαινύλ "αδεξθέο" θαη κνπ δεηνύλ ζα δάζθαινο πνπ είκαη, λα
ηηκσξήζσ ηνπο θνξντδεύνληεο.
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Γιαηί ζσμπεριθέρεηαι κοριηζίζηικα, περιζζό ηερο κι από ηα
ίδια ηα κορίηζια;
Κάπνηε κε ξώηεζαλ καζήηξηεο ηεο ΣΤ΄ ηάμεο κα εκείο δελ
θάλνπκε ηόζεο θηλήζεηο ρεξηώλ θ.ι.π. γηαηί νη ζειππξεπείο ή νη
νκνθπιόθηινη θάλνπλ;
Σσζηή εξώηεζε. Πξάγκαηη ην ζειππξεπέο αγόξη, μέξεη όηη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη θνξίηζη. Θέινληαο λα γίλεη ηειείσο
θνξίηζη, θάλεη αθόκα πην γπλαηθεία ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ώζηε λα
ηηο μεπεξάζεη θαη λα πεηζζεί όηη είλαη θνξίηζη. Γη΄απηό αθόκα θαη
ηηο ρνξδέο ηεο θσλήο κπνξεί λα αιινηώζεη θαη ε θσλή ηνπ λα γ ίλεηαη θνξηηζίζηηθε. Έλα απιό παξάδεηγκα γηαηί νη νκνθπιόθηινη
απνθηνύλ κηα βξαρλάδα ζηε θσλή πνπ είλαη ίδηα ζ΄όινπο ; γηαηί
πξνζπαζώληαο λα γπλαηθνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο, νη ρνξδέο α ιινηώλνπλ ηε θσλή, αληί όκσο λα αθνύγεηαη ε θσλή γπλαηθεία, νη
ρνξδέο ηε κεηαηξέπνπλ ζηε γλσζηή βξαρλή θσλή ησλ νκνθπι όθηισλ.
Έηζη εμεγνύληαη ινηπόλ νη πνιιέο γπλαηθείεο θηλήζεηο ρ εξηώλ θ.ι.π. ηνπ ζειππξεπνύο αγνξηνύ, πνπ όκσο ην θάλνπλ λα
γεινηνπνηείηαη.

Ο μεγάλος κίνδσνος
Τν ζειππξεπέο αγόξη ή ν έθεβνο ή ν ελήιηθνο, δηαηξέρεη
άιινλ έλα ζνβαξό θίλδπλν. Δ λώ δε ζέιεη ζεμνπαιηθή επαθή κε
άλδξα, θαζώο όινη ην ζεσξνύλ "αδεξθή" ελώ δελ είλαη, κεξηθέο
θνξέο, όηαλ δνζεί ε επθαηξία ζηνπο επηηήδεηνπο, κπνξεί θάπνπ
λα ην "ζηξηκώμνπλ" θαη λα ην βηάζνπλ. Τόηε ηα πξάγκαηα ρεηξ νηεξεύνπλ. Μπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ν βηαζκόο, κπνξεί ηειηθά
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λα γίλεη θαη πξαγκαηηθά νκνθπιόθηινο. Γη΄απηό ζπζηεκαηηθό νη
γνλείο πξέπεη λα βνεζήζνπλ ην ζειππξεπέο αγόξη λα επηζηξέςεη
ζηελ αγνξίζηηθε ζπκπεξηθνξά. Γελ είλαη παηγλίδη ε ζειππξέπεηα,
λα ην θαηαιάβεη θαη ην αγόξη. Δίλαη θάηη επηθίλδπλν.

Η ιαηρική θέζη ζηο πρόβλημα
Πξηλ ξσηήζσ γλώκεο θίισλ ηαηξώλ, λόκηδα όηη θάπνηα ι ύζε ζα έρεη ε επηζηήκε θαη άξα πξέπεη λα ηε γξάςσ θαη απηήλ.
Νόκηδα όηη αλ δώζνπκε πεξηζζόηεξε ηεζηνζηεξόλε (αλδξηθή νξκόλε) θαη άιια αλδξνγόλα, ζα εληζρπόηαλ ην αγόξη πεξηζζόηεξν.
δπζηπρώο! Γελ ππάξρεη ηαηξηθή ιύζε ή βνήζεηα, κόλν ςπρνινγ ηθή θαη θνηλσληθή. Τν αγόξη ην ζειππξεπέο, έρεη ηεζηνζηεξόλε θαη
αλδξηθέο νξκόλεο όζν θαη ηα άιια αγόξηα. Αλ ηνπ δώζνπκε πεξηζζόηεξν ηεζηνζηεξόλε απιώο ζα επηζπεύζνπκε ηελ ήβε (ηξ ηρνθπΐα, πην γξήγνξε αλάπηπμε γελ. νξγάλσλ θ.ι.π.) θαη ηίπ νηα
πεξηζζόηεξν. Γειαδή ρεηξόηεξα ζα ηνλ θάλνπκε. Καη απηνί είπαλ
ηα ίδηα: ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ελίζρπζε. Σπδήηεζε ησλ γνλέσλ κε ην παηδί, αλάιπζε όζσλ αλέθεξα παξαπάλσ, ρσξίο βέβαηα
θαηαπίεζε, βηαηόηεηα θαη θαπγάδεο εθ κέξνπο ησλ γνλ έσλ, γηαηί
έηζη δε ζα πεηύρνπλ ηίπνηα.

Επίλογος
Γελ είλαη ηειηθά εύθνιε ππόζεζε ε επηζηξνθή ην π ζειππξεπνύο αγνξηνύ. Με κέζνδν όκσο θαη ππνκνλή ην παηδί επ ηζηξέθεη θαη ηειεηώλεη ην καξηύξην θαη γηα ην παηδί θαη γηα ηνπο
γνλείο. Δδώ θαίλεηαη ν ζσζηόο γνλέαο. Σηα δύζθνια. Να κελ ην
βάδεη θάησ θαη πεη: εληάμεη, έηζη γελλήζεθε, δελ αιιάδνπλ απηά
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ηα πξάγκαηα. Τη λα θάλνπκε; απηό καο βξήθε. Λάζνο κεγάιν.
Αθόκα θαη λα κελ ην επαλαθέξεη ζη ν 100% αιιά ζην 70% ή 80%
ή 90% είλαη ηεξάζηηα λίθε ησλ γνληώλ - θαη ηεξάζηη ν θέξδνο γηα
ην αγόξη. Δίπα θαη ζηελ αξρή: "δελ ππάξρεη πξόβιεκα ρσξίο ηε
ιύζε ηνπ". Αξθεί λα γλσξίδνπκε πώο λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα.
Δμάιινπ πνηέ κελ μερλάκε θαη ηε δύλακε ηεο πξνζεπρήο καο ζην
Θεό, πνπ όπσο είπε ν Φξηζηόο: "ρσξίο εκνύ νπ δύλαζζαη πνηείλ
νπδέλ".
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