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Από το στόμα τους και στου...
γονιού το αυτί

κάθε φορά που επισκεπτόμαστε έναν γιατρό ή δάσκαλο για το παιδί μας 
έχουμε πάντα στο μυαλό μας μια σειρά από ερωτήσεις για πράγματα
που μας απασχολούν. οι ειδικοί, όμως, προλαβαίνουν τη σκέψη μας.

από τη ΒΑλιΑ ΧΑλυΒιδη

T
a προσέχουμε σαν τα 
μάτια μας, θέλουμε πάντα το 
καλό τους και τα γνωρίζουμε 
καλύτερα από τον καθένα. 

Ομως, πολλές φορές, αντιμετωπίζουμε 
διλήμματα. Ποια είναι η κατάλληλη 
ηλικία για να πάει το παιδί μας στην 
κατασκήνωση ή για να ξεκινήσει ένα 
σπορ; Πώς μπορούμε να το κάνου-
με να σταματήσει τα ψέματα ή να 
αγαπήσει τον γιατρό; Πότε θα πρέπει 
να ανησυχήσουμε για το βάρος του; 
Εμπειροι ειδικοί μάς δίνουν πολύτι-
μες συμβουλές, που σίγουρα θα μας 
φανούν χρήσιμες.

Και τα αρνητικά συναισθήματα 
είναι αποδεκτά
Σίγουρα θέλουμε τα μικρά μας να 
είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα και 
πολλοί από εμάς προβληματιζόμαστε 
όταν παρατηρούμε ότι τα απασχολούν 
τα ζητήματα των «μεγάλων», όπως η 
οικονομική κρίση. Οπως επισημαίνει 
η ψυχοθεραπεύτρια Εύα Λύχρου, 
η άσχημη κοινωνικο-πολιτικο-
οικονομική κατάσταση, που επικρατεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλεί 
άγχος και στα παιδιά, ειδικότερα όταν 
μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περι-
βάλλον στο οποίο επικρατεί ανασφά-
λεια. Είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε 
στο παιδί ότι όλα τα συναισθήματα 
είναι αποδεκτά. Ο θυμός, το άγχος, η 
στενοχώρια και άλλα αρνητικά συναι-
σθήματα τα οποία είναι πολλές φορές 
αναπόφευκτα είναι φυσιολογικά. Η 
διαφορά είναι να μάθουν τα παιδιά ότι 
υπάρχουν «κατάλληλοι» τρόποι που 
μπορούν να τα εξωτερικεύσουν και ότι 
τα ίδια έχουν δικαίωμα επιλογής ως 
προς αυτά. Είναι σημαντικό το παιδί 
να εκφράζει με λόγια και όχι επιθετι-

κότητα τα αρνητικά του συναισθήματα. 
Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να 
υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο 
παιδί και τους γονείς και διάθεση να 
συζητήσουν τα όποια προβλήματα.

Πότε είναι έτοιμο για 
κατασκήνωση;
Πολλές φορές η διάθεση ανεξαρτη-
τοποίησης που έχουν τα παιδιά μάς 
προκαλεί αναστάτωση. Γιατί όσο 
βλέπουμε να μεγαλώνει, να αποκτά 
αυτοπεποίθηση και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, για εμάς παραμένει 
πάντα το μικρό μας. Αλήθεια, πότε 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το 
παιδί μας είναι αρκετά μεγάλο για να 
πάει στην κατασκήνωση; Η παιδα-
γωγός και συγγραφέας Μπέτσι Μπ. 
Μπράουν, στο μπεστ σέλερ της Πες 
μου τι να Πω στο Παιδί μου: Εγχειρί-
διο Αντιμετώπισης Παιδιών για Γονείς 
που τα Εχουν Χαμένα, εκδ. Ψυχογιός 
(Just Tell me What to Say: Sensible 
Tips and Scripts for Perplexed 
Parents, εκδ. HarperCollins) προτείνει 
ένα εύκολο τεστ. Oπως εξηγεί η ίδια, 
την απάντηση μπορούν να μας δώ-
σουν πέντε απλές, αλλά αλάνθαστες 
ερωτήσεις:
• Eχει μάθει να κοιμάται σε σπίτια 
φίλων ή συγγενών;
• Eχει περάσει ποτέ διάστημα 2-3 
ή και περισσότερων ημερών μακριά 
σας;
• Eίναι υπεύθυνο; Μπορεί, δηλαδή, 
να προσέχει τα πράγματά του και να 
φροντίζει τον εαυτό του;
• Eίναι ανεξάρτητο; Oταν είστε 
μαζί σε φιλικά σπίτια, σας αναζητά 
διαρκώς;
• θέλει να πάει κατασκήνωση;
Εκτός, όμως, από τις συγκεκριμένες 
ερωτήσεις, η Αμερικανίδα ειδικός 
υποστηρίζει πως η κατάλληλη ηλικία 
για την κατασκήνωση είναι μεταξύ 
εννέα και δέκα ετών. Για αρχή, προτι-
μήστε ένα συντομότερο σε διάρκεια 
πρόγραμμα και ιδανικά φροντίστε να 
υπάρχει μαζί ένας φίλος του. 

Μπορεί να αντιμετωπίσει
την αλήθεια;
Στη προσπάθειά μας να 
προστατέψουμε τα μικρά παιδιά 
συχνά οδηγούμαστε στο να τους 
λέμε κάποια ψέματα. Πρέπει, 
όμως, να λέμε πάντα την αλήθεια 
στα παιδιά παρόλο που είναι 
μικρά; Η παιδαγωγός Μαριαρένα 
Γκούσκου εξηγεί ότι πίσω από ό,τι 
συμβαίνει στη ζωή μας υπάρχει 
μια μικρή ιστορία που μπορούμε 
να διηγηθούμε ακόμα και σε 
παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, την 
οποία πιθανότατα να χρειαστεί 
να ανασκευάσουμε όσο εκείνα 
μεγαλώνουν. Ειδικά στην περίπτωση 
ενός τραγικού γεγονότος, όπως είναι 
ο θάνατος, δεν ωφελούν τα ψέματα. 
Μπορούμε για παράδειγμα να 
πούμε ότι ο παππούς έφυγε και πήγε 
στον ουρανό και πως συνεχίζει να 
μας βλέπει και να μας προστατεύει 
από εκεί ψηλά, χωρίς όμως να του 
υποσχεθούμε ότι θα τον ξαναδεί. Σε 
γενικά πλαίσια, είναι καλό να λέμε 
πάντα την αλήθεια, απλώς με έναν 
πιο παιδικό τρόπο. Αργότερα και όσο 
το παιδί μεγαλώνει μπορούμε να του 
αποκαλύψουμε κάποια πράγματα. 

Ο αποταμιευτικός 
λογαριασμός 

Μεγαλώνω για παιδιά 
από το ΤΤ, τους 

μαθαίνει την έννοια της 
αποταμίευσης με τον 

καλύτερο τρόπο!
Με δώρο τον πρώτο 

τους κουμπαρά!

MEγαλωνω ο Ι  Ε Ι δ Ι κο Ι  Σ υ μ β ουλ Ε υου ν
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Η σημασία μιας φιλίας
Οι δεσμοί με άλλα παιδιά, οι φιλίες 
και οι παρέες δεν είναι απλώς ένας 
τρόπος για να γεμίζουν οι ώρες του 
παιδιού έτσι ώστε να μην πλήττει. 
Οπως εξηγεί η κ. Λύχρου, είναι πολύ 
σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα 
παιδιά τους να κάνουν φιλίες, γιατί 
μέσα από αυτή τη σχέση μαθαίνουν 
να είναι κοινωνικά, συνεργάσιμα, και 
ανεξάρτητα. Οι φιλίες τούς δημιουρ-
γούν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια 
ομάδα, με αποτέλεσμα να τους είναι 
ευκολότερο να αναπτύξουν τη δυνα-
τότητα ενσυναίσθησης, δηλαδή, να 
μπορούν «να μπαίνουν στα παπούτσια 
του άλλου». Κάτι που είναι σημαντικό, 
ειδικά για τα μεγαλύτερα παιδιά.

Ο γιατρός δεν είναι εχθρός
Αν η επίσκεψη στον γιατρό ή στον 
οδοντίατρο είναι για εμάς επικίνδυνη 
αποστολή, μάλλον θα πρέπει να 
χαράξουμε νέο... στρατηγικό πλάνο. 
Οπως εξηγούν οι συγγραφείς Janie 
και Roger Peterson στο βιβλίο τους 
Mini Methods or Madness (Μικρές 
μέθοδοι ή απόλυτη τρέλα, εκδ. 
Peterson), όταν πάμε στον γιατρό 
δεν θα πρέπει να επιφορτίζουμε το 
μικρό μας με πολλές λεπτομέρειες 
που του προκαλούν άγχος και 
φοβίες. Προσπαθούμε να μην του 
δημιουργούμε υπερένταση και 
φτάνουμε νωρίτερα στο ραντεβού 
για να εξοικειωθεί με τον χώρο και 
να χαλαρώσει. Οταν μπούμε στο 

εξεταστήριο, ξεκινάμε μια μικρή 
συζήτηση με τον γιατρό ώστε 
να νιώσει πιο άνετα μαζί του. Αν 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης το 
μικρό μας βάλει τα κλάματα, του 
λέμε ήρεμα πως όταν τα μεγάλα 
παιδιά κλαίνε, ο κανόνας του 
ιατρείου λέει ότι οι γονείς πρέπει 
να βγουν έξω. Στη συνέχεια, 
βγαίνουμε για λίγο έξω μέχρι να 
ηρεμήσει και μετά επιστρέφουμε 
για να το καμαρώσουμε που είναι 
γενναίο και σταμάτησε να κλαίει. 
Επιβραβεύοντάς το θα νιώσει 
μεγαλύτερη σιγουριά και θα 
ξεπεράσει τον φόβο του.

Ποτέ δεν είναι νωρίς για
να αρχίσουμε να προσέχουμε
τη διατροφή του
Σίγουρα όλοι έχουμε διαβάσει για 
έρευνες που δείχνουν ότι ακόμα και 
το διαιτολόγιο της μέλλουσας μαμάς, 
μπορεί να καθορίσει το μετέπειτα 
βάρος του παιδιού της. Από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του, η διατροφή 
ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει το 
μέλλον του. Σύμφωνα με τον Χάρη 
Καλλέργη, κλινικό διαιτολόγο-
διατροφολόγο του Νοσοκομείου 
Παίδων Π. & Α. Κυριακού, η 
αντιμετώπιση της παιδικής 
παχυσαρκίας πρέπει να αρχίζει 
νωρίς, περίπου μετά την ηλικία των 
3 χρόνων. Κρίσιμη περίοδος είναι 
από 5 έως 7 ετών, επειδή αυξάνεται 
απότομα ο λιπώδης ιστός. Στις 
ηλικίες αυτές πρέπει να μπουν οι 
βάσεις της υγιεινής διατροφής και 
της σωματικής δραστηριότητας. 
Η περίοδος της εφηβείας απαιτεί, 
επίσης, επαγρύπνηση, γιατί τότε 
ο έφηβος αλλάζει σωματικά, 
ανεξαρτητοποιείται και μεταβάλλει 
τις διατροφικές του συνήθειες. 

Πότε το ψέμα μάς ανησυχεί
Οσο τα παιδιά είναι πιο μικρά, τα 
ψέματα που μας λένε μάς εκπλήσσουν, 
αλλά ταυτόχρονα μας διασκεδάζουν. 

Ομως, μεγαλώνοντας, μας γεμίζουν 
με αβεβαιότητα και ανησυχία. Η 
παιδαγωγός Μαριαρένα Γκούσκου 
εξηγεί ότι τα αθώα ψέματα στις μικρές 
ηλικίες πηγάζουν από τη δημιουργική 
φαντασία των παιδιών την οποία 
και εμείς οι γονείς οφείλουμε να 
ενθαρρύνουμε. Τα παιδιά νιώθουν 
πως με ένα μικρό ψέμα, απόρροια της 
φαντασίας τους, όπως π.χ. «σήμερα 
στο σχολείο είδα ένα λιοντάρι», 
μπορούν να κεντρίσουν την προσοχή 
των ενηλίκων. Οπως επισημαίνει η 
ειδικός, είναι σημαντικό στο παιχνίδι 
να μπαίνει πάντα η συζήτηση. Αν, 
λοιπόν, το μικρό σας πει ότι είδε ένα 
λιοντάρι, το καλύτερο θα ήταν να τον 
ρωτήσετε: «Ηρθε λιοντάρι σήμερα 
στο σχολείο; Μα πώς γίνεται; Τα 
λιοντάρια δεν ζουν στη σαβάνα; 
Μήπως δεν μου λες την αλήθεια;». Σε 
κάθε ηλικία, μόλις διαπιστώσουμε ότι 
το παιδί υπερβάλλει ή λέει ψέματα, 
είναι σημαντικό να το συζητήσουμε 
μαζί του.

Κάθε πράγμα στον καιρό του
και για τον αθλητισμό
Στα μάτια του μπορεί να θέλουμε να 
δούμε έναν μελλοντικό πρωταθλητή. 

Ομως, δεν πρέπει να πιέσουμε το 
παιδί μας, ούτε και να το ωθήσουμε 
να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα 
που δεν συμβαδίζει με την ηλικία 
του. Σύμφωνα με την καθηγήτρια 
φυσικής αγωγής Ελφη Κοκαβέση, η 
καθημερινή κίνηση είναι απαραίτητη 
για να «καταπολεμήσουμε» την 
πλήξη, τις ατελείωτες ώρες μπροστά 
στον υπολογιστή, αλλά και την 
κακή διατροφή. Ακόμα και αν 
δούμε ότι εκείνο δεν ενδιαφέρεται 
για ένα συγκεκριμένο άθλημα, δεν 
χρειάζεται να ανησυχήσουμε ή να 
απογοητευτούμε. Αρκεί να εντάξουμε 
αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες 
στο οικογενειακό πρόγραμμα. Είναι 
σημαντικό, βέβαια, να γνωρίζουμε 
ποιες προσφέρονται για κάθε ηλικία. 
Σύμφωνα με τη γυμνάστρια:
• 2-5 ετών: Σε αυτή την ηλικία το 
μικρό κατακτά βασικές κινητικές 
δεξιότητες μετακίνησης, αλλά και 
χειρισμού αντικειμένων. Καλό 
είναι, λοιπόν, να παίζει ελεύθερο 
και να αποφεύγουμε αθλητικές 
δραστηριότητες με αυστηρή δομή 
και κανόνες που μπορεί να το 
καταπιέζουν. Ελεύθερο παιχνίδι, 
τρέξιμο, άλματα, πίστες με εμπόδια 
(παιδική χαρά), βόλτες με την 
οικογένεια ή κολύμπι, παιχνίδια 
με μπάλα είναι ιδανικά για τη 
συγκεκριμένη ηλικία, ενώ σημαντικό 
είναι η άθληση και το παιχνίδι να 
αποτελούν οικογενειακή υπόθεση. 
• 5-10 ετών: Το πιο σημαντικό 
σε αυτό το στάδιο είναι το παιδί 
να ασχοληθεί με κάτι που το 
ενθουσιάζει. Αν το αναγκάσουμε 
να κάνει κάτι που δεν του αρέσει, 
θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Οι καλύτερες δραστηριότητες για 
αυτή τη φάση είναι μπάσκετ, βόλεϊ, 
ποδόσφαιρο, κολύμπι, ποδηλασία, 
χορός, ιππασία, ενόργανη, πατινάζ, 
σκι, στίβος και τένις. 
• 10-15 ετών: Τώρα πρέπει 
να αναπτύξει την ταχύτητα, τη 
δύναμη, την αντοχή, αλλά και την 

αυτοπεποίθησή του. Είναι οι πιο 
κατάλληλες ηλικίες για ομαδικά 
αθλήματα με μπάλες, στίβο, τένις, 
κωπηλασία, ποδηλασία, κολύμπι, 
ορειβασία, σκι και πατινάζ. 

Αντιηλιακό χειμώνα καλοκαίρι
Η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα είναι 
σχεδόν ο κανόνας. Ο ήλιος, όμως, 
είναι εκεί, ακόμα και τις πιο μουντές 
μέρες, όταν δεν τον βλέπουμε. 
Η προστασία του ευαίσθητου 
παιδικού δέρματος με αντιηλιακό 
όλο τον χρόνο είναι απαραίτητη. 
Οπως τονίζει η δερματολόγος 
Παναγιώτα Ρήγα, η συνολική ηλιακή 
ακτινοβολία που θα συσσωρευτεί 
κατά την παιδική ηλικία καθορίζει 
την υγεία του δέρματος κατά την 
ενήλικη ζωή. Είναι σημαντικό 
να αποφεύγουμε την έκθεση των 
παιδιών μας στον ήλιο μεταξύ 
12:00-15:00 και να τους φοράμε 
μπλουζάκια, καπέλα και αντιηλιακό. 
Ωστόσο, όπως τονίζει η ειδικός, δεν 
θα πρέπει να το παρακάνουμε, γιατί 
ο ήλιος είναι απαραίτητος για τη 
σύνθεση βιταμίνης D.

Τα παιδιά κάνουν δίαιτα;
Για τον Χάρη Καλλέργη, οι αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν για να 
αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία ενός 
παιδιού είναι αρκετές και μόνιμες. 
Αρχικά, θα πρέπει να αυξηθεί η 
σωματική του δραστηριότητα με 
κάποιο σπορ για 45´-60´, τουλάχιστον

Από γενιά σε γενιά, 
το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο μαθαίνει 
την αποταμίευση
στους Ελληνες. 

Επειδή για τις σπουδές 
τους η αποταμίευση 
είναι το Α και το Ω, 

με τον αποταμιευτικό 
λογαριασμό 

Ταμιευτήριο Σπουδών 
από το ΤΤ, τους 

εξασφαλίζετε το πιο 
πολύτιμο δώρο…

Τις σπουδές τους!
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3-4 φορές την εβδομάδα, αλλά 
και με γενικότερη αύξηση της 
κίνησής του, όπως περπάτημα και 
παιχνίδι. Σημαντικός είναι επίσης 
ο περιορισμός της σωματικής 
αδράνειας μπροστά στην τηλεόραση 
ή τον υπολογιστή σε 1 έως 2 ώρες 
τη μέρα. Σε ό,τι αφορά τη διατροφή, 
ο ειδικός δεν συστήνει δίαιτες 
πολύ χαμηλών θερμίδων, διότι 
είναι στερητικές, μη εφαρμόσιμες 
και μπορεί να δημιουργήσουν 
προβλήματα στη σωστή ανάπτυξη 
του παιδιού. Αντιθέτως, προτείνει 
ισορροπημένο και υγιεινό 
πρόγραμμα με καλή κατανομή των 
γευμάτων, περιορισμό των σνακς 
και του τσιμπολογήματος. Οπως 
εξηγεί ο ίδιος, ακόμα και η μικρή 
ελάττωση των θερμίδων, όταν 
είναι εξατομικευμένη και σωστά 
προσαρμοσμένη στην ηλικία, 
μπορεί να συμβάλει σε ουσιαστική 
απώλεια βάρους σε βάθος χρόνου. 
Για παράδειγμα, περιορισμός 100 
θερμίδων ημερησίως οδηγεί σε 
μείωση του σωματικού βάρους ενός 
6χρονου παιδιού, της τάξης των 5 
κιλών σε 1 χρόνο. 

Αφήστε τους χώρο,
αλλά και χρόνο
Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό 
και δεν οφελεί να το συγκρίνουμε 
με άλλα, ούτε και να το πιέζουμε. 
Οπως υποστηρίζει η παιδαγωγός 

Μαριαρένα Γκούσκου, είναι 
σημαντικό να δίνουμε στο παιδί μας 
χώρο και χρόνο είτε αυτό αφορά 
δραστηριότητες, είτε έκφραση 
συναισθημάτων. Δεν οφελεί να το 
πιέσουμε να κάνει κάτι γρήγορα 
ή να μας εκφράσει το πώς νιώθει. 
Το αφήνουμε και όταν εκείνο είναι 
έτοιμο, θα μας το αποκαλύψει. Η 
πίεση συχνά φέρνει άγχος, λάθη, 
αλλά και απογοήτευση. Το κλειδί 
είναι να αφήνουμε το παιδί στον δικό 
του ρυθμό και να το ενθαρρύνουμε 
ακόμα και για τα πιο μικρά, 
καθημερινά πράγματα τονίζοντας 
την προσπάθεια που κάνει. 

Πώς μπορώ να το βοηθήσω να 
διαλέξει το σωστό επάγγελμα;
Οι γονείς, όσο μικρό και αν είναι 
το παιδί τους, πάντα ονειρεύονται 
το μέλλον του και κάνουν σχέδια 
μέσα στο μυαλό τους για την 
επαγγελματική του πορεία. Οσο, 
μάλιστα, το παιδί μεγαλώνει και 
πλησιάζει στην εφηβεία, τόσο 
μεγαλώνει και το άγχος τους 
για τις αποφάσεις που εκείνο θα 
κληθεί να πάρει στο άμεσο μέλλον 
του. Αποφάσεις που πρόκειται να 
επηρεάσουν όλη τη ζωή του, γι’ αυτό 
και είναι εξαιρετικά σημαντικές. 
Αλήθεια, υπάρχει τρόπος να 
βοηθήσουμε τα παιδιά μας να 
πάρουν τη σωστή απόφαση; Είμαστε 
σε θέση να του προτείνουμε εμείς 
ένα επάγγελμα αναλογιζόμενοι τις 
ανάγκες της εποχής; Ή θα πρέπει, 
απλώς, να εμπιστευτούμε την κρίση 
τους και να επιτρέψουμε στα παιδιά 
μας να αποφασίσουν μόνα τους για το 

μέλλον τους; Εξάλλου, περισσότερο 
σημαντικό από όλα δεν είναι να 
στηριχτούν στην κλίση τους και 
να επιλέξουν κάτι που αγαπούν 
και τα εκφράζει; Οπως εξηγεί ο 
Αποστόλης Τζιανάκης, Σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας της εταιρείας 
Orientum, δεν υπάρχει τρόπος 
ώστε να μπορεί να γνωρίζει κάποιος 
τι θα έχει ζήτηση σε 8 με 10 χρόνια, 
όταν θα βγουν οι σημερινοί μαθητές 
στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό 
προτείνουμε πάντα στα παιδιά να 
επιλέγουν σχολές και επαγγέλματα 
που πραγματικά τους αρέσουν και 
όχι εκείνες που «φαίνονται» να 
έχουν καλές προοπτικές. Αν έχει 
όρεξη να κάνει καλά τη δουλειά που 
αγαπάει, ακόμα και αν έχει επιλέξει 
ένα κλειστό επάγγελμα, σίγουρα θα 
βρει διεξόδους. Οι γονείς, σε όλη 
αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να 
βρίσκονται υποστηρικτικά δίπλα 
τους και να τους δίνουν ευκαιρίες 
να εκφράζουν τα θέλω και τις 
απόψεις τους. Οταν, όμως, θα 
έρθει η ώρα της συμπλήρωσης του 
μηχανογραφικού, η απόφαση θα 
πρέπει να είναι αποκλειστικά δική 
τους. Σύμφωνα με τον κ. Τζιανάκη, 
υπάρχει μια σειρά ψυχομετρικών 
εργαλείων (τεστ) που συνήθως 
συμπληρώνονται στο τέλος της 
Ά  Λυκείου ή στις αρχές της Β´ 
Λυκείου, όταν οι μαθητές πρέπει 
να επιλέξουν κατεύθυνση, τα 
οποία τους βοηθούν να διαλέξουν 
τις σχολές που θέλουν και να 
συμπληρώσουν το μηχανογραφικό 
τους. Για τον ίδιο, είναι σημαντικό 
και οι γονείς να απευθύνονται σε 
κάποιον ειδικό, ώστε να μπορούν 
να συμβουλέψουν το παιδί τους 
σωστά. Ο συνδυασμός των τεστ 
με τις υγιείς συμβουλές και την 
υποστήριξη θα οδηγήσουν τα 
παιδιά να αποφασίσουν σωστά 
για το πως θα σχεδιάσουν την 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
τους πορεία.

Για το ξεκίνημα της 
ανεξάρτητης τους 

ζωής… Αποταμιευτικός 
λογαριασμός 

Ταμιευτήριο 18 Plus
από το ΤΤ. 

Ενημερωθείτε για
τα καταθετικά προϊόντα 
του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου
στη σελ. 112.
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Η ζωή πατίνι!
Πώς είναι να βλέπεις το παιδί σου να ζει στο μάξιμουμ την εμπειρία

του Mini Micro®. ισως το μόνο παιχνίδι που δεν βαριέται ποτέ!

ΙνFο
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για 

Ελλάδα και Κύπρο: ATHLETIC POINT 
ΕΠΕ, τηλ.: 210 6215405, online shop: 

www.micro-scooters.gr

Τ
α παιδιά χαίρονται εύκο-
λα και βαριούνται γρήγορα. 
Την καινούρια μπάλα, το 
αγωνιστικό αυτοκινητάκι, τον 

διαστημάνθρωπο που μιλάει. Χιλιά-
δες παιχνίδια είχαν παρελάσει από 
το παιδικό δωμάτιο κερδίζοντας τον 
τίτλο του «πιο αγαπημένου». Για μία 
εβδομάδα το πολύ. Γιατί μετά κατέ-
ληγαν ξεχασμένα μέσα σε ένα μεγάλο 
διαφανές παιχνιδοκουτί-χωνευτήρι 
από όπου ξανάβγαιναν σπάνια και για 
λίγο. Το είχα πάρει απόφαση. Τίποτα 
δεν μπορεί να ενθουσιάσει πραγμα-
τικά τα σημερινά παιδιά. Και ύστερα 
ήρθε εκείνο το μεγάλο πακέτο...

Μια... Micro® εμπειρία  
Ηταν τυλιγμένο σε γαλάζιο χαρτί και 
μόνο το μέγεθός του έκανε τον δυόμισι 
ετών μικρό μου να τρέξει να το ανοίξει 
με την ανυπόμονη περιέργεια. Το 
κίτρινο φλούο Mini Micro® πατίνι 
που ξεπρόβαλε μέσα από το κουτί 
και πατούσε στιβαρά στις τρεις του 
ροδίτσες ήταν πειρασμός! Σαν έτοιμος 
από καιρό, ο πιτσιρικάς μου πάτησε 
πάνω στο σανίδι το ένα ποδαράκι του, 
έπιασε το φωσφοριζέ τιμόνι χαμογε-
λώντας ολόκληρος και έσπρωξε με 
το άλλο ποδαράκι του να τσουλήσει. 
Εφυγε με τη μία! Εντάξει, δεν είναι 
και πυρηνική φυσική. Αλλά ο τρόπος 

Μέσα σε λίγες μέρες είχε 
αποκτήσει ισορροπία, είχε 
ανακαλύψει πώς μπορεί 
να συντονίσει το σώμα του 
και έστριβε το πατίνι με 
απίστευτη ευκολία!

που μέσα σε λίγα λεπτά άρχισε να το 
χειρίζεται, με έκανε να νιώσω πως ο 
επόμενος Βαλεντίνο Ρόσι σερφάρει 
στον διάδρομο. 

Εκείνη την πρώτη μέρα ήπιαμε 
βραδινό γάλα και πήγε στο κρεβατάκι 
του με το πατίνι. Μέσα στις επόμενες 
μέρες το «περπατητό» σερφάρισμα στο 
σπίτι έγινε πιο γρήγορο. Το Σαββατο-
κύριακο πήγαμε με το πατίνι και στο 
πάρκο. Μία εβδομάδα μετά, ο μπό-
μπιρας πήρε πρωτοβουλία και φόρεσε 
ένα κουβαδάκι σαν κράνος γιατί «τρέ-
χω μαμά, να μη χτυπήσω»! Ο περήφα-
νος πατέρας πήγε και του πήρε και ένα 
Micro® κράνος! Μέσα σε λίγες μέρες 
είχε αποκτήσει καλύτερη ισορροπία, 
είχε ανακαλύψει πώς μπορεί να συντο-
νίσει το σώμα του και έστριβε το πατίνι 
με απίστευτη ευκολία (και ταχύτητα!) 
χρησιμοποιώντας το βάρος και την 
κλίση του σώματός του, σαν να το έκα-
νε από πάντα. Και όχι μόνο δεν είχε 
βαρεθεί, αλλά κάθε μέρα ήταν όλο και 
πιο ενθουσιασμένος. Τρεις μήνες μετά, 
συνεχίζει να είναι το αγαπημένο του. 
Οχι ένα ακόμα παιχνίδι που κατάφερε 
να δώσει παράταση στη διάρκεια του 
ενθουσιασμού, αλλά μια νέα αγαπημέ-
νη καθημερινή συνήθεια!


