
«Κάθε τρεις και λίγο με τον Πέτρο έχουμε γκρί-
νιες. Εγώ του βάζω κολατσιό για το σχολείο κι 
εκείνος μου ζητάει χρήματα για να ψωνίζει από 
την καντίνα, όπως οι φίλοι του. Ποτέ δεν ήθελα 
να τρώει απ’ έξω, εκτός όμως από αυτό είναι 
και ένα επιπλέον έξοδο. Αν στα έξι θέλει κάθε 
μέρα χρήματα για την καντίνα, αργότερα τι θα 
ζητήσει;». 
Σε περίπτωση που είστε γονείς, σκέψεις σαν 
αυτές της Στέλλας σίγουρα σάς έχουν απα-
σχολήσει. Εάν όμως σε αυτές προσθέσουμε το 
φρένο που, θέλοντας και μη, πατήσαμε λόγω 
της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την... 
μαρξιστική φύση του μικρού σας που ξαφνικά 
αφυπνίστηκε, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό. Τι 
είναι όμως αυτό που κάνει τόσο σημαντικό το 
χαρτζιλίκι στα μάτια ενός παιδιού – και μάλι-
στα από μια τόσο μικρή ηλικία; «Το θέμα του 
χαρτζιλικιού είναι -για τον μικρόκοσμο ενός 
παιδιού- αρκετά σημαντικό. Μπαίνοντας στο 
Δημοτικό, το παιδί αρχίζει πλέον να μπαίνει 
ενεργά στην ομάδα και να κάνει ένα σπου-
δαίο άνοιγμα έξω από την οικογένειά του: 
Εκεί, μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων του, 
μαθαίνει να επικοινωνεί διαφορετικά και να υι-
οθετεί νέες συμπεριφορές και απόψεις. Όταν 
λοιπόν βλέπει τους συμμαθητές του να έχουν 
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*Η Αθανασία Κουτσούκου είναι Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος, 
ΜΑ στην Ειδική Αγωγή.

Ήταν πάντα... από τους συνήθεις υπόπτους για τριβές μεταξύ μικρών - μεγάλων. Πόσο μάλλον 
τώρα που η οικονομική κρίση ανάγκασε πολλούς γονείς να το επαναπροσδιορίσουν. Το χαρτζι-
λίκι, μαζί με το πότε και το πόσο ψηλά θα μπει ο πήχης του, ταλαιπωρεί τους γονείς επί σειρά... 
γενεών. Η παιδοψυχολόγος Αθανασία Κουτσούκου* μάς βοηθά να βρούμε το μέτρο.
Από τη Λυδία Μπότση

Από ποια ηλικία 
να του δίνω χαρτζιλίκι;

Σύμφωνοι λοιπόν: με βάση τα παραπάνω, ίσως 
τελικά το χαρτζιλίκι να μην είναι απλά ένα από 
τα πολλά παιδικά (ή εφηβικά) καπρίτσια. Τι γί-
νεται όμως όταν, βάζοντάς το στη... ζυγαριά 
του «καλού» και του «κακού», βάζουμε στοί-
χημα πως η πλάστιγγα θα γείρει τελικά προς το 
δεύτερο; «Ένας γονιός μπορεί να αντιτίθεται 
στο χαρτζιλίκι, εκτός από οικονομικούς, και 
για καθαρά ιδεολογικούς λόγους: από το ότι 
μπορεί να θέλει το παιδί του να διατρέφεται 
σωστά, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε μικρή η-
λικία -κάτι στο οποίο δεν συμβάλλει ιδιαίτερα 
το φαγητό της καντίνας-, μέχρι το ότι νιώθει 
ανασφάλεια σχετικά με το πώς μπορεί ένας 
έφηβος να χρησιμοποιήσει τα χρήματα προ-
κειμένου να γίνει αρεστός ή με τους κινδύνους 
στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί: κλοπή, 
εκβιασμός, ακόμα και ναρκωτικά». 
Επειδή όμως... ο απαγορευμένος καρπός 
ήταν ανέκαθεν πολύ πιο νόστιμος από τον... 
νόμιμο, κι επειδή δεν γνωρίζουμε με τι (ακόμα 
μεγαλύτερους) κινδύνους μπορεί να τα φέρει 
αντιμέτωπους η αναζήτησή του, ίσως είναι 
καλό να βάλετε κι εσείς λίγο νερό στο κρασί 
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Σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα  
σε παιδιά ηλικίας  
6-13 ετών, το

79,2%  
των γονιών δηλώνει 
ότι τα αφήνει να 
διαχειρίζονται  
το χαρτζιλίκι τους 
μόνα τους.

(πηγή: Γεν. Γραμματεία 
Καταναλωτή της ΓΣΕΕ)

σας. Εάν το καμάρι σας είναι μικρό, εξηγήστε 
του γιατί επιμένετε να τρώει το κολατσιό που 
του ετοιμάζετε εσείς, πείτε του πως το να 
διαφέρει κανείς δεν είναι απαραίτητα κακό 
αλλά πως μπορεί να το κάνει στα μάτια των 
άλλων ξεχωριστό και συμφωνείστε μαζί του 
ένα μικρό ποσό που θα του δίνετε μια φορά 
την εβδομάδα προκειμένου να παίρνει κάτι 
από την καντίνα. Εάν, πάλι, βρίσκεται στην ε-
φηβεία, τότε είναι απολύτως απαραίτητο να 
είστε πολύ πιο προσεκτικοί: συζητήστε μαζί 
του, ήρεμα και ειλικρινά, για τα χρήματα που 
θέλει να του δίνετε, βάλτε το να σας αναλύσει 
τις ανάγκες που θα καλύψει με αυτά ώστε να 
έχετε ένα διακριτικό έλεγχο για το πού τα ξο-
δεύει, και εκφράστε του κι εσείς με τη σειρά 
σας τους φόβους σας και τις ανησυχίες σας. 
Μόνο έτσι θα μπορέσετε να βρείτε μια βιώσιμη 
λύση, παρέα με το δίχτυ ασφαλείας που εσείς 
τουλάχιστον μπορείτε να του παράσχετε.Στην εφηβεία, το χαρτζιλίκι μεταμορφώνεται  

σε λάβαρο επανάστασης του (ήδη επαναστατημένου) εφήβου.  
Σε αυτή την ηλικία τα χρήματα λειτουργούν ως οργανικό  
κομμάτι του «φαίνεσθαι». 
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τα χρήματά τους και να τα διαθέτουν όπως 
εκείνοι επιθυμούν, μοιραία θα εκφράσει μια 
αντίστοιχη επιθυμία στους γονείς του. Μια 
επιθυμία μέσα από την οποία δηλώνει ου-
σιαστικά την ανάγκη του να ενταχθεί στην 
ομάδα: το να περιμένει στην ουρά μαζί με τους 
συμμαθητές του και να συζητάει για το τι θα 
ήθελε να πάρει, να το συγκρίνει με αυτό που 
θα ήθελαν οι φίλοι του, να διαφωνούν, να συμ-
φωνούν, να πειράζονται, και να καταλήγουν 
εντέλει να παίρνουν το ίδιο πράγμα, εντάσσε-
ται από την αρχή έως στο τέλος στο πλαίσιο 
της κοινωνικοποίησης. Και η συγκεκριμένη 
ανάγκη είναι πρωτεύουσα σε ολόκληρη αυτή 
την αναπτυξιακή φάση». Αυτό όμως που ίσως 
έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι λίγο 
αργότερα, όταν το χαρτζιλίκι από ανάγκη κοι-
νωνικής ένταξης μεταμορφώνεται σε λάβαρο 
επανάστασης του (ήδη επαναστατημένου) ε-
φήβου. Υπερβολή; Καθόλου. Κι αυτό γιατί τα 
χρήματα σε αυτή την ηλικία λειτουργούν στο 
παιδί ως «οργανικό κομμάτι του ‘φαίνεσθαι’, 
κάτι που τα απασχολεί πολύ τη συγκεκριμένη 
περίοδο. Οι έφηβοι ενδιαφέρονται εξαιρετικά 
για την εικόνα τους – κι αυτός ακριβώς είναι και 
ο λόγος που θα δώσουν μάχη για τα χρήματα 
που έχουν στην τσέπη τους».

Μπαίνοντας στο 
σχολείο, το παιδί 

κάνει ένα σπουδαίο 
άνοιγμα έξω από την 

οικογένειά του.  
Το χαρτζιλίκι το 

βοηθά να ενταχθεί 
στη νέα ομάδα και 

να γίνει δεκτό από τα 
μέλη της. 

PH
OT

OS
: G

ab
e P

al
m

er
/C

Or
bi

S/
aP

ei
rO

n


