Eμείς οι γονείς
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ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TO KENTPO ΠPOΛHΨHΣ «ΘHΣEAΣ
KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN -

KYKΛAΔΩN»
OKANA
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Ξανά μαζί...
Όλοι εμείς οι γονείς των τεσσάρων νησιών, που πιστεύουμε στην
ανάγκη επικοινωνίας των γονιών μεταξύ τους, θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι, τον
Οκτώβριο κάθε έτους ξεκινούν οι ζεστές συναντήσεις μας και οι συζητήσεις για την ύλη της «Φιλοστοργίας» της χρονιάς αυτής.
Προσπαθούμε και φέτος, για όγδοη συνεχή χρονιά να μεταφέρουμε μέσω του περιοδικού μας μηνύματα, σκέψεις και προβληματισμούς που μας
απασχολούν και σε άλλους γονείς, ελπίζοντας ότι

ίσως αυτή η επικοινωνία να δράσει θετικά σε κάποιους απ’ αυτούς.
Ξανά μαζί σας λοιπόν και φέτος, όμως, με μια
μικρή διαφορά... Για πρώτη φορά η σκυτάλη της
διαδικασίας έκδοσης του περιοδικού μας παραδόθηκε από τους πρωτεργάτες γονείς της Τήνου, στις
Ομάδες Γονέων της Σύρου και από την πρώτη στιγμή ήταν εμφανές το άγχος μας για ένα επιτυχημένο
αποτέλεσμα.
Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς μας, που είναι το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, να είναι αρκετά ικανοποιητικό
και αντάξιο των τευχών των προηγούμενων ετών.
«Συντακτική Σύρου»

AΠPIΛIOΣ 2008

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ
Φιλοστοργία: Χώρος Συνάντησης και Συν-Απάντησης
Όταν τα μέλη του «Θησέα Κυκλάδων» ταξιδεύουν,
είναι βέβαιο ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό!!!!
Αυτή τη φορά το ταξίδι μας ήταν στην Τήνο. Στις 12
Απριλίου του 2008 στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
είχε δρομολογηθεί μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση
« με αφορμή την παρουσίαση του 1ου συλλεκτικού τόμου της «Φιλοστοργίας μας», αποτελούμενου από τα
έξι πρώτα τεύχη του περιοδικού.
Δεν ξέρουμε τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτή την
ιδιαίτερη ημέρα….
Κατ’ αρχήν, η συναρπαστική παρουσία του κεντρικού
ομιλητή αρχιτέκτονα
κ.Roy Walkey , που κατέθεσε τον καλύτερό του εαυτό
και κατάφερε να παντρέψει τις γνώσεις του γύρω από
την επιστήμη του, με τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα
τα δικά μας. Τελικά μας έδωσε να καταλάβουμε ότι,
τόσο ο εσωτερικός χώρος του σπιτιού μας, όσο και το
οικιστικό μας περιβάλλον, είναι άμεσα συνδεδεμένα με
την ψυχολογία μας και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Τα λόγια του αυτά πιστεύουμε ότι θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στο μυαλό και την ψυχή μας, γιατί ήταν

λόγια ζεστά και ανθρώπινα, βγαλμένα από ένα επιστήμονα-ΑΝΘΡΩΠΟ.
Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι καταθέσεις ψυχής
των ομάδων Αντιπάρου-Ίου- Τήνου και Σύρου και για
μια ακόμη φορά αισθανθήκαμε ότι, η «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ» είναι η γέφυρα που μας ενώνει.
Η παρουσία της Αναστασίας ήταν καθοριστική,
όπως πάντα, κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
οι οποίοι συγκινημένοι από το έργο των ομάδων μας
και του Θησέα, μας υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν
να μας στηρίζουν, παρ’ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.
Το κλείσιμο της βραδιάς, το οποίο είχαν επιμεληθεί
οι ομάδες γονέων των νησιών προσφέροντας τοπικά
εδέσματα, ήταν ξεχωριστό.
Όλοι μας προσπαθήσαμε να κάνουμε τη βραδιά
αυτή ξεχωριστή και νομίζω ότι, τα καταφέραμε,
ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 2ο ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΟΜΟ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ.
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

IOYNIOΣ 2008

«ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Στο πλευρό της οικογένειας», ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, όταν το
Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης μας πρότεινε να συναντηθούμε στη Σύρο με ομάδες γονέων
από τη Γαλλία (Νίκαια) και την Ιταλία (Τορίνο), προκειμένου να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις για
τον τρόπο που λειτουργούμε ως εθελοντικές δράσεις, που αποσκοπούν στην στήριξη της οικογένειας.
Νοιώθοντας ότι αντιπροσωπεύουμε όλους τους γονείς της «Φιλοστοργίας», πήραμε μέρος με παρουσίαση του ιστορικού, της δράσης και των μελλοντικών σχεδίων μας, σε συζήτηση που έγινε παρουσία και άλλων
κοινωνικών φορέων στο Δημαρχείο, καθώς και στο δημιουργικό εργαστήριο της επόμενης μέρας στο χώρο
του Πολυδύναμου.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη επαφή και μετά από τις ώρες που περάσαμε όλοι μαζί, νοιώσαμε ότι
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έγινε ένα νέο ξεκίνημα. Και το ξεκίνημα αυτό είχε πολύ σύντομα συνέχεια, το δεύτερο μέρος του προγράμματος στη Νίκαια της Γαλλίας. Εκεί λοιπόν ταξιδέψαμε κάποιες από εμάς στο τέλος του Νοέμβρη, φιλοξενούμενες της ομάδας της Νίκαιας .
Γνωρίσαμε πολύ καλύτερα την ενεργητική ομάδα των Γάλλων, που αποτελείται κυρίως από μετανάστες
αλλά και την ομάδα των Ιταλών που αποτελείται από γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες ή παιδιών που
αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις (υιοθετημένα από άλλη χώρα και φυλή).
Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα εκδοθεί ένας έντυπος «οδηγός», που θα βασίζεται στην
ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προσωπικών μαρτυριών που προέκυψαν από τις συναντήσεις μας.
Μάθαμε πολλά μέσα από τα εργαστήρια και τις παρουσιάσεις, αφηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες, αλλά
και από τον υπόλοιπο κοινό χρόνο που περάσαμε μαζί. Γάλλοι, Ιταλοί και Έλληνες παρ’ ότι πολύ διαφορετικοί, αποδείχθηκε ότι σε θέματα οικογένειας μας ένωνε η ανάγκη να κάνουμε κάτι παραπάνω από το αυτονόητο. Τρείς διαφορετικές ομάδες με άλλη γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα, που μοιραστήκαμε εν συντομία της
προσωπικές μας ιστορίες και νοιώσαμε ότι δεν μας χωρίζει τίποτα. Αντίθετα μας ενώνει η πίστη μας για την
αξία της οικογένειας και η προσπάθειά που ο καθένας καταβάλει, ατομικά αλλά και συλλογικά - ανήκοντας
σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων - να παραμείνουμε ενεργητικοί, ψάχνοντας τρόπους για να
σταθούμε ουσιαστικά στο πλευρό της οικογένειας.
«Κωδικός: Γονιός»
ΟKTΩBPIOΣ 2008 Σύρος

NOEMBPIOΣ 2008

Φεστιβάλ Κοινωνικής Δράσης Σύρου

10 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με το προσωπικό του «Θησέα Κυκλάδων» ,το περιοδικό της
«Φιλοστοργίας» αλλά και τη δράση του Κέντρου όλα
αυτά τα χρόνια ,στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Κοινωνικής Δράσης Σύρου. Την όλη προσπάθεια οργάνωσε το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης,
στην πλατεία Ερμούπολης, προκειμένου οι κάτοικοι
του νησιού μας να γνωρίσουν τους συλλόγους, φορείς, εθελοντές, που δραστηριοποιούνται ,σε όλους
τους τομείς (αθλητισμό, πολιτισμό, πρόληψη κλπ).

Στις 29 Νοεμβρίου 2008, το Κέντρο Πρόληψης
«Θησέας Κυκλάδων» γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας του, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης.
Ο απολογισμός της δράσης των 10 χρόνων, τόσο
από τους γονείς που συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια,
όσο και από τους υπευθύνους του Κέντρου άγγιξε το
κοινό, το οποίο παρακολουθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ομιλία του προσκεκλημένου της εκδήλωσης κου Πέτρου
Πολυχρόνη, παιδοψυχίατρου, ήταν καταλυτική.
Το ερώτημα: Θα επιτρέψουμε να «σκοτώσουμε ένα
ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας» , τα Κέντρα
Πρόληψης, που τόσο έχουμε ανάγκη;
Η απάντηση βρίσκεται στα χέρια όλων μας.
Η ανάγκη για πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλη. Η αγωνία όλων μας για το μέλλον των Κέντρων
Πρόληψης, ακόμη μεγαλύτερη..
Ευχαριστούμε όλους όσους αγκάλιασαν αυτή την
ωραία εκδήλωση.
Ευχόμαστε όλοι καλή συνέχεια με πολλά και δημιουργικά χρόνια για τα Κέντρα μας, ελπίζοντας πάντα
στην αποφασιστικότητα των αρμοδίων για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης
σε όλη την Ελλάδα, γιατί η ανάγκη πρόληψης, είναι
δικαίωμα όλων.
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

OKTΩBPIOΣ 2008

Ήμασταν έτοιμες !
Ήμασταν έτοιμες τα πάντα είχαν δρομολογηθεί!
Η κάθε ομάδα είχε αναλάβει τις αρμοδιότητες της
και ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για την
εκδήλωση που είχαμε προγραμματίσει στην Αντίπαρο για τη «Φιλοστοργία», τον Οκτώβρη του 2008.
Όμως προγραμματίζαμε χωρίς να υπολογίσουμε
έναν σημαντικό παράγοντα ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ.
Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τον ερχομό
των μελών της «Φιλοστοργίας» , από τα νησιά της
Τήνου, Σύρου, Ίου.
Γιατί αν και βρισκόμαστε τόσο κοντά οι θαλάσσιες
συγκοινωνίες δε μας επέτρεψαν την μεταξύ μας επαφή. Η απογοήτευση μας ήταν μεγάλη .Όλος ο ενθουσιασμός μας έσβησε. Στεναχωρηθήκαμε πολύ, αλλά
στο βάθος διατηρούμε την ελπίδα άσβεστη. Να κατορθώσουμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση
της «Φιλοστοργίας», που τόσο πολύ περιμένουμε!
«Η Ομάδα Φιλοστοργίας Αντιπάρου»
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νιός σήμερα...
Μπαμπάδες

Τόσο άντρες και τόσο παιδιά.
Η αγαπημένη μας οικογένεια.
Πόσο άλλαξε με την πάροδο των χρόνων.
Μπαμπάδες με καροτσάκι, με μάρσιπο, μπαμπάδες
στην παιδική χαρά. Ο μπαμπάς σήμερα παρότι εργάζεται πολλές ώρες φαίνεται ότι αγωνίζεται και επιδιώκει να έχει ποιοτικό χρόνο για την οικογένεια του.
Κάποτε οι ευθύνες των γονιών ήταν καθορισμένες.
Η μαμά στο μεγάλωμα των παιδιών και ο μπαμπάς
στο βιοποριστικό κομμάτι, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί την σκέψη του.
Τώρα στην σημερινή οικογένεια θέλει να συμμετέχει στην κάθε στιγμή της ζωής του παιδιού από
την γέννησή του. Αγαπάει και φροντίζει συνεχώς την

ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

οικογένεια του ενεργά.
Αυτή η αλλαγή της στάσης του πατέρα έχει φέρει
πολλά θετικά αποτελέσματα στην σημερινή οικογένεια. Καλύτερη επικοινωνία και περισσότερη ανεκτικότητα και κατανόηση μεταξύ των μελών της.
Επιτέλους αρχίζει να νιώθει απαραίτητος όχι πλέον για το οικονομικό αλλά και στο συναισθηματικό
τομέα. Πλούσια συναισθήματα λοιπόν του πατέρα
κατακλύζουν την οικογένεια.
Εμείς λοιπόν οι τόσο απαραίτητες μαμάδες αφιερώνουμε αρκετό χρόνο για τους μπαμπάδες;
Χρυσάνθη - Αγγελική - Μαρία
«Λιβελλούλες»

Σ’ ένα απογευματινό καφέ συζητώντας με μια φίλη, μου
λέει: τα παιδιά μας μεγάλωσαν, φεύγουν πια, τα χάνουμε!
Αντιδρώ αμέσως. Γιατί το λες; Ποτέ δεν θα χάσουμε τα
παιδιά μας, μπορεί να είναι μακριά μας αλλά πάντα είμαστε οι γονείς τους!
Σε εκπομπές πολλές φορές ακούω να λένε διάφορα τέτοια και ανησυχώ.
Τα παιδιά μας σίγουρα μας δοκιμάζουν, μας κρίνουν
και κάποιες φορές μας φέρνουν στα όριά μας, αλλά ξέρουν ποιοι είμαστε!
Είμαστε οι γονείς, που τα αγαπάμε, η σταθερή βάση
που τα στηρίζει, όταν μας χρειάζονται κοντά τους, αλλά
και μακριά για να ζήσουν τη δική τους ζωή όπως εκείνα
θέλουν.
Γονείς για πάντα στα καλά και στα άσχημα, με
υπομονή, γνώση και ωριμότητα.
«Μελισσούλες»

περιέργεια κι αυτή! Ειδικά στην ηλικία των τριών
Γιατί μαμά; Γιατί μπαμπά; έωςΤι τεσσάρων
χρονών. Όσο «τρελαίνονται» τα παιδιά
να ρωτούν, τόσο εμείς «τρελαινόμαστε» από τις απανωτές ερωτήσεις! Κάποιες φορές τα παιδιά ρωτούν συνέχεια
γιατί, γιατί, γιατί … μόνο και μόνο για να μας αποσπάσουν την προσοχή και να συνεχίζουμε να τους μιλάμε. Αν
καταλάβουμε όμως τη διαφορά της αληθινής περιέργειας και βάλουμε τα δυνατά μας να απαντήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με υπομονή, ειλικρίνεια και εξυπνάδα, η κατάληξη θα είναι να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα
στον εμπλουτισμό της γνώσης των παιδιών μας και γενικότερα στο πως βλέπουν τη ζωή γύρω τους. Γι’ αυτό
λοιπόν μην τους στερούμε αυτήν την τόσο ζωτική περίοδο της ζωής τους, με το να τους στερούμε τη γνώση.
«Λιβελλούλες»
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Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω

Εμείς οι γονείς από τη στιγμή
που θα γεννηθεί το παιδί μας
(πολλές φορές ακόμα και πριν
γεννηθεί) βομβαρδιζόμαστε από
διάφορα ερωτήματα για το μέλλον
του.
Αναρωτιόμαστε πως θα είναι, σε
ποιόν θα μοιάζει, αν θα είναι ήσυχο, αν θα μιλήσει γρήγορα, πότε
θα περπατήσει και πολλά τέτοια
παρόμοια.
Μεγαλώνοντας μας απασχολούν
άλλα ζητήματα - κάποια ρουτίνας
– όπως σε πιο σχολείο θα πάει σε
ποια τάξη ν’ αρχίσει ξένη γλώσσα,

αν θα είναι καλός μαθητής, αν θα
επιλέξει κάποιο άθλημα και άλλα
πιο σοβαρά, όπως τι θα κάνουμε
αν αρχίσει το κάπνισμα, αν μπλέξει
με ναρκωτικά, αν θα σπουδάσει, τι
επάγγελμα θα ακολουθήσει.
Μήπως όμως θα έπρεπε να ζούμε την κάθε στιγμή όταν έρχεται
και να αντιμετωπίζουμε το κάθε
πρόβλημα όταν και αν προκύπτει;
Γιατί όταν το μυαλό μας είναι απασχολημένο με όλα αυτά χάνουμε
την ουσία που υπάρχει στο παρόν.
Η σχέση με το παιδί χτίζεται την
κάθε στιγμή που ζούμε μέσα από

την καθημερινότητα και χρειάζεται
γερά θεμέλια για να είναι ισορροπημένη. Θεμέλια που προκύπτουν
από καλή επικοινωνία μέσα στην
οικογένεια και η καλή επικοινωνία δημιουργείται μέσα από τις
καθημερινές μας συναλλαγές.
Ας ζήσουμε λοιπόν με τα παιδιά
μας το παρόν και ας χαρούμε τις
στιγμές μαζί τους σε κάθε ηλικία,
γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω
και στιγμές που χάνονται δεν μπορούμε να τις ξαναζήσουμε ποτέ!
«Κωδικός: Γονιός»

Η μάχη ανάμεσα στον καναπέ και στην αληθινή ζωή
Δεν ξέρω αν πρόκειται για κρίση
ηλικίας η για κάποιο άλλο σύνδρομο, το δίλημμα που βιώνω εδώ
και χρόνια. Θεωρώ ότι είμαι ένα
μάλλον αντιπροσωπευτικό δείγμα
σύγχρονου ανθρώπου. Γυναίκα,
μητέρα, εργαζόμενη που ζει σε ένα
μικρό αστικό περιβάλλον. Ωραία
ως εδώ (λέμε τώρα). Η καθημερινότητα μου λοιπόν δε διαφέρει
ιδιαίτερα από των περισσοτέρων κι
αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι
ενοχλητικά καθησυχαστικό. Δηλαδή
τ’ ότι ξέρω ότι δεν είμαι ειδική περίπτωση μου δημιουργεί προβληματισμό – όχι επειδή δε διαφέρω
– αλλά επειδή με βάζει σ’ ένα είδος
καταστολής και εφησυχασμού.
Συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω
μου, γύρω μας, τόσα άσχημα, ενοχλητικά, παράλογα, που με αναστατώνουν, με τρομάζουν, με εξοργί-

ζουν.
Η πρώτη μου σκέψη: ευτυχώς
δε με αφορούν, είναι μακριά μου,
εγώ είμαι μια χαρά. Εύκολα λοιπόν
οι συνθήκες με σπρώχνουν στον
καναπέ, που σαν έπιπλο μια χαρά
είναι, αλλά αν γίνεται υπερβολική
χρήση του (με ότι αυτό σημαίνει
μεταφορικά), νοιώθω ότι χάνω
και την τελευταία αντίσταση. Μετά
όμως αισθάνομαι την ανάγκη να
δράσω, να πάρω θέση κι ας φαίνονται όλα τόσο αμετακίνητα. Που
καταλήγω λοιπόν μια και με τίποτα
δε νοιώθω καλά; Χρειάζεται κρίση
, όχι περνάω κρίση - αυτό είναι δεδομένο - αλλά σκέψη και μάλιστα
σφαιρική.
Στη συνέχεια μικρές αλλά σταθερές πράξεις - δράσεις καθημερινότητας.
Με απασχολεί το περιβάλλον;

Υιοθετώ συνήθειες και συμμετοχές
που το βοηθούν κι ας μην είναι
οφθαλμοφανή τα αποτελέσματα.
Με απασχολεί η φτώχια του κόσμου; Βοηθώ όπως μπορώ τους
κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά
και τους μακρινούς π.χ. στην Καμπότζη… τρόποι υπάρχουν! Με
ζορίζουν τα οικονομικά μου, αλλάζω μοντέλο καταναλωτικής συμπεριφοράς. Και το κυριότερο προσπαθώ να μεγαλώνω το παιδί μου
σαν άνθρωπο του κόσμου όλου κι
όχι σαν φοβισμένο ζωάκι, μέσα σε
αόρατο κλουβί.
Τελικά αποφάσισα … ανασυντάσσω δυνάμεις στον καναπέ και
βγαίνω στην αληθινή ζωή να συναντήσω ανθρώπους, που πιστεύουν
ότι μαζί μπορούμε με μικρά πράγματα να βελτιώσουμε τον κόσμο
γύρω μας και ίσως και πιο μακριά.
«Κωδικός: Γονιός»

Το να είσαι γονιός δεν σημαίνει να είσαι ένας τέλειος άνθρωπος.
Δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλεις αυτό που νομίζεις πως ξέρεις...
Σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου.
Συνταγές δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει μία μόνο αλήθεια!
Την αλήθεια την φτιάχνουμε όλοι. Και κυρίως ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
«Λιβελλούλες»
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Φάσεις Zωής...
Κάθε σπίτι ένας τρελός στο δικό μας όλοι…

Η εφηβεία (όσοι τη ζουν ξέρουν) μπορεί
να βάλει σε δοκιμασία τα νεύρα και του πιο
ήρεμου ενήλικα. Αν δε, ο ενήλικας δεν είναι και
πολύ ήρεμος, η πίεση του μπορεί να έχει ανοδικές τάσεις όπως κάποτε ο Down Jones.
Στο δικό μας σπίτι έχουμε τη χαρά να ζούμε τη φάση
της εφηβείας εις τριπλούν. Δεν μιλάω βέβαια για το
ολυμπιακό άθλημα, αλλά τρία παιδιά στην πιο τρελή
τους ηλικία. Σαν να λέμε ορμόνες με πόδια.
Μια απλή καθημερινή μέρα σε μας, είναι σαν σελίδα
από το ημερολόγιο ενός τρελού. Τα Σαββατοκύριακα
είμαστε σαν σινεμά … κάθε δωμάτιο και άλλο έργο. Ο
Ένας έχει τα νεύρα του (ψυχολογικό δράμα). Ο Άλλος
έχει τις μαύρες του(φιλμ νουάρ). Ο Τρίτος έχει τα κέ-

Προετοιμαστείτε κατάλληλα!
Κάποτε δεν θυμάμαι πότε, στον κύκλο των σεμιναρίων του «Θησέα», ειπώθηκε ότι : όταν έχεις
εφήβους το σπίτι το χρησιμοποιούν σαν ξενοδοχείο.
Σ’ αυτό το άκουσμα ένιωσα το πρώτο τράβηγμα
του στομαχιού .
Σκέφτηκα τότε πως αυτή η ώρα δεν έχει έρθει για
μένα ακόμη και πως είχα αρκετό χρόνο για να προετοιμαστώ κατάλληλα.
Τι σήμαινε αυτό τότε δεν ήξερα, ξέρω τώρα!
Η επικοινωνία, η αποδοχή, το δέσιμο της οικογένειας, το σπίτι είναι το κάστρο του ανθρώπου και

φια του (κωμωδία). Κι εγώ είμαι μόνιμα σε αλλόφρονη
κατάσταση (θρίλερ). Έχουμε πολλές προβολές από το
πρωί ως το βράδυ για να μην χάνει κανείς το θέαμα.
Το να είσαι Γονιός είναι δύσκολο, μερικές φορές ψυχοφθόρο, θέλει υπομονή, επιμονή και άλλες αρετές,
που ίσως δεν θα σου ήταν απαραίτητες, αν δεν είχες
παιδιά. Γιατί όπως λένε και οι Κινέζοι όποιος έχει παιδιά να τα χαίρεται και όποιος δεν έχει να χαίρεται…
Το αίσθημα της πληρότητας που γεμίζει την ψυχή μας
όμως δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και είμαι ευγνώμων και
μόνο που υπάρχουν στη ζωή μου και που συμμετέχω
στη δική τους ακόμα και τις φορές που ο ‘‘Εκτελεστής
με το πριόνι’’ είναι ο αγαπημένος μου ήρωας…
«Κωδικός: Γονιός»

τελικά το καταφύγιο του.
Το καλύτερο θα ήταν λοιπόν να διατηρούμε «καλή
ατμόσφαιρα», να αποφεύγουμε τις «κατά μέτωπο
συγκρούσεις», να μην πιέζουμε τις καταστάσεις , για
να μη γίνει για τους εφήβους το ξενοδοχείο – καταφύγιο …φυλακή.
Τελικά δεν είμαστε ποτέ προετοιμασμένοι… αλλά
η εμπιστοσύνη και οι αρχές που έχουμε διδάξει στα
παιδιά μας, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, τον κυριότερο και για τώρα αλλά και για το μέλλον όταν όλα
αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν αργότερα ως ενήλικες
στη δική τους οικογένεια.
«Χρυσάνθη - Λιβελλούλες»

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στην κόρη μου….
Και να που έχουν περάσει
22 χρόνια από τότε που σε κράτησα για πρώτη φορά
στην αγκαλιά μου. Ήσουν τόσο μικροσκοπική και εύθραυστη και όμως τα χεράκια σου με έσφιγγαν τόσο
δυνατά, σαν να ήθελες να πάρεις δύναμη από μένα.
Αυτή τη δύναμη θέλησα και εγώ να σου δώσω όλα
αυτά τα χρόνια. Να προσπαθείς μόνη σου, όταν άρχισες να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Να πέφτεις,
να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις μέχρι να μάθεις να
περπατάς. Και εγώ πάντα δίπλα σου να σε ενθαρρύνω. Μόνο που τότε έτρεχες σε μένα, να κρυφτείς στην
αγκαλιά μου, να σε παρηγορήσω. Να σου φιλήσω το
ποδαράκι που χτύπησε, για να το γειάνω.
Τώρα που στέκεσαι γερά στα πόδια σου, αυτόνομη
και ανεξάρτητη, σε βλέπω να τρέχεις να προλάβεις να

χαρείς τη ζωή που ανοίγεται
μπροστά σου. Σε καμαρώνω
και ανησυχώ συγχρόνως. Ανησυχώ για τους ανθρώπους που θα συναντήσεις στο δρόμο σου. Ίσως σε
πληγώσουν και σε κάνουν να πονέσεις. Κι αυτός ο
πόνος δεν θα περάσει με το δικό μου φιλί. Όσο και
να εύχομαι οι δικοί σου πόνοι να είναι και δικοί μου.
Όσο και να εύχομαι να μη νοιώσεις ποτέ απόρριψη
και απογοήτευση από τους ανθρώπους που αγαπάς.
Ο πόνος της καρδιάς θέλει τη δική σου δύναμη για να
γιατρευτεί. Είμαι σίγουρη ότι την έχεις.
Μα να ξέρεις ότι πάντα θα είμαι για σένα ο φύλακας άγγελο,ς που θα ανοίξει τις φτερούγες του να σε
αγκαλιάσει, να σε παρηγορήσει. Μέχρι να σταθείς πάλι
όρθια και να αρχίσεις να τρέχεις μακριά μου, αισιόδοξη και δυναμική όπως τώρα.
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»
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“Κι αν σ’ αγαπώ…δεν σε ορίζω”
Αυτός ο στίχος από ένα παλιό τραγούδι, βρίσκεται συχνά τον τελευταίο καιρό στο μυαλό μου. Τον τελευταίο καιρό που βλέπω όχι μόνο με τα μάτια μου , αλλά και με την εσωτερική μου όραση ότι ο γιός μου δεν
είναι πια παιδί. Είναι 11 χρονών, στο μεταβατικό στάδιο για την εφηβεία. Σ’ αυτή την περίοδο λοιπόν διαπιστώνω με ποικίλες αφορμές ότι το παιδί μου ισχυροποιεί όλο και περισσότερο τις θέσεις και τις απόψεις
του, κάνει πιο επιλεκτικά βήματα κοινωνικής ανεξαρτησίας και καταλαβαίνω ότι η εντύπωση που είχα ότι
τον ξέρω, τον καταλαβαίνω είναι μάλλον ψευδαίσθηση.
Όσο κι αν είμαστε κοντά, όσο κι αν μοιραζόμαστε σκέψεις, αστεία, συζητήσεις, στιγμές, καθημερινά, τελικά
δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για τον εσωτερικό, πραγματικό εαυτό του. Κι όταν λέω πραγματικό εαυτό του εννοώ
για την οπτική του για τον κόσμο, για τη ζωή, για τα αποτυπώματα που αφήνουν γεγονότα και συμβάντα
μέσα του. Για το πώς τον επηρεάζουν όσα βιώνει, όσα επιθυμεί ή φοβάται.
Συχνά βλέποντας τον να κοιμάται, να διαβάζει κάτι απορροφημένος ή να σιγομουρμουρίζει παίζοντας
μόνος, σκέφτομαι “κι αν σ’ αγαπώ… δεν σε ορίζω”.
Και φυσικά δεν εννοώ ότι η αγάπη πρέπει να έχει την ιδιότητα του ελέγχου ή της εξουσίας, αλλά σίγουρα
η μητρική αγάπη περιέχει κι ένα μεγάλο ποσοστό φόβου και συνεχούς έγνοιας, γι’ αυτό και μερικές φορές
χάνει το δρόμο της και γίνεται καταπιεστική.
Ο γιός μου μεγαλώνει και το ξέρω ότι η αγάπη μου δεν είναι παντοδύναμη, δεν μπορεί να μπει στο μυαλό και την ψυχή του, ούτε ν΄αλλάξει τα συναισθήματα του, τις προσωπικές του διαπιστώσεις, δεν έχει τη
δυνατότητα ν΄αλλάξει τον κόσμο ώστε να μην πληγωθεί, αλλά μπορεί να συντελέσει,- με τη σταθερή γλυκιά
παρουσία της - στον τρόπο που μεταφράζει και αποτυπώνει τα διάφορα συμβάντα μέσα του.
Κι ας αρχίσω να το συνηθίζω το “κι αν σ΄αγαπώ… δεν σε ορίζω”, γιατί σιγά σιγά το αγόρι μου ανοίγει
τα φτερά του και θα αρχίσει συχνές διαδρομές, όλο και πιο μακρινές στον κόσμο και στον εαυτό του κι εγώ
πρέπει να μην τρομάζω. Πρέπει να βρίσκομαι σταθερή δίπλα του, όταν και αν θα θέλει να κάνει ανεφοδιασμό δυνάμεων ή επούλωση πληγών στην αρχική του φωλιά.
«Κωδικός: Γονιός»

Ανακούφιση
Μετά τον πανικό τι επακολουθεί;
ΧΑΟΣ συνήθως.
Πράγματι. Καυγάδες, φωνές, μούτρα ο ένας με
τον άλλον. Απειλές, κλάματα.
Μια εξωφρενική κατάσταση από την πλευρά του
γονιού κι ένα αδιάφορο γεμάτο «κακία» βλέμμα
από την πλευρά του παιδιού, που ο γονιός του δεν
το καταλαβαίνει.
Τελικά σ ’αυτή τη μάχη «νικητής» είναι το παιδί,
γιατί εμείς οι γονείς έχουμε βάλει στην άκρη τον
εγωισμό μας και το αφήνουμε να μας κάνει ότι θέλει.
Όμως οι «κυρίαρχοι» έφηβοι μπορούν με μια
τους λέξη, μία κουβέντα, μια απλή εξήγηση - γιατί
έγινε αυτό - να οδηγήσουν εμάς τους γονείς στην
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ, από τις τερατώδεις σκέψεις που κάνουμε. Και την επιβεβαίωση ότι τελικά τα αυτιά τους
τα ’χουν ανοιχτά όταν τους μιλάμε ή αλλιώς τους
κάνουμε «ΚΗΡΥΓΜΑ»
«Χρυσάνθη - Λιβελλούλες»
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Η αξία ενός χαμόγελου!

Μικρές Στιγμές – Μεγάλη Αξία
Ένα βάζο γεμάτο με λουλούδια που μας πρόσφερε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, μια μακρινή
βόλτα με το αυτοκίνητο μια βροχερή μέρα, ένα κομματάκι σοκολάτα που βρέθηκε τυχαία ξεχασμένο
στην τσέπη μας, το ξεκαρδιστικό γέλιο του παιδιού
μας, η ικανοποιητική εικόνα του ειδώλου μας στον
καθρέφτη φορώντας τα ρούχα, που μόλις αγοράσαμε, ο ήλιος που μας ζεσταίνει μια χειμωνιάτικη
ημέρα, μια πίτσα στον καναπέ μπροστά στη τηλεόραση, που παίζει την αγαπημένη μας ταινία και
πόσες άλλες καθημερινές στιγμές, που αρκούν για
να μας ανεβάσουν τη διάθεση και να μας υπενθυμίσουν πόση αξία και πόση μαγεία κρύβεται στα πιο
μικρά πράγματα.
«Κωδικός: Γονιός»

Δεν κοστίζει τίποτα, αξίζει πολλά,
διαρκεί μόνο μια στιγμή, αλλά το θυμάσαι.
Το χαμόγελο είναι η ένδειξη της καλής σου πρόθεσης.
Το χαμόγελο φωτίζει τη ζωή όσων το βλέπουν.
Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην το
χρειάζεται και τόσο φτωχός, όσο αυτός που δεν το
έχει.
Ένα χαμόγελο μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις
ότι δεν είναι όλα μαύρα – ότι υπάρχει η καλοσύνη
στον κόσμο.
Δέξου και δώσε χαμόγελο…
Αξίζει και δεν κοστίζει !!!
«Κωδικός: Γονιός»

Τι είναι η ζωή;

Η ζωή είναι …ένα ταξίδι απόλαυσε το.
…εμπειρία, ζήσε τη.
…δώρο, δέξου το.
…αγώνας, αντιμετώπισε τον.
…ευκαιρία, άρπαξε τη.
…περιπέτεια, τόλμησε τη.
…αποστολή, εκπλήρωσε τη.
Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις
Και στη ζωή έχουμε δύο επιλογές,
Να το κάνεις ή να μη το κάνεις,
Να τη ζήσεις όπως θέλεις ή όχι.
Η απόφαση είναι δική σου…
«Κωδικός: Γονιός»

Νέες Προσδοκίες
Ο χρόνος που πέρασε μας άφησε καλές και κακές
εμπειρίες. Η ωριμότητα μας βοηθάει να κάνουμε
νέες σκέψεις. Να έχουμε νέες προσδοκίες, συνεργασίες, να κάνουμε σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας. Να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας
και να εκφράζουμε άνετα, χαλαρά τις σκέψεις, τα
προβλήματα μας και τις χαρές μας, με ανθρώπους
που τους έχουμε εμπιστοσύνη και που δεν μας κριτικάρουν. Που ξέρουν να ακούνε. Ανοίγοντας την
ψυχή μας μαθαίνουμε τι θέλουμε, τι μπορούμε ν’
αντέξουμε και τι μπορούμε ν’ αλλάξουμε.
Πολλές φορές αρκεί μόνο να σε ακούσει κάποιος,
χωρίς να περιμένεις κάποια απάντηση. Ν ’ανοίγεις
την καρδιά σου ξέροντας ότι απέναντι σου έχεις κάποιον που σε δέχεται ανεπιφύλακτα.
Η νέα χρονιά λοιπόν είναι χρονιά αναδιοργάνωσης, σκέψεων και σχέσεων.
Χρυσάνθη «Λιβελλούλες»
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Περί αυτογνωσίας
Τα χρόνια περνάνε. Μεγαλώνουμε κι αλλάζουμε. Αλλάζουμε μορφή εσωτερικά και εξωτερικά, ανακαλύπτουμε πολλά για τον εαυτό μας που δεν ξέραμε. Ανάμεσα
τους και κάποιες αδυναμίες που γνωρίζουμε ότι πρέπει
να διορθώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαλέγουμε πάντα την καλύτερη λύση, αλλά παρ΄ όλα αυτά συνεχίζουμε
να προχωράμε στη ζωή, προσπαθώντας να κρατηθούμε
όρθιοι και σωστοί. Δείχνοντας σεβασμό όχι μόνο στον
εαυτό μας και στους γύρω μας, αλλά και στο χώρο, στο
περιβάλλον μας. Γι΄αυτό πρέπει να υποστηρίζουμε τις
επιλογές μας και ότι είναι πολύτιμο και σημαντικό για
εμάς. Δεν πρέπει να μετανιώνουμε για τις στιγμές που υποφέραμε, γιατί με αυτό τον τρόπο γινόμαστε πιο
δυνατοί και πιο ώριμοι στη ζωή. Ελευθερία λοιπόν είναι το να επιλέγουμε και στη συνέχεια να δεσμευόμαστε
από τις αποφάσεις μας. Η δέσμευση αυτή στις επιλογές μας είναι το τίμημα της ελευθερίας μας, που μερικές
φορές είναι τόσο υψηλό όσο και το τίμημα της σκλαβιάς.
«Κωδικός: Γονιός»

ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ…
«Πόσες φορές το είπα...;» «Πού έχεις το μυαλό σου
όταν μιλάω….;» «Στον τοίχο μιλάω…;.»
Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις – ερωτήσεις
που κάνουμε στα παιδιά μας όταν, αποδεικνύεται ότι
δεν έχουν ακούσει αυτά που τους έχουμε πει και τους
έχουμε μάλιστα επιστήσει την προσοχή τους.
Συνήθως γινόμαστε έξω φρενών
, τα κατηγορούμε για ασυνέπεια και
για πολλά άλλα.., λόγω της έντασης που αισθανόμαστε εκείνη τη
δεδομένη στιγμή. Φυσικά και δεν
δικαιολογούμε την όλη κατάσταση. Πολλές φορές την θεωρούμε
και δεδομένη «δεν με ακούς…» ,
«δεν με υπολογίζεις όταν μιλάω..»
και τόσα άλλα που λίγο πολύ όλοι
έχουμε ξεστομίσει.
Πρόσφατα συνέβη κάτι ανάλογο, με τη διαφορά
όμως ότι, αυτή τη φορά η ασυνεπής ήμουν εγώ!!!!
«Μαμά μην ξεχάσεις το τύμπανο, έχω πρόβα μετά τα
Αγγλικά», ήταν η φράση που η κόρη μου επανέλαβε
τουλάχιστον έξι φορές πριν φύγει για το μάθημα. Εγώ
δυστυχώς το ξέχασα!!! .Καθυστέρησε στην προγραμματισμένη πρόβα, έγινε έξω φρενών, χωρίς όμως να με
«στολίσει», όπως θα έκανα εγώ στη θέση της!! Γιατί ;;;;
Εγώ βλέπετε είμαι η μεγάλη και δεν μπορεί να μου

μιλήσει όπως εγώ σε εκείνη!!!! Ενώ εκείνη είναι η μικρή
και έχω όλο το δικαίωμα (;;;;;) να την μειώσω όσο με
ικανοποιεί την ώρα της έντασής μου!!
Ξαφνικά ένοιωσα όπως εκείνη!!!! Έλεγα και ξανάλεγα
«μα μου το είπε τόσες φορές και εγώ το ξέχασα...!!!!»
Το πήρα πολύ βαριά!! Της ζήτησα συγνώμη πολλές φορές
χωρίς όμως να προσπαθήσω να
δικαιολογήσω τον εαυτό μου.
Την δέχτηκε, έδειξε πως με καταλαβαίνει, μου είπε «δεν πειράζει
μαμά….», αλλά εγώ ένοιωθα ότι
τα λέει για να με ηρεμήσει που
ένοιωθα τόσο άσχημα! (εγώ αυτά
γιατί δεν τα λέω!!»
Φυσικά αυτό που μου έκανε
εντύπωση ήταν πως οι «μεγάλοι»
με δικαιολόγησαν. «..έχεις τόσα
στο κεφάλι σου…», «δεν πειράζει…», «δεν έγινε και
κάτι τόσο τρομερό..»
Αλήθεια, γιατί κανένας δεν βρίσκεται να δικαιολογήσει τα παιδιά όταν έχουν ξεχάσει αυτό που τους έχουμε
πει; Μήπως θεωρούμε ότι δεν έχουν και εκείνα πολλά στο κεφάλι τους; Μήπως νομίζουμε πως όσα λέμε
εμείς έχουνε μόνο αξία ; Για σκεφτείτε το…..!!!!!
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»
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Μητρότητα
Τη μητρότητα την πήρα
πολύ σοβαρά, πριν καν
μου συμβεί. Και φυσικά
αυτό έχει επηρεάσει πολύ
και το μεγάλωμα του γιού
μου, στην πορεία των 11
χρόνων της ζωής του. Με
απασχολούσε πολύ το να
μην κάνω αυτά που ένοιωσα ως λάθη από τους γονείς μου και να είμαι η τέλεια μαμά. Διάβαζα πολύ,
βιβλία διαπαιδαγώγησης , ψυχολογίας αλλά και πάλι
εύκολα αγχωνόμουν και απογοητευόμουν . Επειδή
είχα πάντα πολύ αυστηρά κριτήρια για τον εαυτό
μου δεν μπορούσα να δω αυτά που κατάφερνα, αλλά
αυτά που δεν κατάφερνα.
Ύστερα από πολλές τακτικές και δοκιμές, αυτό στο
οποίο έχω καταλήξει είναι ότι ο συνδυασμός γνώσεων και ενστίκτου είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης καθημερινών ζητημάτων διαπαιδαγώγησης.

Το ένστικτο είναι η πιο ισχυρή σύνδεση με το παιδί
μου και αποδεικνύεται ότι στοχεύει στην ουσία του
πράγματος κι όχι σε αυτό που φαίνεται. Η εσωτερική
κατεύθυνση για το σωστό και το λάθος, όχι μόνο
για θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά και συναισθηματικής προσέγγισης και έκφρασης. Διαπίστωσα
λοιπόν ότι λειτουργώντας με αυτό το συνδυασμό βρίσκω καλύτερη δίοδο επικοινωνίας με το γιό μου.
Επίσης κάτι άλλο που θεωρώ πολύτιμο βοηθό μου,
είναι το παιδί που κρύβω μέσα μου, το παιδί που
υπήρξα. Όσο μπορώ να θυμάμαι τα δικά μου συναισθήματα, προβλήματα, φόβους εκείνης της ηλικίας
- όσο κι αν έχει αλλάξει η εποχή - πιστεύω, ότι κατανοώ και συναισθάνομαι περισσότερο και το παιδί
μου. Αυτό συχνά με ξεμπλοκάρει και παρ’ ότι πάντα
θα ανησυχώ και θα αγωνιώ, θα συνεχίσω να του μιλώ
με την αλήθεια, που νοιώθω ότι μπορεί να δεχτεί
σε κάθε ηλικία. Έτσι πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να
περάσουμε και τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας,
χωρίς μεγάλες «απώλειες» και να διατηρήσουμε τη
σύνδεση μας αλλά και την ανεξαρτησία μας.
«Κωδικός: Γονιός»

ΦΙΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Τις φιλίες δεν τις βρίσκει κανείς στο δρόμο σαν χαμένο κέρμα, αλλά τις χτίζει αργά και σταθερά…. Οι
αληθινές φιλίες υπάρχουν και μας κάνουν να νοιώθουμε όμορφα.
Τα στοιχεία μιας καλής φιλίας.
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ πάνω απ’ όλα, αλλά να μην ξεχνάμε και την διακριτικότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ που πάντα χρειαζόμαστε, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Δείξτε ενδιαφέρον για τη ζωή και
τα προβλήματα της φίλης σας.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην άποψή της και τις αποφάσεις της.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. Αν δεν υπάρχει…. , δεν υπάρχει ούτε και η φιλία. Αν έχετε προδώσει την εμπιστοσύνη που
σας έδειξε, τότε η φιλία σας θα τραυματιστεί ανεπανόρθωτα.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Χρειάζεται παντού. Στην οικογένεια, στη σχέση και εννοείται και στη φιλία.
ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΤΕ. Έχετε θυμώσει με τη φίλη σας; Μην το κρατάτε. Μιλήστε και ξεκαθαρίστε την
κατάσταση. Από την άλλη όμως, ακούστε προσεκτικά και τη δική της άποψη.
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ. Οι μικρές εκπλήξεις (π.χ. ένα δωράκι) τονώνουν
και δυναμώνουν τη σχέση.
ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ. Βγείτε έξω μαζί για ψώνια ή για διασκέδαση. Ας μη ξεχνάμε τη μεγάλη δύναμη που έχει το χαμόγελο.
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΝΑΙ – ΚΑΥΓΑΔΕΣ ΟΧΙ. Είστε διαφορετικοί άνθρωποι, άρα θα διαφωνήσετε κάποια στιγμή. Αν αποδεχθείτε τη
διαφορετικότητά σας, θα ανοίξετε νέους δρόμους στη φιλία και
η σχέση σας θα φέρνει νέα πνοή στη ζωή σας.
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»
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Ήταν όλες τους
μανούλες…
-Και η Μήδεια μάνα ήταν…απλά αποφάσισε
ότι δεν της πήγαινε ο ρόλος.
-Και η Σκύλλα μάνα ήταν…απλά την επηρέαζε
η Χάρυβδη.
-Και η Αγριππίνα μάνα ήταν…του Νέρωνα.
Συμπέρασμα;
Υπάρχουν και χειρότερα!
«Κωδικός: Γονιός»

Σκέψεις για τον Aλέξη
Ως μητέρα πρώτα και ως άνθρωπος γενικότερα νοιώθω μεγάλη θλίψη και οργή, για τον άδικο χαμό του
νεαρού μαθητή από τον αστυνομικό.
Γι αυτό το παιδί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί δεν
πρόκειται να ξαναγυρίσει στη ζωή.
Μας πόνεσε όλους η αδικία, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η ζωή ενός παιδιού, ενός παιδιού που θα
μπορούσε να ήταν και το δικό μας.
Εύχομαι να μην συμβεί ποτέ ξανά παρόμοιο περιστατικό.
Ποτέ ξανά νεκρό παιδί από σφαίρα του νόμου.
Είναι άδικο!!!
«Δήμητρα - Ίος»

Ένα παιδί ήταν….
Ένα παιδί ήταν σκέφτηκα, μόλις πληροφορήθηκα το θάνατο του μικρού Αλέξη, στα επεισόδια της Αθήνας.
Ήταν ένα παιδί !
Τι κακό μπορεί να έκανε ;
Τι πρόλαβε να ζήσει ;
Πόσα πράγματα δεν θα γνωρίσει ποτέ ;
Έχω κι εγώ γιο σε αυτή την ηλικία, που θα μπορούσε να ήταν ή να βρεθεί στη θέση του Αλέξη.
Ο νους μου πήγε στους γονείς του. Τους σκέφτηκα να τον μεγαλώνουν, να του μαθαίνουν τις πρώτες του
λέξεις. «Είδα» τη μητέρα του να το πηγαίνει σχολείο, να γελά μαζί του, να το παρηγορεί στις απογοητεύσεις
του και να καμαρώνει για τις επιτυχίες του. Και ήμουν και εγώ εκεί, σε μια παράλληλη ζωή να κάνω τα ίδια
στα δικά μου παιδιά.
Το μυαλό μου σταμάτησε εκεί, αρνιόταν να μπει στην τωρινή τους θέση. Αρνιόταν να σκεφτεί και μόνο την
ιδέα ότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε, μέσα σε μια στιγμή ( με ή χωρίς λόγο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ),
να στερήσει το δικαίωμα του να ζει και από το δικό μου παιδί.
Στα χαρτιά ο Αλέξης είναι ένας ακόμη αριθμός στα στατιστικά στοιχεία. Αλλά για όσους τον γνώρισαν, τον
έζησαν και τον αγάπησαν θα είναι πάντα μια ξεχωριστή ύπαρξη και μια τραγική απώλεια.
Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο παιδί που πέφτει θύμα αλόγιστης βίας, ας φροντίσουμε όμως να είναι το
τελευταίο.
«Κωδικός: Γονιός»
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Είναι όλα στο μυαλό μας!
Και που χωράνε σε μερικά κυβικά
εκατοστά παχύρευστης ύλης τόσες
εικόνες, αναμνήσεις, λέξεις; Οι γνώσεις μου στην ιατρική και μάλιστα σε
τόσο εξειδικευμένη κατάσταση είναι
περιορισμένες. Αλλά παρ’ όλα αυτά
συνεχίζω να θεωρώ ότι όλα βρίσκονται στο μυαλό μας. Για να μην το
πάω και πιο μακριά το θέμα και πω
ότι τα περισσότερα τα δημιουργεί το
μυαλό μας!
Αν π.χ. σε μια αιχμηρή κριτική
κάποιου συναδέλφου, απαντήσω
με το ίδιο ύφος – ειδικά αν του έχω
παλαιότερα χρεωμένα - τι γίνεται;
Εκνευρισμός, πικρία, ψυχρότητα σ’
έναν χώρο που περνάμε αρκετές
ώρες κάθε μέρα. Αν όμως εκείνη
τη στιγμή η φαιά ουσία του μυαλού
μου είναι σε φόρμα, δεν θα εκφράσω αβασάνιστα ότι μου έρθει.
Θα βρω τρόπο και χρόνο να απαντήσω προσδιορίζοντας τα πράγματα ψύχραιμα και λίγο αποστασιοποιημένα. Το ότι συχνά εκλαμβάνουμε
συμβάντα πολύ προσωπικά – σα
να είμαστε το κέντρο του κόσμου
– δημιουργεί μια λανθασμένη εντύπωση και πολλά αρνητικά συναι-

σθήματα .Ακριβώς επειδή είναι όλα
στο μυαλό μας και ερωτήσεις και
απαντήσεις και συμπεράσματα και
εμπειρίες, ας βρούμε τρόπους να τα
αξιοποιήσουμε.
O καθένας μας κουβαλάει το δικό
του μπαούλο από στιγμές, συναισθήματα, τραύματα και γεγονότα,
που μας επηρέασαν πολύ κατά την
παιδική και νεανική μας ηλικία.
Τώρα πια ενήλικες ας μην τα χρησιμοποιούμε ως άλλοθι και αιτιολογία για τη συμπεριφορά και τα λάθη
μας.
Αυτό το πλούσιο περιεχόμενο
του μυαλού μας μπορούμε με πολύ
κόπο – η αλήθεια να λέγεται – να
το επεξεργαστούμε και να απεξαρτηθούμε από αυτό. Να τo βάλουμε
ως αρχειακό υλικό στην άκρη και
να επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά
που θέλουμε να βελτιώσουμε και να
τα καλλιεργήσουμε συνειδητά. Ας
ξεφύγουμε από αυτό που νομίζουμε
ότι είμαστε κι ας βάλουμε στόχο να
αρχίσουμε να γινόμαστε αυτό που
μπορούμε και θέλουμε να είμαστε.
Λίγο ταρακούνημα εσωτερικό
χρειάζεται για να δούμε τα ίδια

Περιβάλλον
Χρόνια τώρα ακούμε και διαβάζουμε σε διάφορα έντυπα για την
καταστροφή που έχει προκαλέσει ο
άνθρωπος στο περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Δάση που καίγονται κάθε καλοκαίρι εκούσια ή ακούσια, θάλασσες που μολύνονται
από απόβλητα ασυνείδητων, γη που καταστρέφεται
σιγά –σιγά από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων,
...τσιμέντο που κυριαρχεί παντού...
Η ρύπανση έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας,
από κάθε κατεύθυνση και με κάθε τρόπο. Ηχορύπανση από τα χιλιάδες τροχοφόρα που κινούνται
συνεχώς, φαρμακωμένα τρόφιμα, μολυσμένη ατμόσφαιρα... Ανησυχώ...ανησυχώ ειλικρινά για το μέλλον
των παιδιών μας και μέσα απ’ αυτές τις σελίδες που
απευθύνονται κυρίως σε γονείς θέλω να μεταφέρω

πράγματα, με άλλο τρόπο. Έχουμε
απίστευτες δυνατότητες, όπως λένε
και οι επιστήμονες που προσδιορίζουν το χρησιμοποιούμενο ποσοστό
του εγκεφάλου στο 15%. Εντάξει δεν
θα μπορέσουμε όλοι να ξαπλώνουμε
σε κρεβάτι με καρφιά ή να γράψουμε ποίηση , αλλά θα μπορέσουμε
-έστω και λίγο- να ελευθερωθούμε
από κληρονομικά και άλλα επίκτητα δεσμά. Γιατί τελικά όλα είναι στο
μυαλό μας!
«Κωδικός: Γονιός»

Φίλοι που ενώθηκαν με
Ιδιαίτερη χαρά
Λόγω των κοινών τους
Ονείρων για
Στήριξη των παιδιών και
Της οικογένειας !
Ομαδικότητα που
Ρέει ανάμεσα μας
Για να μας δώσει
Ιδέες για ένα καλύτερο
Αύριο!
«ΟΜΑΔΑ ΙΟΣ»

αυτή μου την ανησυχία και να ζητήσω να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση, έστω και τώρα. Να διδάξουμε στα παιδιά μας,
από την τρυφερή τους ηλικία ακόμη, την υποχρέωση
που έχουμε όλοι μας για σεβασμό στο περιβάλλον.
Ίσως μερικά απλά πραγματάκια μπορούμε να τα υιοθετήσουμε και να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Να
τα μάθουμε να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Να απαιτήσουμε από την τοπική κοινωνία την τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και όποιου άλλού
υλικού μπορεί να ανακυκλωθεί. Έτσι θα αποφευχθεί
η συσσώρευσή τους στις χωματερές, με όλες εκείνες
τις δυσάρεστες συνέπειες τόσο για το περιβάλλον,
όσο και για την οικονομία.
Μπορεί να μην είναι ακόμη τόσο αργά...
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»
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Από τους γονείς μου θέλω:

Να μη με πιέζουν να διαβάζω.
Να μη με βάζουν τιμωρίες.
Να μη με κρίνουν όταν κάνω λάθη.
Να ανέχονται τις κακές μου συνήθειες.
Ορέστης 11½ ετών
Να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να μη
μας φωνάζουν με το παραμικρό.
Να μην γκρινιάζουν για τους βαθμούς του σχολείου.
Να μας έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη.
Να μη μας βάζουν τιμωρίες.
Περισσότερες ελευθερίες.
Κατερίνα – Νίκη 13½ ετών

Να μου συμπεριφέρονται καλύτερα..
Να μη μου λένε να μην κάνω κάτι και
εκείνοι να το κάνουν.
Να μη μου φωνάζουν όταν έχω άδικο,
με το παραμικρό και
να ακούν την άποψη μου.
Να μη μου φωνάζουν όταν έχω άδικο.
Στέλιος 11 ετών

5 Μεγάλα ψέματα για τις Μαμάδες
༶ Η μαμά τα ξέρει όλα (πως αλλιώς θα μπορούσε να
απαντάει στα ατελείωτα ερωτήματα των παιδιών;)
༶ Η μαμά δεν κάνει λάθη (ίσως και να κάνει περισσότερα λάθη από όλους, στην προσπάθεια της να τα
κάνει όλα σωστά!)
༶ Η μαμά όλα τα προλαβαίνει (δυστυχώς το εικοσιτετράωρο ποτέ δεν είναι αρκετό!)
༶ Η μαμά με ένα φιλί τα θεραπεύει όλα (μακάρι να
ήταν αλήθεια!)
༶ Η μαμά τα καταφέρνει πάντα...
Αλλά...τελικά η μαμά είναι μια κοινή θνητή που
αισθάνεται, πονά, σκέφτεται, κάνει λάθη, ονειρεύεται...
«Κωδικός: Γονιός»
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Α

Τ

ο περιοδικό «Φιλοστοργία»
έχει πολλά να δώσει στον αναγνώστη: μια έγκυρη πληροφόρηση
για ζητήματα καθημερινά αλλά
τόσο σημαντικά στη ζωή των παιδιών, των γονιών τους και των σχέσεων μεταξύ παιδιών και γονιών.
Η πληροφόρηση αυτή δίνεται
απλά αλλά όχι απλοϊκά, αποδεικνύοντας ότι η εμπιστοσύνη στην
αυθεντία των «ειδικών» αλλά και
του επιστημονικού λόγου είναι
υπερβολική. Εξάλλου η πληροφόρηση αυτή είναι εύληπτη και
εύπεπτη καθώς διατυπώνεται χωρίς λυρισμούς, δραματοποίηση
ή φιλολογίζουσες εξάρσεις , έτσι
όπως μιλούν μεταξύ τους φίλοι.
Γιατί το περιοδικό αποπνέει αυτό
ακριβώς: ότι κάποιοι φίλοι ανταλλάσουν τους προβληματισμούς
και τις σκέψεις τους στο πλαίσιο
μιας παρέας, όπου όλοι φαίνονται
να περνούν καλά.
Όσοι είμαστε έξω από την παρέα, ζηλεύουμε λιγάκι αυτές τις
γυναίκες και τους άντρες που την
απαρτίζουν και που με την αυτοπεποίθηση την οποία τους δίνει η
ζεστασιά και η ασφάλεια της, τολμούν να θίξουν δύσκολα κοινωνικά και προσωπικά θέματα.
Η «Φιλοστοργία» έχει την καθαρότητα, την δροσιά, το οξυγόνο
του αέρα της Τήνου και αποδεικνύει τι σημαντικό έργο μπορεί να
επιτελέσει σε ένα μικρό νησί ένας
(μικρός σχετικά) αριθμός ανθρώπων όταν συνεργάζονται με κέφι,
με σοβαρότητα αλλά και αγάπη
για αυτό που κάνουν.
Καθηγήτρια Λουκία Μ. Μουσούρου

πό την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νοτίου Αιγαίου εστάλει η παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή:
Αξιότιμη κα. Προκοπίου,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την
αποστολή του συλλεκτικού τόμου
του περιοδικού σας «Φιλοστοργία».
Είναι μεγάλη μας χαρά να συμπεριλαμβανόμαστε στους παραλήπτες
αυτού του εξαίρετου περιοδικού.
Γνωρίζουμε ότι καταβάλλεται
αξιέπαινες προσπάθειες για να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη
γύρω από θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η συμβολή σας για μια
ανθρώπινη – δίκαιη και αισιόδοξη
κοινωνία είναι αναντίρρητα σπουδαία. Τόσο οι γονείς και οι μαθητές/
μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί
αντλούν και παραθέτουν πολύτιμο
υλικό που όλους μας βοηθά να
γινόμαστε καλύτεροι γονείς, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι.
Σας συγχαίρουμε για το έργο σας.

Αγαπημένη μου Κατρίν,

Τι καταπληκτική δουλειά είναι
αυτή που κάνετε με τη «Φιλοστοργία»!! ...Ξεκίνησα να χαζεύω και κατέληξα να διαβάζω ένα ένα τα άρθρα
και να συγκινούμε πάρα πολύ...
Τι κρίμα που δεν είμαι πια στα
περιοδικά, ώστε να κάναμε κάτι για
να προβάλλουμε αυτή την υπέροχη
συλλογική προσπάθεια!
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου
το έστειλες, το κρατάω σαν θησαυρό. Αλλά και σαν παράδειγμα του τι
μπορεί να κάνει η ομαδική δουλειά
όταν υπάρχει κέφι, γνώση και αγάπη!... Κυρίως αγάπη...
Εμμανουέλλα

Έ

ξι τεύχη μαζεμένα σε ένα
επιμελημένα από νησιώτες
γονείς, της Τήνου, της Σύρου, της
Ίου, της Αντιπάρου, οι οποίοι έχουν
ευαισθητοποιηθεί από το κέντρο
πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, τηλ. 22810-85149.
«Φιλοστοργία» ένα σημαντικό

εργαλείο ευαισθητοποίησης των
τοπικών και μάλιστα νησιωτικών
κοινωνιών.
Με βάση την αρχή «Αυτονομία
μέσα από την Αλληλεξάρτηση», οι
Ομάδες Γονέων των νησιών ξεκίνησαν πριν από 6 χρόνια αυτή τη
ζωντανή ομαδική διεργασία. «Από
την Τήνο με γονείς που είχαν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους
σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και
ανάγκες, που έχουν διαμορφωθεί
και σε αρχές και δεξιότητες που θα
τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν
ως «εκπαιδευτές ζωής» των παιδιών τους», σημειώνει η Αναστασία
Προκοπίου, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».
Γιώργος Κιούσης
Ελευθεροτυπία 2-7-2008

Ε

ίμαστε εδώ καθισμένες η
μια δίπλα στην άλλη, ενωμένες
ψυχικά και συναισθηματικά, όπως
άλλωστε κάνουμε πάντα. Αυτή τη
φορά όμως προσπαθούμε να καταθέσουμε τα συναισθήματα μας
γραπτά, σ’ ένα φύλλο χαρτί, σε μια
μικρή γωνιά της «Φιλοστοργίας».
Από το μικρό νησάκι μας την
Αντίπαρο εκπέμπουμε κι εμείς το
δικό μας σήμα, που στέλνει τους
προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας και γενικά τον πλούσιο
συναισθηματικό μας κόσμο. Για
μας είναι κάτι μαγικό που καταθέσαμε ένα λιθαράκι στο χτίσιμο
αυτού του περιοδικού.
«Φιλοστοργία» για εμάς σημαίνει επικοινωνία, επαφή, δημιουργία, μοίρασμα, ανάσα ζωής.
Πιστεύουμε ότι αυτή η ανάσα, η
επικοινωνία, το μοίρασμα, είναι
για ‘μας ο δρόμος που θα αποτρέψει δυσλειτουργικές καταστάσεις.
Μέσα από την ομάδα της «Φιλοστοργίας» και τους κύκλους του
«Θησέα», κατανοήσαμε το νόημα
της πρόληψης και πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα αυτό για κάθε
πολίτη.
«Σκεφτόμενες»
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Ο «Θησέας» και Εμείς

Οι γονείς νοιώθουν άγχος και ανασφάλεια για το αν είναι σε θέση να
ανταπεξέλθουν, στον τόσο απαιτητικό και δύσκολο ρόλο τους.
Τα παιδιά από την άλλη κινούνται σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, όντας εξοικειωμένα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων (κινητά,
internet).
Σήμερα το να είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά τους, μόνο με την αγάπη
και την φροντίδα δεν αρκεί. Χρειάζεται ενημέρωση για τα ενδιαφέροντα
των παιδιών αλλά και επαφή με άλλους γονείς. Έτσι ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες, παίρνουν στήριξη και καθοδήγηση.
Καλό είναι επίσης να τολμούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις, όταν
τους δίνεται η ευκαιρία και όχι να κλείνονται στους εαυτούς τους. Ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται από αρμόδιους φορείς , όπως είναι το Κέντρο
Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».
Θυμάμαι πως αντέδρασα, όταν για πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι θα
αρχίσει κύκλος συζητήσεων με γονείς , «δεν αντιμετωπίζω τέτοια προβλήματα» είπα.
Ευτυχώς όμως που υπήρξα λίγο περίεργη και ανήσυχη σαν μητέρα και
έτσι σήμερα αισθάνομαι πολύ τυχερή που όχι μόνο ολοκλήρωσα τους
κύκλους συναντήσεων, αλλά και που παίρνω μέρος στη «Φιλοστοργία».
Γι’ αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο «Θησέα», αλλά και σε αυτούς τους γονείς που πήραν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία και έκδοση του συγκεκριμένου περιοδικού.
Σας ευχαριστώ!
«Ομάδα - Ίδια Όνειρα Σκέψεις»

ΣEMINAPIA ΓIA ΓONEIΣ
Tο Kέντρο Πρόληψης «ΘHΣEAΣ
KYKΛAΔΩN» σας ενημερώνει ότι
με το ξεκίνημα της νέας σχολικής
χρονιάς θα λειτουργήσουν νέες
ομάδες γονιών με στόχο την εκπαίδευση τους σε δεξιότητες μεγαλώματος των παιδιών στο σήμερα
και τη βελτίωση της επικοινωνίας
στην οικογένεια.
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται
για περισσότερες πληροφορίες
ή για δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.:
22810.85149 για τη Σύρο, Tήνο
και Mύκονο και στο 22840.24745
για την Πάρο, Nάξο, Aντίπαρο, Ίο
και Σαντορίνη.
Mπορείτε να επικοινωνείτε με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού στο e-mail:
annapits@otenet.gr και με το Kέντρο Πρόληψης ΘHΣEAΣ KYKΛAΔΩN
στη Σύρο: τηλ: 22810.85149 & e-mail: thiseask@otenet.gr και στην Πάρο:
τηλ.: 22840.24745 & e-mail: thiseasp@otenet.gr
ΣXEΔIAΣH - EKTYΠΩΣH: ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ
• THNOΣ • Tηλ.: 22830.25727
E-mail: typostou@otenet.gr • www.typos-press.gr

Οι Ομάδες Γονέων που υπογράφουν τα κείμενα αυτού του τεύχους,
αποτελούνται από τους παρακάτω:
ΤΗΝΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ
Αντωνία Απέργη
Μαρκέλλα Αρμάου
Φραγκίσκα Βιδάλη
Ελένη Δελασούδα
Μαρία Καρδαμίτση
Ευαγγελία Ψυχομάνη
ΙΟΣ -ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΚΕΨΕΙΣ
Κατερίνα Ξενιού
Μαρία Δράκου
Δήμητρα Σταυράκη
Κωστούλα Βαλμά
Ειρήνη Μπουζαλάκου
Ακριβή Κωστοπούλου
Πόπη Βενιού
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
Βαρβέρη Ελένη
Γεωργίου Άννα
Τριανταφύλλου Μαρίνα
Φαρούπου Χρυσούλα
Μαούνη Μαρία
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ
Τριανταφύλλου- Ένγκελ Κατερίνα
Φαρούπου Χριστίνα
Καπούτσου Ελένη
Σιφναίου Μαρία
Πατέλη Ελένη
Μαριάνου Χριστίνα
ΣΥΡΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ :ΓΟΝΙΟΣ
Μαρία Ανδριανοπούλου
Κατερίνα Δάσκου
Ιωάννα Καλαφάτη
Βιργινία Κοσκινά
Κατερίνα Λούβαρη
Άννα Πιτσικάλη
ΣΥΡΟΣ – ΛΙΒΕΛΟΥΛΛΕΣ
Αγγελική Μανδηλαρά
Μαρία Τσιαμήτα
Ευαγγελία Ρουσσουνέλου
Καίτη Φωτεινιά
Ανθούλα Ξενάκη
Χρυσάνθη Κυμινά
ΣΥΡΟΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Κατρίν Αρβανίτη
Σοφία Βαρβαρήγου
Μαρία Βασάλου
Ελευθερία Δημάκη
Αγγέλα Μανωλά
Λίζα Μπατζάκη
Δήμητρα Παλαιολόγου
Κατερίνα Παπαμακαρίου
Γεωργία Ρούσσου

ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ...
༶ Να γίνει πανέμορφο και πανέξυπνο;
Ή απλά ο εαυτός του;
༶ Να είναι ο καλύτερος μαθητής-τρια;
Ή να κάνει το καλύτερο που μπορεί;
༶ Να διαπρέψει ως χρυσός Ολυμπιονίκης;
Ή να θεωρεί τον αθλητισμό τρόπο ζωής;
༶ Να αποφασίζεις εσύ για το καλό του;
Ή να στηρίζεις τις επιλογές του;
༶ Να γίνει διάσημο και πλούσιο;
Ή να βρει τρόπο να είναι ικανοποιημένο,
με ότι του φέρει η ζωή;
༶ Να κάνει έναν επιτυχημένο κοινωνικά γάμο;
Ή μια ευτυχισμένη συντροφική σχέση;
༶ Να εκπληρώσει τις δικές σου ανεκπλήρωτες επιθυμίες;
Ή να έχει τη δύναμη να χαράξει το δικό του δρόμο;
༶ Να είσαι το κέντρο του κόσμου του;
Ή μια σταθερή βάση στην πορεία της ζωής του;

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ
Κωδικός : Γονιός

Eμείς οι γονείς
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IΔANIKA
AYTOΓNΩΣIA

OMAΔIKOTHTA

N. Tήνος

AΞIEΣ
ΣEBAΣMOΣ
ΠPOΛHΨH

ΔEΞIOTHTEΣ

N. Σύρος

N. Mύκονος

10 XPONIA
“ΘHΣE AΣ
KYKΛAΔΩN”

ANAΓKH
N. Nάξος

N. Πάρος

ΠPOBΛHMATIΣMOI

EΠIKOINΩNIA

N. Aντιπαρος

ΣYNEPΓAΣIA

KINHTPO
ΣTOXOΣ

AΓΩNIEΣ

ANHΣYXIEΣ
N. Ίος
N. Mήλος

ΠEIPAMATIΣMOΣ

AΛΛHΛEΞAPTHΣH

ΣYNAIΣΘHMATA
N. Θήρα
(Σαντορίνη)

ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TO KENTPO ΠPOΛHΨHΣ «ΘHΣEAΣ
KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN -

KYKΛAΔΩN»
OKANA

