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KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN -  OKANA

Eμείς οι γονείς



AΠPIΛIOΣ 20102

Ξανά μαζί. . .
Άλλη μια φορά «Εμείς Οι Γο-

νείς» σταθερά παρόντες στην 
συνάντηση μας, μοιραζόμαστε τη 

χαρά της έκδοσής του. Δουλεύοντας με 
κέφι συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε την επαφή 
με τις ομάδες μας και όσα ανακαλύπτουμε από 
αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε κι αυτό το τεύχος 
να είναι ένα ακόμα βήμα βελτίωσης στην πορεία 

μας ως γονείς, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωποι 
που σκέφτονται, ανησυχούν, ονειρεύονται. 

Υ.Γ
Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα σημαντική  

και για την Αναστασία (Υπεύθυνη του Κέντρου 
Πρόληψης «Θησέας») που απέκτησε το πρώτο 
της παιδί και θα έχει την ευκαιρία να ζήσει όλα 
όσα τόσα χρόνια μοιραζόταν μαζί μας. Αναστα-
σία Καλώς Ήρθες στο club!

«Συντακτική Ομάδα»

Μετά την ακύρωση της εκδήλωσης της ΦΙΛΟΣΤΟΡ-
ΓΙΑΣ τον Οκτώβρη του 2008 στην Αντίπαρο, στις  9 
Μάη 2009, επιτέλους πραγματοποιήθηκε.  Άγχος; Εί-
χαμε. Ανυπομονησία; Είχαμε.  Μέρες ετοιμαζόμασταν 
δουλεύοντας όλες μαζί. Μέσα από τις ετοιμασίες, δο-
κιμάσαμε τις ικανότητες μας και τη συλλογικότητά 
μας, σαν ομάδα.

Κι όμως, έφτασε η ώρα και  στο μικρό λιμανάκι της 
Αντιπάρου, καλωσορίσαμε τις ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΤΙΣΣΕΣ - 
μητέρες από Τήνο και Σύρο. Το απόγευμα, η αίθουσα 
“ΚΑΛΟΥΔΑ” του Δημοτικού Σχολείου, μας υποδέχτηκε 
μαζί με τους γονείς και φίλους της Αντιπάρου. Η χαρά 
μας δεν περιγράφεται, αλλά και η αγωνία μας, αν θα 
μπορέσουμε να καταφέρουμε να μεταδώσουμε στον 
κόσμο, τι σημαίνει  “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ” για μας. Γιατί την 
“ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ”  την αγαπήσαμε και την πονέσαμε, 
γιατί μας έδωσε φτερά να βγούμε από την καθημε-
ρινότητα. Μας βοήθησε να βρούμε ένα κομμάτι του 
εαυτού μας, που το είχαμε ξεχασμένο. Να ασχολη-
θούμε με το γράψιμο. Νιώσαμε περήφανες που είδα-
με δημοσιευμένα τα δικά μας κείμενα. Ήμασταν εμείς, 
ήμασταν η ομάδα. Η “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ” ήρθε να μας 
αφυπνίσει, να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολη και 
οριακή είναι η εποχή μας.

Εντύπωση έκανε και η παρουσία του μικρού μας 
θεατρικού, το “ΠΡΙΝ” και το “ΜΕΤΑ”, που περιέγραψε 
μια οικογενειακή σκηνή και μας έκανε να προβληματι-
στούμε  και συγχρόνως να γελάσουμε.

Αυτό το νόημα είχε και η παρουσίαση του επετεια-
κού τεύχους της “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ”. Με την ολοκλήρω-
ση αυτού του κύκλου της ζωής μας, να δώσουμε νέα 
πνοή και νέες προοπτικές στο περιοδικό, ώστε με όλο 
και περισσότερο έμψυχο υλικό, η “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ”, να 
μπορέσει να ταξιδέψει σε όλα τα νησιά μας και να κα-
ταφέρει το στόχο της. Με πλοίο μας τη “ΦΙΛΟΣΤΟΡ-
ΓΙΑ” και εφόδια μας την αγάπη, την ελπίδα και το όνει-
ρο να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να τα κάνουμε 
αυτόνομες και ανεξάρτητες προσωπικότητες.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, γιορτάσαμε την 
πρώτη μας συνάντηση στην Αντίπαρο. Ανταλλάξαμε 
δώρα, ευχές και υποσχέσεις για συνέχεια.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς που παρευ-
ρέθηκαν και μας στήριξαν στην εκδήλωσή μας. Την 
Xρυσαυγή Kανελοπούλου, υπεύθυνη Kέντρου Πρόλη-
ψης Πάρου, την κα Πολυχρόνη Κυριακή, εκπρόσωπο 
του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου, την 
κα. Νάντια Καραπατάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη του 
Κέντρου Πρόληψης Νέας Σμύρνης, τις Kλειώ και Φω-
τεινή, συντονίστριες του K.Π.Π., τους τοπικούς παρά-
γοντες της Αντιπάρου, που μας συγκίνησε ιδιαίτερα η 
παρατήρησή τους, ότι καταφέραμε σ’ αυτή την εκδή-
λωση, να παρευρίσκονται τέσσερις γενιές Αντιπαριω-
τών, όπως επίσης και εκείνους  που δεν παρευρέθηκαν 
αλλά μας έστειλαν το μήνυμα τους. Όπως η ομάδα 
της Ίου και ο κος Στυλιανίδης Στυλιανός Αναπληρω-
τής Κοινωνικής Ψυχικής Πανεπιστημίου Παντείου και 
Επιστημονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΗΣ.

Τέλος, θέλουμε να σας πούμε ότι δεν είναι τυχαία 
η γεωγραφική θέση των νησιών και η σειρά συμμε-
τοχής τους στη “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ”. Ξεκίνησε από την 
Τήνο, έδεσε Σύρο, έφερε Αντίπαρο και Ίο πιο κοντά 
και ελπίζουμε στην πορεία να ενώσει και τα υπόλοιπα 
Κυκλαδονήσια. Νιώθουμε περήφανες, που κι εμείς, 
μπήκαμε στο νοητό της  καράβι και ταξιδεύουμε με 
στόχο την ελπίδα, το όνειρο και κυρίως την αγάπη. 
Επίσης νιώθουμε περήφανες που το καράβι αυτό κα-
τάφερε να αγκυροβολήσει στην Αντίπαρο. Περάσαμε 
υπέροχα! Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας… να 
είστε όλοι καλά!

«ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΕπιτΕλους! τα καταφΕραμΕ!
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 Ταξίδι «Φιλοστοργίας» συνέχεια…. Αυτή τη φορά, ανοίξαμε πανιά για την Αντίπαρο, κι έτσι μετά την 
ακύρωση της εκδήλωσης, λόγω καιρικών συνθηκών, η επιθυμία μας επιτέλους πραγματοποιείται στις 
9 Μαΐου 2009. Οι γονείς των Ομάδων της Αντιπάρου μας περίμεναν, κυριολεκτικά με ανοιχτές αγκάλες 
και από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε νοιώσαμε την εγκαρδιότητα και την ζεστασιά, με την οποία 
μας περιέβαλαν όλοι. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του 1ου τόμου της «Φιλοστοργίας», δεχθή-
καμε συγχαρητήρια για το περιοδικό μας και υποσχέσεις για στήριξη του έργου μας από τοπικούς 
παράγοντες. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου της Πάρου μας εμψύχωσαν με την παρουσία τους, δίνοντας 
έτσι δυναμικό παρόν και ενθαρρύνοντάς μας για τη συνέχεια.

Η ικανοποίηση από την επιτυχία της βραδιάς, ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των καλεσμένων, που 
ήταν διαρκώς με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη .Ακολούθησε ξενάγηση στα σοκάκια του νη-
σιού, φτάνοντας μέχρι το  υπέροχο κάστρο του. Το βραδινό φαγητό σε παραδοσιακό ταβερνάκι, σε 
συνδυασμό με το γλέντι που ακολούθησε, επισφράγισαν αυτή την υπέροχη ξεχωριστή μέρα, που την 
οφείλουμε σε όλες τις φίλες απ’ την Αντίπαρο, για το ζεστό τους χαμόγελο, την ανοιχτή αγκαλιά τους 
και την όμορφη φιλοξενία τους. Η Αντίπαρος θα μας μείνει αξέχαστη. Για  μια ακόμη φορά διαπιστώ-
σαμε ότι για εμάς «Φιλοστοργία» είναι το μοίρασμα. Κρίκοι όλοι της μεγάλης αλυσίδας που συνδέει τα 
νησιά μας.

«Ομάδες Γονέων Σύρου - Τήνου»

Η «Φιλοστοργία» ταξιδεύει!

Για άλλη μια φορά η «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ» παρου-
σιάστηκε σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και 
συγκεκριμένα στο «STARTING WITH FAMILIES». 
Οικοδεσπότης ήταν ο Δήμος του Collegno στο 
Τορίνο και συμμετείχαν ομάδες από τη Γαλλία, 
την Ισπανία και την Μ. Βρετανία, όπου ανέπτυ-
ξαν τις δράσεις τους.  Η συνάντηση ήταν άψογα 
οργανωμένη  και η φιλοξενία πολύ ζεστή. Γνω-
ρίσαμε άτομα και ομάδες που προσφέρουν εθε-
λοντικά την βοήθειά τους σε προγράμματα, που 
υλοποιεί ο συγκεκριμένος Δήμος  ο οποίος έχει 
αναπτύξει την κοινωνική πολιτική του σε μεγά-
λο βαθμό. Ακόμα συμμετείχαμε σε εργαστήρια 
γονέων όπου καταθέσαμε τις προσωπικές μας 
μαρτυρίες σε θέματα που είχαν σχέση με τη δι-
αφορετικότητα των ατόμων στο περιβάλλον μας 
και στις τοπικές μας κοινωνίες. Ήταν μια εμπει-
ρία που μας άγγιξε και μας αφύπνισε για τους 
τρόπους που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε 
και να προσφέρουμε κοινωνικό έργο.

«Ομάδες Φιλοστοργίας Σύρου»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
Στο Τορίνο της Ιταλίας ολοκληρώθηκε ο κύ-

κλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ON THE 
FAMILY’S SIDE”. Εκτός από την επαφή μας με τις 
εθελοντικές ομάδες από τη Νίκαια της Γαλλίας και 
του Collegno της Ιταλίας,  που ήδη είχαμε συ-
νεργαστεί στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, 
παρουσιάσαμε την εκπαίδευση μας σαν ομάδες 
και τη διεργασία του 8ου τεύχους και του περιο-
δικού «Φιλοστοργία» γενικότερα. Οι εντυπώσεις 
των διοργανωτών και των συμμετεχόντων, για 
την δραστηριότητά μας,  ήταν άριστες. Θεωρούν 
ότι είναι κάτι μοναδικό αυτό που γίνεται από τις 
ομάδες των νησιών μας. Ενθουσιάστηκαν με την 
ύλη της Φιλοστοργίας επειδή τα κείμενα εκφρά-
ζουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 
όλων, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό, κοινωνικό 
ή οικονομικό υπόβαθρο του καθενός. Από τους 
ειδικούς τονίστηκε ότι χωρίς τους γονείς δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά  τις δυσκολίες 
τους. Οι αφηγήσεις των γονέων αποτελούν πο-
λύτιμο εργαλείο για εκείνους και η αναγνώριση 
των δεξιοτήτων των γονέων θεωρείται βασική. 
Είναι η αφετηρία για να φτάσουν στη κατανό-
ηση, ώστε να ωφεληθούν όλοι από τις γνώσεις 
τους, στηρίζοντας από  κοινού την οικογένεια. Οι 
τοπικές αρχές και οι φορείς που αγκαλιάζουν και 
στηρίζουν αυτές τις δράσεις, τόνισαν ότι δεν θε-
ωρούν κόστος την υποστήριξη μιας οικογένειας, 
αλλά επένδυση στο μέλλον.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2010
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ο  γ   ν ι ό ς  σήμ ερα . . .

Όταν αποφασίζουμε  να κάνουμε παιδιά, 
όλοι  μας  λέμε “δεν θα κάνουμε ότι μας έκα-
ναν οι δικοί μας γονείς”. Θα είμαστε πιο ανοι-
χτόμυαλοι, πιο συζητήσιμοι, πιο φίλοι με τα 
παιδιά μας.

Αληθεύει  τελικά ή είναι κι αυτό μια αυταπά-
τη; Και τι ακριβώς σημαίνει να είσαι φίλος με 
το παιδί σου; Αν γίνεται αυτό , πως το διαχω-
ρίζουμε, ώστε το παιδί μας να μην μπερδεύει 
τους ρόλους που έχει ο καθένας μέσα στην  
οικογένεια ; Συνήθως οι γονείς κάνουν αρκε-
τές συζητήσεις με τα παιδιά τους , καθώς περ-
νάνε  τα χρόνια όμως τα παιδιά δεν είναι τόσο 
αφελή. Αρχίζουν να έχουν μυστικά και εμείς 
οι γονείς αγωνιούμε όλο και περισσότερο! Τι 
ώρα θα έρθει,  με ποιους είναι και τι κάνει; 

Όσο είναι μικρά  είμαστε μοντέρνοι γονείς 

. Δυστυχώς όμως όσο περνάνε τα χρόνια τα 
πράγματα περί φιλίας περιπλέκονται . Οι συν-
θήκες και οι συγκυρίες αλλάζουν, πλην όμως 
τα προβλήματα στις σχέσεις γονέα και παιδιού  
όσα  χρόνια και να περάσουν παραμένουν τα 
ίδια. Το θέμα είναι ότι ο φόβος και η ανασφά-
λεια, μας σπρώχνουν στην παγίδα να προ-
σποιούμαστε τους φίλους για  να ελέγχουμε 
τα παιδιά μας. 

Μήπως τελικά η φιλία είναι η πονηρή οδός  
για να τα πλησιάζουμε και να τρυπώνουμε στη 
ζωή τους αυθαίρετα ; Και βέβαια πρέπει να 
είμαστε κοντά  τους , χωρίς όμως ψευδαισθή-
σεις φιλίας. 

Η σχέση είναι ξεκάθαρη.
Εμείς γονείς - Αυτά παιδιά.    

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

ΦΙΛΟΙ Η' ΓΟΝΕΙΣ;

Η  ζωή είναι αγώνας, όχι πόλεμος. Δεν πολε-
μάμε με τα παιδιά μας, αλλά αγωνιζόμαστε μαζί 
τους. Οι γονείς μας ακολουθώντας τα δεδομένα 
της τότε εποχής, προσπάθησαν να μας δώσουν 
εφόδια, που  πίστευαν πως ήταν καλύτερα για 
εμάς. Τα προβλήματα τότε ήταν σαφή και οι λύ-
σεις συγκεκριμένες. Μόνο που σήμερα τα πράγ-
ματα είναι πιο σύνθετα. Προβλήματα υπάρχουν 
πάντα, η διαφορά είναι ότι οι λύσεις δεν είναι 

πλέον προκαθορισμένες. Εμείς  ως γονείς  του 
σήμερα, θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να αναπτύξουν την κρίση τους, να βρίσκουν 
λύσεις μόνα τους για τα προβλήματά τους. 
Προτεραιότητα τώρα έχει να τα διδάξουμε, ότι 
αγαπώντας τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα, απο-
κτούν γνώσεις  που θα τα βοηθούν  να παίρ-
νουν τις δικές τους αποφάσεις, για τη δική τους 
ζωή, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνουν υπεύθυνα, ανεξάρτητα, 
να αποτιμούν τα λάθη τους και να μαθαίνουν 
από αυτά. Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον 
εαυτό τους. Προσπαθούμε λοιπόν να μην συμ-
βουλεύουμε απλώς τα παιδιά μας, αλλά να τα 
καταλαβαίνουμε, να τα γνωρίζουμε περισσότε-
ρο και κυρίως να σεβόμαστε τις επιλογές τους. 
Έχοντας αυτά στο μυαλό μας, επιδιώκουμε να 
μειώσουμε την «απόσταση» ανάμεσά μας, ελ-
πίζοντας ότι όταν θα γίνουν κι αυτά γονείς θα 
έχουν τα «εργαλεία», για να μειώσουν το «χά-
σμα των γενεών».

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ
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Η αγωνία όλων των γονιών είναι να μεγαλώσουν υγιή, ψυχικά και σωματικά παιδιά, που θα εξελι-
χθούν σε ισορροπημένους και ολοκληρωμένους ενήλικες . Δεν υπάρχουν μαγικές φόρμουλες, αν όμως 
φροντίσουμε να πάρουν σωστές βάσεις από την παιδική τους ηλικία, αν δημιουργήσουμε δυνατούς 
δεσμούς αγάπης και σεβασμού, αν τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ίσως τότε να 
έχουμε βάλει τα θεμέλια, μιας καλής αρχής για  τη ζωή τους. Δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιή-
σουμε αυτό, λόγω των πολύπλοκων συνθηκών και υποχρεώσεων μας, όμως ξέρουμε όλοι ότι προ-
τεραιότητά μας είναι η οικογένεια. Γι΄αυτό μπορούμε να επινοήσουμε τρόπους ώστε  να έχουμε τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

«ΙΟΣ: ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ»

Υπάρχει Τρόπός

Ο  σημερινός άνθρωπος, είναι  
λιγότερο βέβαιος για τον εαυτό 
του και για τις ανθρώπινες αξίες 
του, απ’ ότι οι προηγούμενες γε-
νιές. Η αβεβαιότητα αυτή κορυ-
φώνεται όταν συνδυάζεται με  τις 
γονεϊκές υποχρεώσεις ,απέναντι 
στα παιδιά μας.

Η «διευρυμένη» οικογένεια του 
χθες, που είχε περισσότερα μέλη 
και γενιές, είτε στο ίδιο σπίτι, είτε 
στην ίδια γειτονιά, και που κάθε 
μέλος της στήριζε το άλλο, χάθη-

κε. Σήμερα, η  «συρρικνωμένη» 
μορφή της βομβαρδίζεται από 
ποικίλες συνταγές ανατροφής και 
το χειρότερο από απόψεις βλα-
πτικές, οι οποίες θεωρούνται της 
μόδας ή υποχρεωτικές. Δίνουμε 
μεγαλύτερη σημασία από όση 
χρειάζεται σε ορισμένα θέματα 
των παιδιών μας, ενώ υποβαθ-
μίζουμε ή παραλείπουμε άλλα 
πιο σπουδαία. Για παράδειγμα, 
οι άμετρες απαιτήσεις και προσ-
δοκίες μας για την σχολική τους 

επίδοση.  Η μη ικανοποίησή μας, 
οδηγεί συχνά στην αρνητική κρι-
τική και την υποτιμητική σύγκρι-
ση του παιδιού. Ασφαλώς έχουμε 
δικαίωμα να κάνουμε όνειρα για 
το μέλλον του, αλλά οφείλουμε 
να το αφήνουμε να έχει τα δικά 
του όνειρα. Μόνο αυτά μπορεί να 
υπηρετήσει με δύναμη, με κέφι, 
με πάθος. Σε αντίθεση, όταν ζει 
τα δικά μας, του δημιουργούνται 
δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Δεν 
είναι σφάλμα η έμμεση υποβολή 
στο παιδί προτύπων αξιών προς 
μίμηση. Είναι όμως βαρύ σφάλμα 
να αγωνιζόμαστε, με το πρόσχη-
μα του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, να επιβάλλουμε τις 
φιλοδοξίες μας. Η επιμονή μας 
δηλητηριάζει τη ψυχή του παι-
διού μας αλλά και τις σχέσεις μας 
μαζί του.

Η προσπάθεια να κάνουμε τα 
παιδιά μας τα καλύτερα του κό-
σμου, πρώτα και πρότυπα, αλ-
λιώτικα από εκείνα που είναι, όχι 
μόνο θα αποτύχει, αλλά εγκυμο-
νεί και κινδύνους. Ας αγαπήσουμε 
τα παιδιά μας όπως είναι, θα γί-
νουν ακόμη καλύτερα.

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

ΑΠΟΔΟΧΗ

Δε θέλω να είμαι καλή μητέρα για τους άλλους.
Θέλω απλά να είμαι παρούσα στις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου,

να είμαι δίπλα τους όποτε με χρειάζονται,
να τα ενθαρρύνω να βρουν το δικό τους δρόμο,

εφοδιασμένα με δύναμη, αυτονομία, σωστή κρίση και απεριόριστη αγάπη
που θα τα συντροφεύει στα ταξίδια τους στη ζωή.

KΩΔIKOΣ: ΓONIOΣ
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Έχω ακούσει πολλές διηγήσεις και από-
ψεις για το «τρομακτικό» ξεκίνημα του Γυ-

μνασίου, όχι μόνο σαν βαθμίδα εκπαίδευσης , 
αλλά και σαν ορόσημο εισαγωγής 
στην πολυτάραχη εφηβεία, που 
δυστυχώς στην δική μας οικογέ-
νεια συμπίπτει  με την δική μας 
κλιμακτήριο .

Πρέπει να παραδεχτώ ότι τρο-
μάζω λίγο, γιατί  η άποψη μου για 
τη δευτεροβάθμια - και όχι μόνο 
-  εκπαίδευση δεν είναι και η καλ-
λίτερη. Το εκπαιδευτικό σύστημα, 
πιο πολύ νομίζω ότι μας παιδεύει 
(ανήλικους κι ενήλικες), παρά μας 
εκπαιδεύει, αλλά επειδή όλα αυτά 
είναι μάλλον γενικόλογα ας μπού-
με στην ουσία του πράγματος.

Η εκπαίδευση σαν διαδικασία και μάλιστα σε αυτές 
τις ηλικίες θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα δημιουργική 
και θελκτική,  όμως στα ελληνικά σχολεία μοιάζει πε-
ρισσότερο με βιαστική διεκπεραίωση και από τις δύο 
πλευρές των εμπλεκόμενων. Και πάλι λοιπόν φτάνουμε 
λίγο πολύ στα συνήθη αδιέξοδα και καταλήγουμε στα 
φροντιστήρια, διαιωνίζοντας το καθεστώς, που μας 
τρελαίνει.  

Θεωρώ λοιπόν ότι αφού το εκπαιδευτικό σύστημα 
δυστυχώς είναι αυτό που είναι και δεν πρόκειται να 
αλλάξει επί της ουσίας, αφού κατά βάθος όλοι ξέρουμε 

ότι εξυπηρετεί την ημιμάθεια και την 
βαθμοθηρία, τουλάχιστον ας εστιά-
σουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, 
που νομίζω ότι είναι καθοριστικός. 

Στον άνθρωπο δάσκαλο – καθη-
γητή, που καταφέρνει μέσα στις συ-
γκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες 
να κάνει τη διαφορά.  Ξεπερνώντας  
τρικλοποδιές,  προκειμένου να μετα-
δώσει στα παιδιά εκτός από γνώση και 
πληροφορία (αυτό το κάνουν και μόνα 
τους  στο Διαδίκτυο) και εκείνα τα συ-
στατικά ζωής, που θα  τα κάνουν να 
ονειρεύονται ( κάτι περισσότερο από 

μια θέση στο Δημόσιο), να  εξελίσσουν τη σκέψη τους 
και την κρίση τους, προκειμένου να βρουν τη δύναμη 
και τον τρόπο να ακολουθήσουν ή ακόμα καλύτερα να 
χαράξουν, το δικό τους δρόμο κι όχι να βαδίσουν στον 
προσχεδιασμένο μονόδρομο. 

Έχω ανάγκη να πιστεύω ότι αυτό το είδος εκπαιδευ-
τικών δεν είναι υπό εξαφάνιση! 

«ΚΩΔΙΚΟΣ : ΓΟΝΙΟΣ»

Γυμνασιακό ξεκίνημα

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος έγραψε κάποτε «προτιμώ 
να λένε υπήρξε χρήσιμος, παρά υπήρξε πλούσιος». 
Αξίζει λοιπόν σήμερα κάποιος να αγωνίζεται για να 
είναι χρήσιμος; 

Ναι αξίζει και να γιατί : Όταν είμαστε νέοι αισθα-
νόμαστε ότι όλη η ζωή μας ανήκει και ότι μπορού-
με να κάνουμε τα πάντα, με αποκλειστικό σκοπό 
την προσωπική μας ικανοποίηση. Το πόσα χρήματα 
μπορούμε να κερδίσουμε, πόσες ανέσεις παρέχουμε 
στην οικογένειά μας, που φτάσαμε επαγγελματικά, 
κλπ. Σίγουρα όλα αυτά είναι σημαντικά, ιδίως όταν 
βρισκόμαστε μακριά από την Τρίτη ηλικία. Όμως εί-
ναι περίεργο πόσο αλλάζουν οι προτεραιότητες στο 
πέρασμα των χρόνων.

Όταν φθάνουμε στην μη παραγωγική ηλικία και 
«κοιτάμε» το παρελθόν, κάνοντας απολογισμό, τα 
πλούτη, η επιτυχία, καθώς και πολλά άλλα δεν φα-
ντάζουν πια τόσο σημαντικά. Αυτά που μάλλον θεω-
ρούμε σημαντικά είναι αυτά που κάνουμε και έχουν 

άλλου είδους αξία. Πόσους ανθρώπους βοηθήσαμε, 
ποια στάση ζωής δώσαμε  ως παράδειγμα στα παιδιά 
μας, στους φίλους και οικείους μας. Πως προετοιμά-
σαμε τα παιδιά μας για να πετύχουν στη ζωή τους. 
Αν τους μεταδώσαμε ηθικές αξίες για να κρατήσουν 
το τιμόνι στις φουρτούνες που θα συναντήσουν. Τι 
κάναμε σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας, που να 
μείνει και μετά από εμάς. Πως χρησιμοποιήσαμε τη 
ζωή που μας δόθηκε. Είναι σημαντικά ερωτήματα 
που πρέπει να τα κάνουμε τώρα και όχι όταν φθά-
σουμε στα ογδόντα. 

Το πώς σκεφτόμαστε καθορίζει και το πώς ενερ-
γούμε και το πώς ενεργούμε – με τη σειρά του – κα-
θορίζει το πώς αντιδρούν σε εμάς οι άλλοι.

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει μια ζωή χρήσιμη ;
Προσφορά, αγάπη, βοήθεια, ενθάρρυνση, συμπα-

ράσταση, φιλία. 
Αν ακολουθήσουμε τέτοιου είδους κατευθύνσεις 

μπορούμε να λέμε πως ζήσαμε μια χρήσιμη και γε-
μάτη  ζωή.

«ΚΩΔΙΚΟΣ : ΓΟΝΙΟΣ»

ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΙ;

Φάσεις Zωής...
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Μεγάλωσες πια! Τελείωσες τις σπουδές σου και 
το στρατιωτικό!

Θέλεις ανεξαρτησία, είπες! Να ζεις μόνος και το 
δέχτηκα. Σέβομαι αυτή σου την απόφαση.

Προσπαθώ να είμαι διακριτική και να μη σ’ ενο-
χλώ!

Όμως, το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με στενο-
χωρεί! Το ότι δεν μοιράζεσαι αυτά που βλέπω ότι 
σε απασχολούν και σε προβληματίζουν.

Πολλές φορές πικραίνομαι με τη συμπεριφορά 

σου, όμως κάνω υπομονή και περιμένω…
Ίσως και εγώ δεν έχω βρει το σωστό τρόπο να σε 

πλησιάζω, όμως θέλω να ξέρεις ότι το ψάχνω…
Είμαι πολύ περήφανη για σένα, ξέρω ότι είσαι 

καλό παιδί και ότι ψάχνεις και εσύ το δρόμο σου 
στη ζωή.

Σ’ αγαπώ πολύ και σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις 
στη ζωή μου.

Η μαμά σου
«ΜΕΛΙΣΣOYΛΕΣ»

Eυχαριστώ που υπάρχεις

Πολλές φορές έρχεται στη θύμησή μου η ημέρα 
που αποφάσισα να συμμετέχω στα σεμινάρια γονέων 
του Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ», μετά από παρό-
τρυνση μιας αδελφικής μου φίλης.

Μέσα από αυτές τις διεργασίες, είχα τη δυνατότητα 
να αντιμετωπίσω όσο καλύτερα μπορούσα την εφη-
βεία των αγοριών μου, πρόβλημα που έχουν όλοι οι 
γονείς στη φάση αυτή της ζωής τους και ιδιαίτερα 
αυτοί που έχουν  αγόρια. Τα χρόνια πέρασαν και αυ-
τού του είδους τα προβλήματα ανήκουν πλέον στο 
παρελθόν.

Το φετινό καλοκαίρι, η ζωή μας  πέρασε σε άλλη 
φάση και άλλαξε ριζικά. Το μεγάλο μας αγόρι, το 
ζωηρό, το πεισματάρικο, με τα καπρίτσια του και τα 
καμώματά του, έχει γίνει άντρας  και αποφάσισε να 
δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Τώρα πια ζει 
ανεξάρτητος από εμάς, στο δικό του σπίτι. Στην αρχή 
δυσκολευθήκαμε με το σύζυγό μου να το συνηθίσου-
με. Μας έλειπε το καθημερινό «μαμά, μπαμπά, αυτό» 
«μαμά, μπαμπά, εκείνο». Το συνηθίσαμε όμως , σκε-
πτόμενοι πιο ώριμα και αποδεχόμενοι ότι αυτή είναι η 
φυσιολογική πορεία της ζωής των ανθρώπων. Τώρα 

είμαστε πλέον στην πιο  ώριμη φάση της ζωής μας. 
Περιμένουμε να έλθουν τα εγγονάκια, που θα μας 
δώσουν άλλη χαρά με την παρουσία τους,  στενοχώ-
ρια με τις αρρώστιες τους, αγωνία για το μέλλον τους, 
ευτυχία με την αποκατάστασή τους και τη δημιουργία 
της δικής τους οικογένειας.

 Όπως ακριβώς με τα παιδιά μας.  Η ιστορία επανα-
λαμβάνεται…

«KΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται 

Ημέρα χωρίς χαμόγελο,
είναι χαμένη μέρα.

Χαμογέλα
και φτιάξε

τη ζωή σου…
Έχεις τα πινέλα,

έχεις τα χρώματα,
ζωγράφισέ τη!

«ΙΟΣ:
ΙΔΙΑ ΟΝΕIΡΑ,

ΣΚΕΨΕΙΣ»

Δεν πρέπει να είσαι εγωιστής.
Δεν πρέπει να είσαι μικροπρεπής.

Δεν πρέπει να επηρεάζεσαι
από τα λόγια των άλλων.

Δεν πρέπει να μισείς.
Δεν πρέπει να αγνοείς.
Δεν πρέπει να λυπάσαι.

Δεν πρέπει να αφήνεις το μυαλό σου νεκρό.

«ΙΟΣ: ΙΔΙΑ ΟΝΕIΡΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ»

Τα «δεν» για να μπορείς
να χαμογελάς:
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Σε μια κοινωνία από την οποία  έχουν εξαφανι-
στεί οι αξίες και τα ιδανικά,  τι μπορούμε άραγε 
να κάνουμε, εμείς οι γονείς; Κάποιος δάσκαλος 
στην Αθήνα, απευθυνόμενος στους μαθητές του 
με αφορμή μια εθνική επέτειο, είπε πράγματα που 
μας άγγιξαν βαθιά και θεωρούμε σκόπιμο να μετα-
φέρουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας αυτής  στις 
στήλες του περιοδικού μας.

«Σκέφτηκα να σου μιλήσω για τον Καραϊσκάκη, 
αλλά το μυαλό σου θα πάει στο γήπεδο. Σκέφτη-
κα να σου μιλήσω για το 21, αλλά ο νούς σου θα 
πάει στην Ορίτζιναλ. Συλλογίστηκα πολύ,  για να 
καταλήξω αν αξίζει να σε ταλαιπωρήσω για κάτι 
τόσο μακρινό, τόσο ξένο. Δύο αιώνες πίσω κάποια 
γεγονότα. Τι να λένε σε σένα; Σε εσένα που βιάζε-
σαι να φύγεις. Να πάς για τσιγάρο, για καφέ ή για 
κάτι άλλο. Θα σου μιλήσω λοιπόν προσωπικά. Εγώ 
ο δάσκαλος που δούλεψα ένα χρόνο σε αυτό το 
σχολείο και σε δεκαπέντε μέρες φεύγω για αλλού.

Σε εσένα που είσαι εδώ ένα, δύο τρία ή και πε-
ρισσότερα χρόνια. Θα σου μιλήσω σταράτα για να 
σου εκφράσω δύο σκέψεις μου. Οι μαθητές που 
συνάντησα μέσα στις τάξεις, οι μαθητές που δί-
δαξα φέτος , στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
με σεβάστηκαν, αν και δεν ανταποκρίθηκαν στις 
απαιτήσεις του μαθήματος.

Πολλοί όμως από τους υπόλοιπους μαθητές δε 
με σεβάστηκαν, με προσέβαλαν κατ’ επανάληψη 
με έργα, με λόγια με ύβρεις, δείχνοντας ένα χαρα-
χτήρα και ένα ήθος που με σόκαρε, που με έβαλε 
σε μελαγχολικές σκέψεις. Αυτό το φαινόμενο απο-
δεικνύει πως κάτι σάπιο υπάρχει σε αυτό το σχο-
λείο, πως εκτός του γνωστικού ελλείμματος, το 
συγκεκριμένο σχολείο χωλαίνει δραματικά και στο 
ηθικοπλαστικό του έργο. Στη διαμόρφωση δηλαδή 
στων μαθητικών ψυχών και πνευμάτων.

Και η ευθύνη για αυτήν την αποτυχία είναι ευθύ-
νη αποκλειστικά δική μας.

Των δασκάλων σας και των γονιών σας.
Δεν έχουμε κατορθώσει να σας δείξουμε πως χω-

ρίς αρχές η ζωή σας αύριο θα είναι μια κόλαση. Πως 
χωρίς όνειρα και στόχους θα χρειαστείτε υποκατά-
στατα. Θα καταφύγετε πιθανόν σε επιλογές που 
θα σας ξεφτιλίσουν, θα σας κάνουν να σιχαίνεστε 
τον εαυτό σας, θα σας γεμίσουν τη ζωή πλήξη και 
κούραση, θα σας γεράσουν πρόωρα. Αν όμως θέ-
λετε μια συμβουλή από ένα δάσκαλο, σκεφτείτε το 
παράδειγμα του Μακρυγιάννη, που έφτασε αγράμ-
ματος μέχρι τα πενήντα σχεδόν, για να καταλάβει 
τότε πως η μόρφωση, η καλλιέργεια ήταν το όπλο 
που έλειπε από την προσωπική του θήκη…..»

«KΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Μια ομιλία … «διαμάντι»

 Δε θα σας μιλήσω για τη σκληρή, την ανα-
γκαστική μοναξιά που συχνά στην «επιβάλλουν» 
διάφορα γεγονότα και συνθήκες, αλλά για μια δι-
αφορετική μοναξιά επιθυμητή και αναγκαία … την 
καλύτερή μου φίλη. Αυτή η μοναξιά που κάνει 
παρέα με μένα, που χουζουρεύουμε στον καναπέ 
και με βοηθάει να «ξεκουράσω» το στόμα μου 
από τα πολλά λόγια, τις φωνές και τα κηρύγματα. 
Ακούμε μαζί μουσική, χαλαρώνουμε για λίγο, χω-
ρίς δουλειές σπιτιού και υποχρεώσεις “ταξιτζή”. 
Μπορεί στη διάρκεια μιας ολόκληρης εβδομάδας 
να μην καταφέρουμε να συναντηθούμε καθόλου, 
λόγω των καθημερινών επαγγελματικών και οι-
κογενειακών υποχρεώσεων. Πριν όμως «φύγει» 
ο μήνας , απαραίτητα διαθέτω μια το πολύ δυο 
ωρίτσες, για εμένα και τη μοναξιά μου. Και πραγ-
ματικά είναι αρκετές για να γεμίσουν οι μπαταρί-
ες μου. Να βάλω σε μια σειρά τις νέες προκλήσεις 
που  «παραμονεύουν» στη γωνία. Να μαζέψω 
τυχόν δάκρυα, γέλια, αγκαλιές αλλά και  να  αξι-
ολογήσω τα λάθη που έκανα. Να αναθεωρήσω, 
να οργανωθώ πάλι, για τον επόμενο μήνα. Να 
ενισχύσω τον εαυτό μου με υπομονή, χιούμορ, 
αγάπη, χαρά και δημιουργικότητα .

Είπαμε αυτή η σύντομη μοναξιά είναι η καλύ-
τερή μου φίλη δεν θα μπορούσα να την αφήσω 
να πάει χαμένη, μεγαλώνουμε παρεούλα. Θα  την 
έχω πάντα ανάγκη και θα την αποζητώ. Γιατί δεν 
είναι πολυτέλεια να φροντίζουμε λίγο και την 
ψυχή μας. Το ξέρουμε όλοι κατά βάθος, ότι αν  
είμαστε καλά με τον εαυτό μας (άρα συνειδητο-
ποιημένοι),  θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και 
θα συντελέσουμε και την ευτυχία των γύρω μας.

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

Μοναξιά ή Time out
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Επικοινωνώ σχεδόν καθημερινά με μια καλή μου 
φίλη, που ζει μακριά, με E-mail και έτσι καλύπτουμε 
τα επεισόδια της ζωής  μας, μέχρι να ξανασυναντη-
θούμε (συνήθως μία με δύο φορές το χρόνο).Ποτέ 
δεν είχα εκτιμήσει τόσο πολύ την τεχνολογία όσο 
αυτή ειδικά την περίοδο, που η φίλη μου αντιμετω-
πίζει σημαντικά προβλήματα .

Τα μηνύματά μας  μπορεί να είναι σύντομα και 
αποσπασματικά  ή και ολοσέλιδα,  ανάλογα το χρό-
νο και τη διάθεση , αλλά κι αυτό που λέμε στιγμή 
(τι μαγικό - πράγμα αλήθεια - η στιγμή!). Μιλούσα-
με λοιπόν για τις αντοχές μας (παντός είδους)  και 
αυτά που έχουν αλλάξει τα τελευταία 25 χρόνια (ναι 
είμαστε και παλιές όχι μόνο καλές φίλες). Κάποια 
στιγμή λοιπόν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη της γράφω 
ότι   « από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν μπορώ 
να αλλάξω τον κόσμο, που ένοιωσα ότι ο  έρωτας 
κάποτε τελειώνει και που έχω ξεχάσει πως είναι να 
ονειρεύομαι , μάλλον μπορώ να αντέξω πολλά ζό-
ρικα ακόμη». Όταν ξαναδιάβασα τι είχα γράψει σο-

καρίστηκα.  Αυτές τις λίγες φράσεις τις σκεφτόμουν 
μέχρι την άλλη μέρα. 

Ναι είναι αλήθεια ότι περνάμε κάποιες γκρίζες πε-
ριόδους στη ζωή μας για πολλούς και διάφορους  
λόγους, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι οι εμπειρίες  
της ζωής δεν μας κάνουν πάντα σοφότερους. Συχνά 
ρουφάνε τη νιότη μας, που δεν έχει να κάνει μόνο 
με την βιολογική ηλικία, αλλά κυρίως με τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και που ζούμε 
την κάθε μέρα μας. Δεν είναι εύκολη η εποχή μας , 
αλλά και πότε ήταν τελικά; 

Συμπερασματικά, το πρόσφατο σοκ με ξύπνησε 
και με ενεργοποίησε. Εξασκούμαι καθημερινά στο 
να ονειρεύομαι, γιατί  ξέρω  πια, ότι  το όνειρο έχει 
τη δική του «ζωή» κι ας μην πραγματοποιείται. Ανοί-
γω την καρδιά μου για να ερωτεύομαι  τις ομορφιές 
της ζωής κι όχι απαραίτητα ένα πρόσωπο και τελικά 
μπορεί ό κόσμος  να μην αλλάξει από εμένα αλλά 
σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί από όλους εμάς.

«ΚΩΔΙΚΟΣ : ΓΟΝΙΟΣ»

μΕ αφορμή Ενα E-MAIL

Στην τηλεόραση προβάλλεται χωρίς δισταγμό, 
ότι πουλάει. Ας είναι ψέμα, προσβολή, εξευτελι-
σμός, συκοφαντία, προδοσία, έλλειψη σεβασμού 
και αυτό διαπιστώνεται καθημερινά μέσα από το 
πρόγραμμά της. Πρότυπα ; Άνθρωποι  που δεν δι-
στάζουν να εξευτελιστούν δημόσια, αποκαλύπτο-
ντας τα πιο προσωπικά τους, για εύκολο χρήμα και 
προβολή .

Συχνά και από διάφορα στόματα ακούγεται ότι 
ιδανικά και αξίες θυσιάζονται στο βωμό της τηλε-
θέασης. Προσπαθούν να σου περάσουν ένα μο-
ντέλο του πλούσιου, του υγιούς και του ευτυχι-
σμένου πολίτη, κάτι που στην πραγματικότητα δεν 

υφίσταται.
Ευθύνη γι αυτό το κατρακύλισμα της κοινωνίας;  

Ανήκει σε ποιόν; Μήπως σε όλους μας;  Τι μπορού-
με να κάνουμε και δεν το κάνουμε; Είναι στο χέρι 
μας να αλλάξουμε κάτι ή θα συνεχίσουμε αδιαμαρ-
τύρητα να δεχόμαστε το βομβαρδισμό από αυτά 
τα σκουπίδια;  

Μήπως θα έπρεπε κλείνοντας το κουμπάκι να 
ανατρέψουμε τα ποσοστά της αυξημένης τηλεθέ-
ασης και να προβληματίσουμε τους υπευθύνους 
για την υποβαθμισμένη ποιότητα των εκπομπών 
τους; Θεωρώ ότι αξίζει να προσπαθήσουμε όλοι 
όσοι πιστεύουμε ότι, είναι καιρός πια να σταματή-
σουν ορισμένοι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας.

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Α Ξ Ι Ε Σ  Ζ Ω Η Σ

• Χαμογελάστε.
• Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να νοιώσετε όμορφα.
• Ξεκινήστε κάθε μέρα μια καινούργια σελίδα.
• Πραγματοποιήστε καθημερινά κάτι ευχάριστο .
• Βάλτε τη μουσική στη ζωή σας.
• Κάντε κάτι διαφορετικό, έξω από τη ρουτίνα.
• Γνωρίστε περισσότερο τη φύση.
• Βρείτε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε.
• Θαυμάστε όμορφα πράγματα.
• Δείξτε την εκτίμηση σας.

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

10 Απλές προτάσεις για να βελτιώσουμε τη μέρα μας.
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Ωραία ιδέα.! Αλλά σε ποιόν καθρέφτη;  Στον 
καθρέφτη της ψυχής ή του σώματος; Γιατί οι 
διαφορές είναι έντονες. Αυτός  της ψυχής, όσο 
συχνά τον κοιτάζουμε τόσο το καλύτερο. Μέσα 
σε αυτόν βλέπουμε λάθη και πάθη, στα οποία 
πάντα μπορούμε να παρέμβουμε και να διορθώ-
σουμε. Σε αυτόν τον καθρέφτη τα χρόνια που 
περνούν δεν έχουν καμιά σημασία.  Αντίθετα μας 
κάνουν σοφότερους και καλύτερους ανθρώπους.  
Η ψυχή μας δεν έχει με το πέρασμα των χρόνων 
ούτε ρυτίδες, ούτε φθορές. Το πάθημα γίνεται 
μάθημα, που λένε κι οι παλιότεροι κι έτσι όλα 
αποκτούν αξία μέσα στο χρόνο. 

Ο  άλλος καθρέφτης  του σώματος, με το πέ-
ρασμα των χρόνων μόνο πόνο μπορεί να φέρει 
αν τον επισκεπτόμαστε συχνά και ακόμη χει-
ρότερα, αν αφήνουμε  να μας επηρεάζει και η 
άποψη όλων αυτών που ασχολούνται μόνο με 
την εξωτερική εμφάνιση . Πολύ συχνό φαινόμε-
νο τα τελευταία χρόνια, σαν ίωση μοιάζει. Ένας 
σωστός συνδυασμός θα ήταν ότι καλύτερο.  Η 
επιλογή στην κρίση του καθενός μας!

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Κοιτάξου στον καθρέφτη!

Υπάρχουν κάποιες ανθρώπινες σχέσεις, που σε 
γενικές γραμμές θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να 
είναι καλές, για να μην πω άριστες. Ειδικά δε, όταν 
πρόκειται για σχέσεις οικογενειακές, π.χ. μεταξύ 
αδελφών, ανθρώπων δηλαδή που συνδέονται, όπως 
λένε, με το ίδιο αίμα.

Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα δεν είναι κα-
θόλου έτσι ;  Όταν είναι λίγο διαφορετικά από τα 
παραμύθια; Όταν με τον αδελφό-ή  καταλάβεις ότι 
δεν ταιριάζεις, από την πρώτη στιγμή που άρχισες 
να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή; 

Όσο είσαι μικρός-ή, και ζεις μέσα στην ίδια οικογέ-
νεια και κάτω από την ίδια στέγη, φυσικά δεν μπο-
ρείς να πεις αυτά που νοιώθεις, ή να εκφέρεις τις 
αντιρρήσεις που έχεις, γιατί οι μεγαλύτεροι το εκλαμ-
βάνουν τις περισσότερες φορές ως ζήλια ή μίσος για 
τον μικρότερο-η ή μεγαλύτερο-η , αδελφό-ή. 

Όταν όμως μεγαλώσεις και συνεχίσεις να μην 
νοιώθεις καλά με αυτή τη σχέση, παρότι έχεις εξα-
ντλήσει τα δικά σου περιθώρια για επικοινωνία και 
προσέγγιση, θεωρώ ότι καλό είναι να κρατήσεις κά-
ποιες αποστάσεις, για την δικιά σου ψυχική ηρεμία. 
Στο κάτω – κάτω τους συγγενείς δεν τους διαλέγεις, 
ούτε σε διαλέγουν. 

Σκληρό μεν, αληθινό δε.
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

ΑΔΕΛΦΙΑ Ή ΞΕΝΟΙ

Τον τελευταίο καιρό με απασχολεί έντονα το 
θέμα της απομόνωσης και της μοναξιάς των αν-
θρώπων. Βλέπω καθημερινά τα παιδιά και τους 
νέους «κολλημένα» σ’ ένα κινητό ή στον υπολογι-
στή τους. Βρίσκονται με παρέα και αφού πουν δυο 
κουβέντες, καθένας ασχολείται με το κινητό του. 
Άραγε δεν έχουν να μοιραστούν πράγματα που τα 
απασχολούν;

Και μετά στο σπίτι: τηλεόραση, υπολογιστής και 
το διάβασμα σχεδόν ανύπαρκτο.

Αλήθεια πού πάμε ;Τα παιδιά μας, το μέλλον τους, 
οι αυριανοί πολίτες….

Απ’ την άλλη οι γονείς τρελαμένοι με τη δουλειά, 
το σπίτι, τη σχέση τους, τα παιδιά.

Καθένας βυθισμένος στα προβλήματά του, μόνος…
Έχουμε χάσει την κοινωνικότητα μας, δε συμμε-

τέχουμε σε ομαδικές εργασίες, συλλόγους, ενημε-
ρωτικές συγκεντρώσεις.

Αναρωτιέμαι. Έχουμε λύσει όλα τα θέματα που 
μας απασχολούν; 

Δεν έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε τα προβλήμα-
τα μας, ν’ ανταλλάξουμε απόψεις, ν’ ακουμπήσουμε 
κάπου; Στον ωραίο κόσμο μας είναι όλα ωραία; 

Η μοναξιά είναι ευτυχία; 
«ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ»

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Τα «Ναι»
για να μην είναι η μέρα σου χαμένη.

Αγάπα, γέλα,
μίλα, τραγούδα,
αγκάλιαζε, φίλα,

τρέξε, άγγιξε, νοιώσε.
Προσκάλεσε όλο τον κόσμο

στα μάτια σου.

«ΙΟΣ: ΙΔΙΑ ΟΝΕΡΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ»
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Διάβασα πρόσφατα μια απλή ιστορία, που ήταν 
μια ακόμα αιτία να προβληματιστώ και ως άνθρω-
πος και ως γονιός. Το αυγό  λοιπόν από μια αετο-
φωλιά βρίσκεται κατά λάθος σε ένα κοτέτσι. Οι 
κότες το υιοθετούν και όταν το αετόπουλο βγαίνει 
από το αυγό, το φροντίζουν όσο καλύτερα μπο-
ρούν και φυσικά το 
μεγαλώνουν σαν 
κοτόπουλο. Παρό-
τι ο μικρός αετός 
βλέπει τους άλλους 
αετούς ψηλά στον 
ουρανό και κάτι 
σκιρτάει μέσα του, 
συνεχίζει τη ζωή 
του στο κοτέτσι και 
γίνεται τελικά μια … 
κότα.

Θα μου πείτε ότι 
είμαι πολύ μεγάλη 
- όχι σε ηλικία, σε 
εμπειρία - για να επηρεάζομαι από μια τόσο απλο-
ϊκή εκδοχή των πραγμάτων, αλλά εγώ συνεχίζω 
να αναρωτιέμαι. Είναι τελικά  μόνο το περιβάλλον 
(οικογενειακό, κοινωνικό, φυσικό, πολιτικό κλπ.) 
τόσο καθοριστικό στην διαμόρφωση ενός ατόμου; 
(βλέπε κοτέτσι). Οι κληρονομικές ή άλλου είδους 

προδιαγραφές και καταβολές του, δεν επηρεάζουν 
την εξέλιξή του;  Αν ισχύει κάτι τέτοιο τα πράγ-
ματα είναι λίγο ζοφερά, για εμάς τους ανθρώπους! 
Αντίθετα για τις κότες είναι πολύ αισιόδοξα, για-
τί στην αντίστοιχη περίπτωση μεγαλώνοντας με 
αετούς αν μη τι άλλο θα μάθαιναν επιτέλους να 

πετούν.
Αλλά για να κα-

ταλήξω κάπου , 
θα έλεγα ότι κατά 
την δική μου άπο-
ψη τα πράγματα 
ευτυχώς είναι πιο 
σύνθετα. Φυσικά 
το περιβάλλον 
συμβάλει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό 
στη διαμόρφωση 
της προσωπικότη-
τας ενός ατόμου, 
αλλά και  το DNA  

βάζει τη σφραγίδα του, όπως κι όλα εκείνα τα μη 
προσδιορίσιμα στοιχεία ενός χαρακτήρα, που κά-
νουν τον αετό να δοκιμάσει τις δυνάμεις  του και 
να φτερουγίσει ψηλότερα από ότι οι κότες, βρί-
σκοντας τελικά τον πραγματικό του εαυτό!

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Υπόθεση κοτέτσι

Άντε να πάμε για ύπνο, έντεκα η ώρα. Αύριο 
πάλι δουλειές, πολλές δουλειές. Στην εργασία 
μου, στο σπίτι, με τα διαβάσματα των παιδιών, 
το σκούπισμα, το σιδέρωμα, το μαγείρεμα.

Όμως δεν αγχώνομαι. Μα τι! Είμαι χταπόδι ; 
Ναι είμαι χταπόδι! Το ένα πλοκάμι  θα σκουπί-
σει, το άλλο θα σιδερώσει, το άλλο θα ξεσκονί-
σει, το άλλο θα διαβάσει με τα παιδιά, το άλλο 
θα μαγειρέψει, το άλλο θα πάει για ψώνια, το 
άλλο θα τα βγάλει πέρα στο χώρο εργασίας μου 
και το τελευταίο με μια μεγάλη βεντάλια θα μου 
κάνει αέρα για να χαλαρώσω. Όλα δουλεύουν 
ρολόι!

• Μαμά, μαμά, ξύπνα καλέ. Θα αργήσεις στη 
δουλειά και εμείς στο σχολείο.

• Είμαι χταπόδι, είμαι χταπόδι, όλα λειτουρ-
γούν τέλεια! 

«ΙΟΣ: ΙΔΙΑ ΟΝΕIΡΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ»

Είμαι χταπόδι
• Να ενδιαφέρεσαι αληθινά για τους άλλους .
• Να χαμογελάς.
• Να θυμάσαι ότι για κάθε άνθρωπο το όνομά του 
είναι ο πιο γλυκός και ο πιο σημαντικός ήχος .
• Να είσαι καλός ακροατής. 
• Να κάνεις  τους άλλους να αισθάνονται σημαντι-
κοί και να το κάνεις με ειλικρίνεια.  

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

τρόποι για να πλησιάζεις
τους ανθρώπους5
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ΧΤΕΣ
Απόγευμα. Ο Δημήτρης έχει 

ακόμα κάποια μαθήματα να τε-
λειώσει, αλλά έχει αρχίσει το παι-
χνίδι με την μπάλα. Κι εγώ αρχί-
ζω “τα δικά μου”. Δημήτρη, μην 
παίζεις καμιά ώρα πάλι, έχεις να 
τελειώσεις τα μαθήματά σου, 
άντε γρήγορα. Συνεχίζει αδιαφο-
ρώντας και μόλις τελειώσει με την 
μπάλα αρχίζει με τις γάτες. Κι εγώ 
τα ίδια…. Δημήτρη άσε τις γάτες, 
πρέπει να τελειώσεις τα μαθήματά 
σου, άντε πια. Θέλεις να με εκνευ-
ρίσεις; Πρέπει να κοιμηθείς νωρίς, 
έχεις προπόνηση αύριο το πρωί. 
Ο Δημήτρης ξεσπάει! Άσε με, ρε 
μαμά με τη γκρίνια σου! Θα κοι-
μηθώ ότι ώρα θέλω, παράτα με 
πια! Κι εγώ  το συνεχίζω. Πως 
μου μιλάς έτσι; Δεν θα κάνεις ότι 
θέλεις εσύ … και ο εκνευρισμός, 

οι  φωνές και η φασαρία συνεχί-
ζονται. Ο Δημήτρης πάει θυμω-
μένος στο δωμάτιο του, βροντώ-
ντας την πόρτα. Σκέφτομαι ότι 
πάλι «σαλάτα» τα έκανα! Νοιώθω 
απογοητευμένη από τον εαυτό 
μου. Αποφασίζω ότι αύριο θα το 
χειριστώ καλύτερα, είμαι σίγουρη 
γι’ αυτό.

ΣΗΜΕΡΑ
Η ώρα είναι 7 το απόγευμα. Η 

προσδοκία μου να τελειώσει σχε-
τικά γρήγορα ο Δημήτρης τα μα-
θήματά του σήμερα μπαίνει στην 
άκρη. Γιατί ακριβώς η προσδοκία 
αυτή είναι δική μου και όχι του Δη-
μήτρη. Έχει ακόμη ασκήσεις δύο 
μαθημάτων να τελειώσει. Παίζει 
με την μπάλα στο διάδρομο, παί-
ζει με τις γάτες, τριγυρνάει εδώ κι 
εκεί. Δεν πειράζει σκέφτομαι, κά-

νει ένα διάλειμμα. Το πρώτο; Όχι. 
Και πάλι σκέφτομαι … δεν πειρά-
ζει. Αποφασίζω λοιπόν να συμμε-
τέχω στο παιχνίδι του .Προσπαθώ 
ξαφνικά να του πάρω την μπάλα. 
Ο Δημήτρης ξαφνιάζεται! Μαμά τι 
κάνεις εκεί; Καλά ευχαριστώ, του 
απαντώ και του ξανακλέβω την 
μπάλα. Ο Δημήτρης  γελάει ευχα-
ριστημένος και εγώ συνεχίζω να 
παίζω μαζί του. Μετά και την τε-
λευταία μου επιτυχημένη απόπει-
ρα γελάμε κι οι δυο. Λίγο αργότε-
ρα του υπενθυμίζω ότι έχει ακόμα 
λίγες ασκήσεις να τελειώσει. Ναι 
μαμά, μου απαντάει, σε πέντε λε-
πτά. Τα πέντε λεπτά τηρούνται και 
ο Δημήτρης ξεκινάει το διάβασμα. 
Κάποια στιγμή τελειώνει ήσυχος 
και ευχαριστημένος. Αν άργησε 
λίγο; Μα 13 χρονών είναι….

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

Έτσι κι αλλιώς

Σώπα πουλάκι μου, μην κλαις! Θα σε πάρω αγκαλί-
τσα. Σώπα μωρό μου, γιατί θα κάψουμε το φαγητό. 
Αχ! Πότε θα τελειώσω με τις δουλειές, θα τρελαθώ! 
Κι ο μπαμπάς σου ακόμα να έρθει, σήμερα βρήκε ν’ 
αργήσει. Αυτή η σκούπα η φωνακλού με ζάλισε και το 
τηλέφωνο δε σταμάτησε να χτυπάει! Ωχ, το κεφαλάκι 
μου και τα νεύρα μου κορδέλες!

Γυρνάς στο σπίτι από τη δουλειά, κουρασμένη, 
εκνευρισμένη και όλοι πέφτουν πάνω σου να σου 
ζητούν κάτι. Κάνεις ένα γρήγορο μπάνιο, βάζεις μια 
μπουκιά στο στόμα σου. Γύρω χαμός, ένα σωρό δου-
λειές σε περιμένουν και ο χρόνος τρέχει. Το βράδυ 
είσαι εξαντλημένη, πονάει το κεφάλι σου, βουίζουν τ’ 
αυτιά σου από το πολύ μπλα μπλα και τις φωνές. Το 
μόνο που θέλεις είναι να πέσεις στο κρεβάτι σου και 
να ξεραθείς στον ύπνο. Δεν βρίσκεις όμως ησυχία ούτε 

εκεί  και αρχίζεις να ουρλιάζεις! Από θύμα γίνεσαι κατηγορούμενη… «Μα γιατί μαμά φωνάζεις;» Με την 
ουρά στα σκέλια καταλήγεις στο δωμάτιό σου. Σε παίρνει ο ύπνος και σε πέντε λεπτά ξυπνάς με μια 
πίκρα στο στόμα και στην ψυχή. Η αγάπη και το καθήκον σε πονάνε κάποιες φορές. Είναι όμως κάτι που 
πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Αν δεν βάλεις όρια, δεν θα τα βάλει κανείς για ‘σένα. Διεκδίκησε το χρόνο 
σου χωρίς να στερήσεις την αγάπη και τη φροντίδα από τους ανθρώπους που αγαπάς.

 Όμως «Αγάπα και τον εαυτό σου!».
«ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ»

ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ; ΑΓΟΡΑΖΩ ΟΣΟ, ΟΣΟ!
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«Και τι κέρδισε η κόρη μου που έκανε έντεκα χρό-
νια μπαλέτο; Σε τι  την ωφέλησε;» μου είπε κάποτε 
ένας φίλος και έμεινα κυριολεκτικά άφωνη. «Γιατί να 
τρέχουν τα παιδιά σε κολυμβητήρια, προπονήσεις, 
δραστηριότητες ; Τι έχουν να τους προσφέρουν;».

Προσπάθησα λοιπόν να του εξηγήσω ότι φυσικά 
και τα παιδιά πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο και να 
τον αξιοποιούν εκείνα όπως  τους αρέσει , όχι όμως 
ότι το να ασχολούνται με οργανωμένες δραστηριό-
τητες δεν τους προσφέρει τίποτε. Και η σωματική 
άσκηση; Η ευγενής άμιλλα ; Η αυτοπειθαρχία ; Η κοι-
νωνικοποίηση ; Η γνώση του τι μπορεί να καταφέρει  
και μέχρι που φτάνουν οι δυνάμεις του;  Όλα αυτά 
λοιπόν είναι τίποτε;

Ο γιος μου άρχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο 
από πολύ μικρός και θα συνεχίσει να ασχολείται με 
αυτό, όσο εκείνος θεωρεί ότι τον ικανοποιεί και του 
ταιριάζει. Μπορεί να μη γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής,  

μέσα από αυτό όμως έμαθε πολύ σημαντικά πράγμα-
τα. Έμαθε να ελέγχει τον εαυτό του, να συνεργάζεται 
με τους άλλους , να μοιράζεται , να αναγνωρίζει την 
ήττα, να αγωνίζεται για τη νίκη. Έμαθε επίσης να τρέ-
φεται σωστά και υγιεινά και να κρατάει το σώμα του 
σε καλή φυσική κατάσταση. Και επειδή οι ομάδες είναι 
μικρογραφία της κοινωνίας και κάθε παιδί φανερώνει 
το χαρακτήρα  του (άλλος πιο δυνατός, άλλος πιο νευ-
ρικός, άλλος πιο συγκαταβατικός) έμαθε πως μπορεί 
να αντιμετωπίσει το καθένα από αυτά.

Τα παιδιά μας λοιπόν είναι καλό να ασχολούνται 
με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, εφόσον εκείνα 
την έχουν επιλέξει, γιατί όχι μόνο τα βοηθάει να εκτο-
νωθούν και τα ξεκουράζει, αλλά ενισχύει και τη δια-
μόρφωση της προσωπικότητάς τους.  Δεν πρέπει  να  
βλέπουμε  την κάθε δραστηριότητα σαν μελλοντικό 
εφόδιο επαγγελματικό ή άλλου είδους, αλλά σαν με-
μονωμένη εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτη-
ση δεξιοτήτων  πολύ σημαντικών για τη ζωή τους.

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

«Περί δραστηριοτήτων»

-Θέλω να σε προστατέψω.
-Άσε με να μάθω.

-Φοβάμαι μην πληγωθείς.
-Κι αυτό μες τη ζωή είναι.

-Θέλω να σε κρατήσω κοντά μου.
-Θέλω να ανοίξω τα φτερά μου.

-Το βλέπω μεγάλωσες.
-Σε σας το χρωστάω.

-Πιστεύω πως μπορείς να σταθείς μόνη σου.
-Μπορώ, αλλά σας θέλω κοντά μου.

-Είμαι δίπλα σου, μα δεν μπορώ να σε βάλω στα 
όνειρα που έφτιαξα για σένα.

-Έχω δικά μου όνειρα.
-Ωστόσο είμαι πάντα κοντά σου,

στις όποιες αποφάσεις σου.
Σ` αγαπάω.

«ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ»

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ

T’ αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων 
όπως είναι φυσικό, άλλους τους ικανοποιούν και  άλ-
λους όχι. Λίγοι βέβαια είναι εκείνοι που περνούν σε 
σχολές που πραγματικά θέλουν. Η πλειοψηφία των 
παιδιών μας περνά σε κάποια σχολή που δεν είναι 
της πρώτης ή δεύτερης επιλογής τους, που όμως 
αναγκάζονται να εγγραφούν και να παρακολουθή-
σουν  τα μαθήματα για τρία ή περισσότερα χρόνια, 
εισπράττοντας  στο τέλος ένα πτυχίο, που πιθανόν 
θα τους εξασφαλίσει την επαγγελματική τους στα-
διοδρομία.  Αρκεί όμως αυτό; Τελικά το ζητούμενο 
δεν πρέπει να είναι η μόρφωση του παιδιού και η 
σπουδή πάνω στο αντικείμενο που πραγματικά το 
ενδιαφέρει;  Μήπως και σ’αυτό το σημείο φερόμα-
στε πολύ εγωϊστικά σαν γονείς και δεν ακούμε όσο 
πρέπει τα παιδιά μας; Ξέρω θα μου πείτε … η ζωή 
είναι δύσκολη και πρέπει τα παιδιά όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα να τακτοποιηθούν επαγγελματικά και 
να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Το κατα-
λαβαίνω. Κι εγώ έτσι σκεφτόμουν πριν εννιά χρόνια 
που πέρασε η κόρη μου σε σχολή που δεν της άρε-
σε. Τότε την πίεσα και πήρε το πτυχίο της στα τέσ-
σερα χρόνια. Εργάζεται σήμερα μ’αυτό το πτυχίο.  
Όμως ….άλλο ήταν τ’όνειρό της και φέτος, μετά από 
εννιά χρόνια κατάφερε να πετύχει το στόχο της και 
να εισαχθεί στη σχολή που την ενδιαφέρει. Αυτό 
αγαπά και ξέρω ότι θα προσπαθήσει πολύ ακόμη για 
να φτάσει εκεί που θέλει. Εμείς, η οικογένειά της, 
όσο μπορούμε θα είμαστε δίπλα της, με την ευχή να 
καταφέρει να «πιάσει» τ’όνειρό της.

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

προβληματισμός
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Παράθυρο
Eπικοινωνίας

ΕΦΗΒΕΙΑ
ΜΙΑ δύΣκολΗ πΕΡΙοδοΣ…

Στην εφηβεία κάνουμε πολλές 
σκέψεις για το μέλλον και κάνουμε 
πολλές φιλίες. Θέλουμε ηρεμία, που 
όμως δεν υπάρχει λόγω της έντα-
σης του σχολείου και της αγωνίας 
που έχουμε για να πάρουμε τις σω-
στές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε τις 
βόλτες για διασκέδαση, χρειαζόμα-
στε την ανεξαρτησία μας, για αυτά 
που μας απασχολούν. Δεν είμαστε 
με τίποτα ευχαριστημένοι, κάνουμε 
επαναστάσεις κόντρα στους μεγά-
λους.

Ψάχναμε να βρούμε ένα χώρο 
συνάντησης, έναν χώρο που δεν θα 
υπάρχει η κριτική ματιά των μεγά-
λων, έναν χώρο έκφρασης των σκέ-
ψεων και συναισθημάτων μας. Αυτό 
τον χώρο τον βρήκαμε στο Κέντρο 
Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων. Μετά 
από προτροπή του Κέντρου, φτιά-
ξαμε μία ομάδα εφήβων. Τι ήταν 
αυτή η ομάδα;  Ακούστε.

Η ομάδα αυτή ήταν μία ομάδα 
παιδιών με διαφορετικές ηλικίες, 
συναισθήματα, φόβους και όνειρα, 
που συναντήθηκαν στην ομάδα 
εφήβων. Και παρόλη την διαφορε-
τικότητα καταφέραμε να γίνουμε 

ένα. Καταφέραμε να γίνουμε αχώ-
ριστοι με τέτοιο τρόπο, που αν ένας 
κρίκος από την ομάδα μας σπάσει 
τότε χαλάει όλο το σύνολο. Δεν 
είναι εύκολο να περιγράψουμε τις 
συναντήσεις μας, πρέπει κανείς να 
το ζήσει για να καταλάβει τι ακρι-
βώς κάνουμε σε αυτές. Αυτό που 
μπορούμε όμως να μεταφέρουμε 
είναι το συναίσθημα, την αίσθηση 
της ομάδας

Στην αρχή ήταν απαραίτητο να 
γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, για 
να γίνουμε μία ομάδα. Για αυτό το 
λόγο θέσαμε κανόνες που συμφω-
νήσαμε όλοι, για να υπάρχει καλή 
συνεργασία και ομαδικότητα. Σκο-
πός της ομάδας ήταν  να μάθουμε ο 
ένας από τον άλλο. Να αντιληφθού-
με καλύτερα τους γύρω μας και 
τον εαυτό μας, τους σημαντικούς 
σταθμούς της ζωή μας ως τώρα. 
Αναζητήσαμε ανθρώπους που 
έχουν ζήσει αυτή την ηλικία.  Αυτή 
η ομάδα μας έκανε να εκφραζόμα-
στε πιο εύκολα, πιο άνετα. Μάθαμε 
να ακούμε και να συμβουλεύουμε 
χωρίς να διακόπτουμε, έτσι ώστε 
να βγάλουμε το καλύτερο πόρισμα 
και να δώσουμε στον άλλο πραγμα-
τικά κάτι από εκείνον. Μας έκανε να 
δούμε με άλλα μάτια αυτά που δεν 
μας άρεσαν. Μας βοήθησε να δούμε 
πως θα χειριστούμε κάποια πράγμα-
τα. Να κάνουμε το καλύτερο μας. 
Να σκεφτόμαστε  και να παίρνουμε  
αποφάσεις μόνοι μας, να πιστεύου-
με στον εαυτό μας, να επικοινωνού-
με, να συνεργαζόμαστε με άλλους. 
Πριν δεν είχαμε αυτοπεποίθηση, 
κρατούσαμε τα προβλήματα μέσα 

μας ή ξεσπάγαμε σε κλάματα ή σε 
κάποιους ανθρώπους. Μάθαμε να 
χειριζόμαστε τον θυμό, την οργή. 
Αυτή η ομάδα ήταν στοργική και θα 
μείνουν ανεξίτηλα τα πρόσωπα της 
στο μυαλό μας. Σε αυτή την ομάδα 
δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστο-
σύνης και αθωότητας, που σπάνια 
βρίσκεις σήμερα. Μάθαμε να απο-
λαμβάνουμε μικρά πράγματα. Λέ-
ξεις όπως ευτυχία, χαρά, ομορφιά, 
συντροφικότητα, ομαδικότητα, 
διασκέδαση, μοναδικότητα, συνερ-
γατικότητα, αγάπη, οργανωτικότη-
τα, συνεννόηση μπορούν να περι-
γράψουν τις συναντήσεις μας.

Αυτό το κείμενο βγήκε από αυτά 
που έγραψε ο καθένας μας και όλοι 
μαζί στις συναντήσεις μας. Με αυτό 
τον τρόπο θέλουμε να επικοινωνή-
σουμε στα υπόλοιπα παιδιά ότι και 
εμείς οι έφηβοι έχουμε φωνή και 
άποψη, φτάνει να βρούμε τρόπους 
δημιουργικούς για να την εκφρά-
σουμε.

Η οΜΑδΑ ΕΦΗΒωΝ Τού κΕΝΤΡού 
πΡολΗψΗΣ «ΘΗΣΕΑΣ κύκλΑδωΝ»
Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπει-

ρία, επικοινωνήστε μαζί μας
22810-85149

Τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια με παιδιά, που διανύουν την καθοριστική περίοδο της 
εφηβείας, τις ξέρουμε και τις ζούμε. Τελικά τι θέλουν οι έφηβοι από τους γονείς τους; Παραθέτω τις απα-
ντήσεις που πήρα από τα δικά μου παιδιά 13 και 14 ετών.

Θέλουν: Κατανόηση, ανεξαρτησία, ελευθερία επιλογών. Κριτική στα δικά τους επιτρεπτά όρια, να μην 
τους γίνεται επιβολή απόψεων από τους γονείς και να τους αφήνουν περιθώρια λάθους, για να δοκιμά-
σουν κι εκείνοι τα όριά τους, χωρίς συνεχή προστασία. Θέλουν ησυχία, αλλά όχι αδιαφορία. Οι έφηβοι 
έχουν μπουχτίσει από το κήρυγμα. Ζητούν από τους γονείς τους να μην είναι συντηρητικοί, γκρινιάρηδες 
και να συγχρονίζονται με τη σημερινή πραγματικότητα. Να μην είναι υπερβολικοί και καχύποπτοι. Να δέ-
χονται τις απόψεις των παιδιών τους και να μην είναι εγωιστές και στενόμυαλοι. Να κάθονται να συζητούν 
και να δέχονται  το διαφορετικό. Να διατηρούν οι γονείς την ψυχραιμία τους και να μην τρομοκρατούνται 
με το παραμικρό, που σκέφτονται ότι μπορεί να συμβεί στα παιδιά τους.

Εάν τηρηθούν όλα αυτά σίγουρα οι έφηβοι θα είναι πιο ευτυχισμένοι και οι γονείς πιο χαλαροί να απο-
λαύσουν τη ζωή και το μεγάλωμα των παιδιών τους.

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

ΑπΟψΕιΣ ΕφήβΩΝ
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ΣEMINAPIA ΓIA ΓONEIΣ
Tο Kέντρο Πρόληψης «ΘHΣEAΣ KYKΛAΔΩN» σας ενημε-

ρώνει ότι με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς θα λει-
τουργήσουν 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 πληροφο-
ρίες 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 Σα-
ντορίνη.

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

OΙ γοΝΕΙΣ ΕΚπΑΙδΕύοΝΤΑΙ

ΣXEΔIAΣH - EKTYΠΩΣH: ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ                   • THNOΣ • Tηλ.: 22830.25727
E-mail: typostou@otenet.gr • www.typos-press.gr

Yπεύθυνη Έκδοσης: Aναστασία Προκοπίου, Eπιστημονικά Yπεύθυνη του “Θησέα Kυκλάδων”

Οι Ομάδες Γονέων που υπογρά-
φουν τα κείμενα αποτελούνται 
από τους παρακάτω:

ΤΗΝΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ
Αντωνία Απέργη, Μαρκέλλα Αρ-
μάου, Φραγκίσκα Βιδάλη, Ελένη 
Δελασούδα, Μαρία Καρδαμίτση, 
Iσμήνη Παγανέλη

THNOΣ - ΣYNOΔOIΠOPOI
Πόλυ Aπέργη, Mαρία Σιώτου-
Bιδάλη, Pίτα Bιδάλη, Mαρία Γε-
ροντή, Tόνια Kρητικού-Δεσύπρη, 
Σιζέλ Kουσουνάδη, Eυαγγελία 
Ψυχομάνη, Mαριέττα Σιώτου

THNOΣ - HΛIAXTIΔA
Mαρία Δενεκαρία, Γεωργία Δεσύ-
πρη, Mαριζάν Πρελορέντζου, Eι-
ρήνη Kρητικού, Iωσηφίνα-Mαρία 
Παλαμάρη, Kρυσταλία Πλυτά

THNOΣ - IPIΔA
Kρυσταλία Bιδάλη, Kατερί-
να Kαβαλιώτη, Zέφη Mαχλή-
Φωσκόλου

ΙΟΣ -ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΚΕΨΕΙΣ
Κατερίνα Ξενιού, Μαρία Δράκου, 
Δήμητρα Σταυράκη, Κωστούλα 
Βαλμά, Ειρήνη Μπουζαλάκου, 
Ακριβή Κωστοπούλου, Πόπη Βε-
νιού

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
Βαρβέρη Ελένη, Γεωργίου Άννα, 
Τριανταφύλλου Μαρίνα, Φαρού-
που Χρυσούλα, Μαούνη Μαρία

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ
Τριανταφύλλου- Ένγκελ Κατερί-
να, Φαρούπου Χριστίνα, Καπού-
τσου Ελένη, Σιφναίου Μαρία, Πα-
τέλη Ελένη, Μαριάνου Χριστίνα

ΣΥΡΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ :ΓΟΝΙΟΣ
Μαρία Ανδριανοπούλου, Κατερί-
να Δάσκου, Ιωάννα Καλαφάτη, 
Βιργινία Κοσκινά, Κατερίνα Λού-
βαρη, Άννα Πιτσικάλη

ΣΥΡΟΣ – ΛΙΒΕΛΟΥΛΛΕΣ 
Αγγελική Μανδηλαρά, Μαρία Τσα-
μήτα, Ευαγγελία Ρουσσουνέλου, 
Καίτη Φωτεινιά, Eλπίδα - Άννα 
Pούσσου, Χρυσάνθη Κυμηνά

ΣΥΡΟΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Κατρίν Αρβανίτη, Σοφία Βαρβα-
ρήγου, Μαρία Βασάλου, Ελευ-
θερία Δημάκη, Αγγέλα Μανωλά, 
Λίζα Μπατζάκη, Δήμητρα Παλαιο-
λόγου, Κατερίνα Παπαμακαρίου, 
Γεωργία Ρούσσου

Πριν από αρκετά χρόνια μπήκα σε μια ομάδα γονέων, με την οποία 
είχα μια πορεία τριών χρόνων. Μέσα  από αυτή έζησα την αγωνία, τα 
όνειρα, τις σκέψεις, τις προσδοκίες, τις ελπίδες, τους προβληματισμούς 
όλων των γονέων. Πήρα δύναμη, έμαθα πολλά, διδάχτηκα, αναθεώρη-
σα. Χάρηκα που συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι μόνη με τις αγωνίες μου. 
Αυτό όμως κάποτε τέλειωσε. Τώρα είμαστε μια μικρή ομάδα, που με 
αγάπη και λαχτάρα βρισκόμαστε, για να πάρουμε μέρος στη δημιουργία 
αυτού του περιοδικού. Να προσθέσουμε κι εμείς λίγες γραμμές σε αυτό 
το σκοπό που μας ενώνει. Όμως είναι πολλές οι φορές που θα ήθελα να 
ξανασυμμετάσχω, σε μια ομάδα του «Θησέα», να γίνω ξανά «μαθήτρια» 
και όχι «πτυχιούχος», όπως χαριτολογώντας λέμε με τις άλλες κοπέλες 
της ομάδας μας. Το «μάθημα» μορφώνω τους γονείς δεν πρέπει να στα-
ματάει ποτέ. 

«ΙΟΣ : ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ»



Γιατί δεν πρέπει να λες
συνέχεια Nαι...

• Γιατί το Ναι είναι πολλές φορές απλά η εύκολη λύση.

• Γιατί ένα λάθος Ναι δίνει δικαίωμα για εκ νέου υποχωρήσεις  

– παραχωρήσεις.

• Γιατί λέγοντας Ναι, προκειμένου να ευχαριστήσεις τους 

άλλους, συνήθως παραγκωνίζεις τις δικές σου επιθυμίες.

• Γιατί το Ναι που λες μπορεί να φέρει διαφορετικό 

αποτέλεσμα από εκείνο που εσύ σκεφτόσουν.

• Γιατί όσα Ναι κι αν πεις τελικά δεν μπορείς να τους

  ικανοποιήσεις όλους.

• Γιατί χάνεις την ικανότητα να λες Όχι εκεί που

  χρειάζεται.

• Γιατί το να λες Όχι δεν είναι πάντα δείγμα εγωισμού.

• Γιατί το Όχι είναι πιο κοντά στα «θέλω»  τα δικά σου, ενώ 

το Ναι στα «πρέπει» των άλλων.

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»


