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Eμείς οι γονείς
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Ξανά μαζί. . .
Μια χρονιά πέρασε με δυσκολί-

ες, ανακατατάξεις αλλά και νέους 
στόχους, ατομικά και ομαδικά. Βρι-

σκόμαστε πάλι μαζί μέσα από τις σε-
λίδες αυτού του περιοδικού, που αυτή τη φορά 
όμως είναι με  διαφορετικό τρόπο ανανεωμένο.

Μεγαλώσαμε και σε σελίδες, αλλά και σε συμ-
μετοχές. Eίμαστε χαρούμενες που έχουμε περισ-
σότερα κείμενα από την ομάδα εφήβων της Σύ-
ρου. Είμαστε πλέον «Εμείς οι Γονείς» αλλά και τα 
παιδιά μας. «Φιλοξενούμε» την άποψή τους που 
πιστεύουμε ότι πρέπει να ακούγεται όλο και πιο 

δυνατά. Την εποχή που διανύουμε με τις δυσκο-
λίες που όλοι αναγνωρίζουμε και ζούμε πρέπει να 
έχουμε στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και το 
μέλλον είναι τα παιδιά. Ας διαβάσουμε προσεκτι-
κά αυτά που έχουν να πουν, γιατί μας αφορούν 
όλους.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση και το 
περιοδικό αυτό να είναι μια αφορμή για να δια-
τηρήσουμε τη σύνδεσή μας και να ενεργοποιη-
θούμε περισσότερο ως γονείς και ως άνθρωποι, 
που σιγά σιγά μπορούν να ευαισθητοποιηθούν 
και να δράσουν πιο αποτελεσματικά σε θέματα 
που αφορούν τις τοπικές μας κοινότητες. 

«Συντακτική Ομάδα»

Τον Ιανουάριο που πέρασε, ταξιδέψαμε στην Gijon 
της Ισπανίας, όπου συναντηθήκαμε και ανταλλάξα-
με απόψεις και εμπειρίες, γονείς από διαφορετικές 
χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία), με 
γενικό θέμα « Γονείς και Eκπαιδευτικό Σύστημα».

Η όλη διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, μιας 
και μάθαμε τι ισχύει στις άλλες χώρες, τόσο σε νο-
μοθετικό επίπεδο, όσο και στην καθημερινή πρα-
κτική. Ακούσαμε τις προσωπικές μαρτυρίες γονέων 
παιδιών με ειδικές ανάγκες, με χονδροπλασία (να-
νισμό) και γονέων μεταναστών, σε σχέση με την 
ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε ομά-
δα μας ανέλυσε το σκεπτικό, το πρόβλημα και τις 
δράσεις της προκειμένου να επιλυθούν τα  εκάστο-
τε προβλήματα (ατομικά και κοινωνικά). 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν το γενικό συμπέρα-
σμα ότι σε όλες τις περιπτώσεις την διαφορά την 
κάνει η κινητοποίηση των γονέων και η συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς, έχοντας μοναδικό στόχο 
την καλύτερη ένταξη του κάθε παιδιού στο σχολικό 
περιβάλλον. Όπως  είπε εκπρόσωπος της Ιταλικής 
ομάδας «το παιδί εκτός από τη φυσική του γέννηση 
αντιμετωπίζει και την “κοινωνική του γέννηση” που 
γίνεται με την εισαγωγή του στο σχολείο».

Αυτό που διαπιστώσαμε με αμηχανία είναι ότι δεν 
υστερούμε σαν χώρα σε θεσμούς και νόμους σχε-

τικούς με τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
και συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και σχολείο, 
αλλά σε συνειδητοποίηση και ανάληψη της ανάλο-
γης ευθύνης και από τα δύο μέρη. Διαπιστώσαμε 
ότι ως γονείς είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε καλύ-
τερα από όλους τα παιδιά μας και αυτή τη γνώση 
πρέπει να τη χρησιμοποιούμε προς κάθε κατεύθυν-
ση, προκειμένου κάποτε η κοινωνία μας σε τοπικό 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να γίνει πραγματικά 
δημοκρατική και δεκτική σε κάθε είδους διαφορε-
τικότητα.

«Ομάδες Φιλοστοργίας Σύρου»

Νεώτερα από τη συμμετοχή μας στο διακρατικό πρόγραμ-
μα «STARTING WITH FAMILIES» ως ομάδα εθελοντών 

γονέων με κοινωνική δράση.
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…Είναι πράξεις ωρίμανσης και ολοκλήρωσης. Νοιάζομαι για τον δίπλα μου και τον συμμερίζομαι.

Έχω καλύψει, όχι απόλυτα μα σε ιδανικό βαθμό, τα καθημερινά και τα βιώσιμα και έχω περίσσεια ενέρ-

γεια και μια φλόγα μέσα μου που θέλει να βγει. Ξέρω τι έχω και τι μπορώ να δώσω. 

Αυτό που αισθάνομαι δεν γεννιέται από τη μια μέρα στην άλλη. 

Είναι μέσα μου και περιμένει την κατάλληλη στιγμή να εκφραστεί.

Αφήνω τον εγωισμό μου στην άκρη και ενεργώ για τους άλλους  και μετά για τον εαυτό μου

Δεν υπάρχουν αρχηγοί, υπάρχει η ομάδα, το μοίρασμα, η συνεργασία και  η αλληλοκατανόηση. 

Κρατώ σταθερή πορεία και δεν χάνω τον στόχο μου. Κρατώ τους συνεργάτες μου κοντά και δεν πα-

ραπονιέμαι. 

Άλλωστε ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί, όσο μπορεί ,γιατί η προσφορά ωφελεί αμφίδρομα και όχι 

μόνο τον αποδέκτη. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί με καλή πρόθεση και διάθεση ας χαμηλώσουμε τις φωνές 

μας για το καλό του εθελοντισμού και της προσφοράς.

Ας πορευτούμε μαζί με γνώμονα τη συνεργασία και τα καλά μας αισθήματα, γιατί έχουμε πολλούς 

δρόμους να ανοίξουμε και πολλά εμπόδια να διαβούμε. Στο τέλος όλοι θα κερδίσουμε τη συγκίνηση,  

και την ικανοποίηση της προσφοράς. 

Ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας για να κλείσουμε μέσα της και άλλους εθελοντές.

«Σκεπτόμενες Δροσοσταλίδες»

Όλα ξεκίνησαν από εκείνη τη συνάντηση  της 
ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ στις 17 Απρίλη στη Σύρο.

Το θέμα συζήτησης ήταν: Μετά τη ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ τι; Ένα ερώτημα που προβλημάτιζε και τη δική 

μας ομάδα σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, όταν οι ομάδες 

της Σύρου, μας μίλησαν για την προσπάθεια που κάνουν στη «Στέγη Ανηλίκων». Όταν μας ζήτησαν 

να σκεφτούμε και εμείς σαν Ομάδα Αντιπάρου, πού έχει ανάγκη να χτυπά η καρδιά του νησιού μας, η 

σκέψη μας πήγε στα παιδιά.  Τί θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και κάποια στιγμή να πραγματοποιήσου-

με; Η σκέψη μας λοιπόν πήγε στη «Νεανική Στέγη» της ενορίας μας, η οποία ήταν κλειστή για αρκετό 

χρονικό διάστημα. Μήπως να έκανε μια προσπάθεια η ομάδα μας να την άνοιγε ξανά; 

Στη συνάντηση λοιπόν αυτή γεννήθηκε η ιδέα, μετά ήρθε το όνειρο και στο τέλος έγινε πραγματικό-

τητα. Γιατί αυτή η ιδέα ωρίμαζε σιγά σιγά στις μεταξύ μας συναντήσεις κι αγκαλιάστηκε απ όλες μας.

17 Απρίλη, ήταν η συνάντηση στη Σύρο, εκεί που σκεφτήκαμε την ιδέα και 27 Νοέμβρη η ιδέα αυτή 

υλοποιήθηκε.

 Ο πρώτος  μας στόχος έγινε πραγματικότητα . Η Νεανική Στέγη άνοιξε και γέμισε με τις χαρούμενες 

φωνές των παιδιών. Χωρίς τη συνεργασία μεταξύ μας , δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Ευελπιστούμε και 

σε άλλες δραστηριότητες και με τη βοήθεια βέβαια του Ενοριακού Ναού, Αγίου-Νικολάου Αντιπάρου.

Γιατί «Οι αγώνες κατακτώνται με ομάδες και όχι με αθροίσματα ατόμων».

«Ομάδα Φιλοστοργίας Αντιπάρου»

Ο Εθελοντισμός και  η Προσφορά…
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ο   γ    ν ι ό ς   σήμ ερα . . .

Μεγάλο ζήτημα , όχι μόνο για ανηλίκους αλλά 
και για ενηλίκους,   όπως δείχνει η ελληνική πραγ-
ματικότητα τα τελευταία χρόνια. Πώς μαθαίνουμε 
όμως στα παιδιά μας την αξία του χρήματος; Και 
δεν εννοώ την αριθμητική ή την αγοραστική αλλά 
και την αποταμιευτική, τη φιλοσοφική και ακόμα 
παραπέρα ίσως….

Πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας ότι το χρήμα 
αντιπροσωπεύει χρόνο και κόπο για να αποκτηθεί 
και επομένως χρειάζεται και την αντίστοιχη προ-
σοχή για να χρησιμοποιηθεί; Χωρίς από μόνο του 
να αποτελεί  σκοπό απόκτησης αλλά μέσο  ικανο-
ποίησης αναγκών.

 Συνεχώς πολιορκούμαστε από «μηνύματα» 
που προσπαθούν - και συνήθως το καταφέρνουν 
- να μας πείσουν ότι χρειαζόμαστε όσα μας δια-
φημίζουν και ότι η δυνατότητα κατανάλωσης εί-
ναι η νέα αξία ζωής. Τα ανθρώπινα πρότυπα που 
μας σπρώχνουν να υιοθετήσουμε είναι αυτού που 
ασχολείται με την μόδα, την επιφανειακή επικαι-
ρότητα των «επωνύμων» και την κάθε είδους φα-

νταχτερή διασκέδαση. Όλα αυτά με έχουν κουρά-
σει και απογοητεύσει αφάνταστα , αλλά δεν έχω 
ακόμα καταθέσει τα όπλα.

 Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω στο παιδί 
μου ότι το χρήμα όσο δύσκολα αποκτιέται τόσο 
εύκολα ξοδεύεται και γι΄αυτό χρειάζεται να ξέ-
ρουμε ποιοι είμαστε και τι χρειαζόμαστε πραγμα-
τικά.  Αυτό δεν είναι μίζερο αλλά ρεαλιστικό. Τα 
αντικείμενα που ένα παιδί επιθυμεί συνήθως δεν 
έχουν σχέση με τις πραγματικές του ανάγκες και 
επιθυμίες, αλλά με τις πολύ έξυπνα στοχευμένες 
«πληροφορίες» που λαμβάνει, έτσι ώστε να απο-
φασίζει με  κριτήρια που εξυπηρετούν μόνο την 
παρορμητική κατανάλωση και την ψευδαίσθηση 
του «κατέχω, άρα υπάρχω».

Ίσως λοιπόν  ο καλύτερος τρόπος  είναι αυτός 
του καθημερινού παραδείγματος οικονομικής δια-
χείρισης, γιατί πάντα το παράδειγμα γίνεται τρό-
πος ζωής και βίωμα παρά οι πολλές συζητήσεις 
και  θεωρίες.

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Aν τους μιλήσεις συμβουλευτικά νομίζουν ότι κάνεις τον έξυπνο ενήλικα.
Aν τα μαλώσεις νομίζουν ότι δεν τα εμπιστεύεσαι.

Aν τα όρια που πρέπει να βάλεις, τα δώσεις σαν τελεσίγραφο, νοιώθουν ότι τα αναγκάζεις να 
ζήσουν σε «σκλαβιά».

Kάνοντας για εκέινα πράγματα απλά και καθημερινά τα πλησιάζεις περισσότερο?
‘Iσως!

«IOΣ: IΔIA ONEIPA, ΣKEΨEIΣ»

Διαχειριση   χρηματων

Μια καλή  ζωή - κατά το κοινώς αποδεκτό  
- είναι ικανή να προσφέρει ευτυχία σ’ αυτόν 
που τη ζει; Μπορεί κάποιος να είναι καλά όταν 
μέσα του αισθάνεται ότι τίποτα δεν είναι στη 
σωστή του θέση; Όταν αυτό που ζει δεν είναι 
αυτό που ουσιαστικά θέλει; 

Τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν και 
δεν είναι τα μόνα. Οι πρώτοι άπιστοι είναι τα 
όνειρα μας. Αυτά μας αφήνουν ή ίσως εμείς τα 
αφήνουμε, να μας αφήσουν. Κάπου στην πο-

ρεία μέσα στο ταξίδι της ζωής μας μπαίνοντας 
σε ρόλους που οι άλλοι διαλέγουν για μας.

Η ευτυχία δεν έρχεται με παραγγελία, ούτε 
μπαίνει στα καλούπια που πλάθουμε. Τα όνει-
ρα είναι σαν τις πεταλούδες, πρέπει να τα κυ-
νηγήσεις πολύ για να τα πιάσεις  και να τα 
προσέξεις, γιατί είναι εύθραυστα. Μια ονειρο-
παγίδα μπορεί να βοηθήσει;

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Ονειροπαγίδα

ΞEPEIΣ TON TPOΠO;
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Μια ψυχολόγος είπε κάπο-
τε: «Αυτό που πιστεύει βαθιά 
μέσα της η μάνα για το παιδί 
της γίνεται!» Αλήθεια πόσο 
δίκιο είχε…

Έχοντας την εμπειρία των 
μεγαλύτερων παιδιών, πί-
στευα ότι και ο μικρός θα 
τα καταφέρει, θα πετύχει το 
στόχο του και θα περάσει στη 
σχολή που ήθελε. Όμως, η 
πεποίθηση μου άρχισε να δο-
κιμάζεται γιατί ο μικρός ήταν 
πολύ άνετος και χαλαρός με 
το διάβασμα, σύμφωνα με 
τα δικά μου δεδομένα. Βέ-
βαια, είχε καλούς βαθμούς 
στο  σχολείο χωρίς να μπαίνει 
στην διαδικασία να κυνηγάει 
το 17, το 18, το 19. Ποτέ, ως 

γονείς δεν δώσαμε σημασία 
σε αυτά, γιατί μας αρκεί τα 
παιδιά να πετυχαίνουν τους 
στόχους τους και να είναι 
ευχαριστημένα. Έτσι, άρχισα 
να προβληματίζομαι και να 
αμφισβητώ το παιδί που με 
διαβεβαίωνε ότι θα πετύχει. 
Βλέπετε, αλλιώς είχαμε μεγα-
λώσει και αλλιώς είχαμε μάθει 
να διαβάζουμε εμείς.

Όλη η χρονιά κύλησε με 
αγωνία από την πλευρά μου 
για το τι θα γίνει. Ήρθαν και οι 
πανελλήνιες. Ο μικρός στρώ-
θηκε και διάβασε με όρεξη. 
Μέχρι και να βγουν τα απο-
τελέσματα, εγώ δεν τον πί-
στευα και ντρέπομαι γι’ αυτό. 
Τελικά, έγινε αυτό που το παι-

δί έλεγε και εγώ δεν άκουγα. 
Πέρασε στη σχολή που ήθελε 
και σε πολύ καλή σειρά. Μία 
συγγνώμη από μένα δεν ήταν 
αρκετή που δεν τον πίστεψα 
και δεν τον εμπιστεύτηκα. Το 
παιδί δεν μου κράτησε κακία 
αλλά εγώ αισθανόμουν άσχη-
μα για αρκετό καιρό.

Ο φόβος και η ανασφάλεια 
μας ας μην μεταφέρονται στα 
παιδιά μας. Εκείνα ξέρουν και 
εμείς πρέπει να τα εμπιστευ-
τούμε και να τα ενθαρρύνου-
με. Γιέ μου, είμαι περήφανη 
για σένα, συγγνώμη που δεν 
σε πίστεψα.

«ΠΑ-ΤΗΝΙΑ»

ΕΣΥ… ΗΞΕΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

… Εκτός του ότι  επηρεάζει εμάς τους γονείς 
- συνήθως αρνητικά - κατʼ επέκταση επηρεά-
ζουμε άθελά μας και τα παιδιά μας. Αν αγχω-
νόμαστε να τα προλάβουμε όλα και πιέζουμε 
καταστάσεις, τι αποτελέσματα έχουμε; 

Εντάσεις τύπου : « δεν σε νοιάζει  που δου-
λεύω όλη μέρα για να μην στερηθείς τίποτα. 
Δεν βοηθάς με τη στάση σου. Με αγνοείς!». 
Έχουμε εγκλωβιστεί λοιπόν σε αυτό το καθη-
μερινό τρέξιμο και βομβαρδίζουμε με  ενοχές 
τα παιδιά μας, επειδή δεν καταλαβαίνουμε ότι 
λειτουργούν ως παιδιά, ανέμελα  και χαλαρά. 
Αντιμετωπίζουν τα πάντα με  φυσικότητα. 
Ενώ εμείς θυμώνουμε με το παραμικρό. Έχου-
με  πάρει το γονεϊκό ρόλο μας πολύ «σοβαρά» 
και στο τέλος χάνουμε την ουσία. Αντί να ευ-
χαριστιόμαστε την κάθε μέρα με τα παιδιά μας 
,αγχωνόμαστε να μάθουμε τα παρακάτω επει-
σόδια, για να είμαστε προετοιμασμένοι, όταν 
θα έρθει η ώρα. Νομίζουμε ότι έτσι  προφυ-
λασσόμαστε από τις μελλοντικές δυσκολίες, 

όμως χάνουμε την ομορφιά της στιγμής. Τη 
χαρά, τον ενθουσιασμό, τον προβληματισμό 
του παιδιού μας , όποιας ηλικίας και αν είναι. 
Δυστυχώς η ζωή κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. 
Δεν προλαβαίνουμε το τώρα, γιατί έχουμε 
στραμμένο το βλέμμα στο αύριο. Γονείς, ας 
χαλαρώσουμε και ας απολαύσουμε την κάθε 
στιγμή, το κάθε λεπτό με τα παιδιά μας. Μεγα-
λώνουν δυστυχώς πολύ γρήγορα και στο τέ-
λος θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουν φύ-
γει. Δεν αξίζει τα παιδιά μας να θυμούνται την 
γκρίνια και τις συνεχείς καθημερινές διαμάχες, 
για τα πιο ασήμαντα θέματα. Γι’ αυτό ας  κα-
θορίσουμε μέσα στην οικογένεια το χρόνο, 
το χώρο και τις αντοχές, που έχει ο καθένας. 
Έτσι θα κάνουμε και την καθημερινότητά μας 
καλύτερη. Και μην ανησυχείτε τα παιδιά θα τα 
καταφέρουν .Γι’ αυτό χαλαρώστε και το πιο 
πιθανό είναι να χαλαρώσουν κι αυτά.

«ΛΙΒΕΛΛΟΥΛΕΣ»

H Kαθημερινότητα...
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Γιατί τα μικρά παιδιά θα 
πρέπει από πολύ νωρίς να 
κυκλοφορούν με ένα κινητό 
τηλέφωνο στο χέρι, μιλώ-
ντας ακατάπαυστα;  

Γιατί οι γονείς δέχονται 
με τόση υποχωρητικότητα 
να πληρώνουν τόσο μεγά-
λα ποσά για τους λογαρια-
σμούς των παιδιών τους;

Γιατί τα μικρά παιδιά πρέ-
πει να έχουν τόσα δώρα και 
παιχνίδια, που δεν χωράνε 
πια στο δωμάτιό τους;

Γιατί ορισμένοι γονείς 
παίρνουν δώρο στους έφη-
βους μια μηχανή ή ακό-
μη και ένα αυτοκίνητο, το 
οποίο θα δείχνουν περήφα-
νοι στην παρέα τους, ενώ 
δεν τους έδειξαν ποτέ ότι 
για να το αποκτήσουν πρέ-
πει να εργαστούν και να πα-
λέψουν;

Τι μπορεί να σημαίνει 

αυτό; Ότι θέλουν να απο-
δείξουν στον εαυτό τους 
ότι είναι «καλοί γονείς» με 
τα παιδιά τους; Αν «καλός 
γονιός» σημαίνει προσφο-
ρά όλο και περισσότερων 
υλικών αγαθών που προκα-
λούν ευχαρίστηση στα παι-
διά, τότε σίγουρα σημαίνει 
επίσης ότι υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα. Ίσως υποσυνεί-
δητα, οι γονείς έχουμε ενο-
χές και θέλουμε να τις ξε-
περάσουμε με δώρα, επειδή 
ακριβώς δεν προσφέρουμε 
στα παιδιά μας πιο σημα-
ντικά πράγματα , όπως το 
αληθινό ενδιαφέρον και  το 
διαθέσιμο για αυτά χρόνο.

Η απόκτηση αγαθών χω-
ρίς κόπο είναι αρκετά επι-
κίνδυνη,  κυρίως όταν πρό-
κειται για νέους, γιατί τους 
περνάει ψευδαισθήσεις για 
τη ζωή και τους βάζει σε 

λάθος δρόμους. Μήπως και 
εμείς οι μεγάλοι εκεί που θα 
έπρεπε να δείξουμε ενδια-
φέρον και  σταθερότητα, 
προτιμούμε τις «καλές σχέ-
σεις», την «ευγνωμοσύνη» 
του παιδιού, με αποτέλεσμα 
να  υποχωρούμε στις απαι-
τήσεις του για να μην ερχό-
μαστε σε αντιπαράθεση και 
να μην ταλαιπωρούμαστε;

Μήπως τελικά και για εμάς 
τους ενήλικες οι ανθρώπι-
νες σχέσεις έγιναν υπόθεση  
ανταλλαγής όπως : Τι θα 
πάρω; Τι θα αποκτήσω; Τι 
θα κερδίσω; Μήπως λοιπόν 
με την ίδια λογική,  απλά 
και εύκολα, αντιμετωπίζου-
με πλέον και τη διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών μας;

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;

Για να γίνει ο νέος ένα ολο-
κληρωμένο άτομο με δική του 
ταυτότητα,  που θα μπορεί  
να παίρνει αποφάσεις,  επι-
βάλλεται οι γονείς να θέσουν 
έγκαιρα κανόνες και όρια. 
Έτσι θα μπορέσουν να βοη-
θήσουν το παιδί να διαμορ-
φώσει τους δικούς του, έστω 
και αν αμφισβητήσει αυτούς 
της οικογένειάς του. Αυτό 
είναι ένα αναγκαίο πέρασμα 
προς την ωρίμανσή του. 

Χωρίς όρια και αξίες από την 
οικογένεια, ο έφηβος γίνεται 

συναισθηματικά ασταθής. 
Από την άλλη μεριά οι γονείς 
οφείλουμε να καταλαβαίνου-
με  ότι κάποιους από τους 
κανόνες που μεταδώσαμε , ο 
νέος θα τους αμφισβητήσει ή  
θα τους απορρίψει. Κι αυτό 
είναι απόλυτα φυσικό, αρκεί 
να έχει κι ο ίδιος κατανοήσει 
την αξία που έχουν, όπως και 
τους λόγους για τους οποίους 
δεν τους αποδέχεται. 

Αυτή είναι η ισορροπία, που 
χτίζει  την προσωπικότητα 
ενός παιδιού και το φέρνει 

στο κατώφλι της πραγματι-
κής ενηλικίωσης.

Σαν γονείς οφείλουμε να σε-
βαστούμε τις αποφάσεις του 
και να στηρίξουμε τον δικό 
του κόσμο, αποφεύγοντας 
την κριτική. Ας κάνουμε το 
παιδί μας να νοιώσει ότι βρι-
σκόμαστε δίπλα του και όχι 
απέναντι του και με καλή διά-
θεση πάντα να το στηρίζουμε 
στο «δρόμο» που εκείνο έχει 
επιλέξει να «προχωρήσει».

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

AΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
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Η  μητέρα γυρίζει στο σπίτι και βρίσκει την 
17χρονη κόρη της στο καθιστικό να ξεφυλλί-
ζει ένα περιοδικό…

- Γεια σου ψυχή μου! Πώς ήταν η μέρα 
σου;

- Καλησπέρα μαμά! Ε, καλά, τα συνηθισμέ-
να…

- Τι κάνεις; Διαβάζεις;
- Ω, άσε με πια με το διάβασμα! Υπάρχουν 

και άλλα πράγματα στη ζωή μου ξέρεις!
- Καλά δεν είπα και κάτι κακό!
- Είμαι σε δίλημμα και θέλω τη γνώμη σου.
- Ευχαρίστως! Τι συμβαίνει;
- Αποφασίσαμε με τη φίλη μου τη Νάνση να 

κάνουμε tattoo και δεν ξέρω ποιο σχέδιο να 
διαλέξω ανάμεσα σε αυτά εδώ. Έλα να δεις. 
Τι μου προτείνεις;

- Α, μάλιστα! Tattoo, ε; Δηλαδή τατουάζ!
- Ναι, μαμά τατουάζ.

- Φαντάζομαι προσωρινό. Από αυτό που δι-
αρκεί τρεις-τέσσερεις μήνες. Σωστά;

- Όχι, μαμά. Μόνιμο. Από αυτό που διαρκεί 
μια ζωή.

- Κι αν πάθεις μόλυνση;
Γιατί βρε παιδάκι μου να το κάνεις για μια 

ζωή;
- Γιατί γίνεται πιο έντονο και είναι πιο όμορ-

φο!
- Ναι, δεν λέω. Αλλά είσαι μικρή και αν το 

μετανιώσεις μετά από κάποια χρόνια; Μόδα 
είναι και θα περάσει και αυτό.

- Υπάρχουν τρόποι να το βγάλω!
- Υπάρχουν τρόποι αλλά είναι επώδυνοι. 

Γιατί να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία; 
- Λες; Δεν το είχα σκεφτεί! Καλά θα δούμε. 

Φεύγω τώρα γιατί έχω μάθημα. Φιλάκια….

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Η μητέρα γυρίζει στο σπίτι και βρίσκει την 
17χρονη κόρη της στο καθιστικό να ξεφυλλίζει 
ένα περιοδικό…

- Γεια σου ψυχή μου! Πώς ήταν η μέρα 
σου;

- Καλησπέρα μαμά! Ε, καλά, τα συνηθισμέ-
να…

- Τι κάνεις; Διαβάζεις;
- Ω, άσε με πια με το διάβασμα! Υπάρχουν 

και άλλα πράγματα στη ζωή μου ξέρεις!
- Καλά δεν είπα και κάτι κακό!
- Είμαι σε δίλημμα και θέλω τη γνώμη σου.
- Ευχαρίστως! Τι συμβαίνει;
- Αποφασίσαμε με τη φίλη μου τη Νάνση να 

κάνουμε tattoo και δεν ξέρω ποιο σχέδιο να 
διαλέξω ανάμεσα σε αυτά εδώ. Έλα να δεις. Τι 
μου προτείνεις;

- Τι να κάνετε λέει;

- Τatoo!  Tατουάζ! Πώς αλλιώς να σου το 
πω; Είναι πολύ της μόδας!

- Δεν είσαι καλά παιδάκι μου που θα πας να 
σημαδευτείς! Να κυκλοφορείς σαν περιθωρια-
κή. Θα μας συζητάνε. Θα μας κάνεις ρεζίλι!

- Μαμά, coolάρισε! Αυτά έχουν ξεπεραστεί. 
Γιατί τσιτώνεσαι τώρα;

- Μη μου μιλάς σαν να είμαι η κολλητή σου! 
Και τώρα και πάντα θα τσιτώνομαι με κάτι 
τέτοια. Μόδα σου λέει! Και επειδή είναι μόδα 
πρέπει εσύ να σημαδευτείς;

- Έλα βρε μαμά! Όλα τα κορίτσια της παρέ-
ας θα το κάνουν!

- Όχι! Εμένα δεν μου αρέσει να το κάνεις και 
δεν θα το κάνεις!

- Παράτα με πια! Εμένα μου αρέσει να το 
κάνω και θα το κάνω όσο και να φωνάζεις! 

ΟΚ; Άντε γεια!

ΈΤΣΙ…..

ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ….
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Φάσεις Zωής...
Οι σημερινές 

γυναίκες ασχο-
λούνται με πολλά και καλούνται 
να παίξουν πολλούς ρόλους. Της 
συζύγου, της μητέρας, της εργα-
ζόμενης κλπ. Προσπαθούν να είναι 
σωστές παντού, να έχουν κατανό-
ηση, αγάπη και να είναι το στήριγ-
μα για την οικογένεια. Να δίνουν 
λύσεις για όλα και σε όλους, μα 
κυρίως στα παιδιά τους. Είμαι λοι-
πόν κι εγώ σαν όλες τις σύγχρονες 
γυναίκες. Έχω πολλούς ρόλους να 
παίξω και να ανταποκριθώ όσο 
γίνεται καλύτερα. Αυτό βέβαια, εί-
ναι λίγο δύσκολο. Ήμουν γεμάτη 
άγχος  και κούραση. Ήμουν συνε-
χώς νευρική και έτοιμη να «εκρα-
γώ» απέναντι στον άντρα μου και 
τα παιδιά μου. Πίστευα πως όλοι 
είχαν ανάγκη την παρουσία μου, 
τη βοήθειά μου μα κυρίως τον 
ελεύθερο χρόνο μου. Αυτόν τον 
χρόνο που χρειαζόμουν μόνο για 
μένα την ίδια ( τις στιγμές που 
θα  ήθελα να κάνω απλά μα ση-
μαντικά πράγματα για μένα, όπως 

να συναντήσω τις φίλες μου, να 
γυμναστώ, να παρακολουθήσω 
κάποια μαθήματα). Όμως κατά 
τη διάρκεια αυτού του ελεύθερου 
χρόνου έμενα πάντα με την οικο-
γένειά μου, έτοιμη να κάνω ότι 
τους ευχαριστούσε, πριν ακόμα 
μου το ζητήσουν!

Κατά τη γνώμη μου ήμουν η 
καλή μαμά, η καλή σύζυγος. Πολ-
λές φορές άφηνα τον άντρα μου 
έξω από τα καθημερινά προβλή-
ματα. Και εγώ; Πού ήμουν εγώ; 
Αισθανόμουν εγκλωβισμένη, κα-
ταπιεσμένη και παραπονιόμουν 
συχνά, μεταφέροντας αυτή την 
άσχημη ψυχολογία στην οικογέ-
νεια. Ήξερα ότι είχα άδικο αλλά 
συνέχιζα επαναλαμβάνοντας τα 
ίδια λάθη.

Τα τελευταία χρόνια, δια μέσου 
των σεμιναρίων του Θησέα, είδα 
τον εαυτό μου με διαφορετική 
ματιά. Έκανα τον απολογισμό μου 
και επιτέλους κατάλαβα. Αναζήτη-
σα, αναρωτήθηκα και κυρίως επα-
νεξέτασα την σχέση μου με την 

οικογένεια. Συνειδητοποίησα ότι 
δεν μπορούσα να είμαι η καλύ-
τερη σε όλα. Είμαι μια προσωπι-
κότητα με τις αδυναμίες της. Δεν 
θέλω πια να είμαι ο αρχηγός της 
οικογένειας, αλλά να είμαι μέσα 
σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο 
ελπίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις της κοινής μας 
ζωής. Ο σύζυγος και τα παιδιά μου 
δέχθηκαν με ανακούφιση αυτή 
την αλλαγή. Τους έδωσα τον 
χώρο και κέρδισα τον πολύτιμο 
χρόνο που χρειαζόμουν. Αισθά-
νονται ανεξάρτητοι από εμένα. 
Καθένας απέκτησε την αυτονομία 
του και εγώ συνεχίζω τις προσπά-
θειές μου, για να βελτιωθώ και 
μεγαλώνω μαζί τους, αλλά δίπλα 
τους. Κρατώ τις ισορροπίες και 
τους προσφέρω την γαλήνη και  
την ηρεμία που είναι απαραίτητες 
συνιστώσες για να είμαστε όλοι 
ευτυχισμένοι!

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Σίγουρα δεν είμαι οπισθοδρομική και σίγουρα δεν είμαι τόσο μεγάλη ηλικιακά. Γιατί όμως δεν μπορώ 
να καταλάβω αυτή την τάση των εφήβων να τα κάνουν όλα τόσο γρήγορα;

Ένας έφηβος των 14-15 ετών δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτόν των 17-18 ετών, ούτε στην εμφά-
νιση αλλά ούτε και στην συμπεριφορά. Μπορεί στο σώμα να είναι σχηματισμένοι άντρες και γυναίκες 
είναι όμως ακόμα παιδιά και κάνοντας πράγματα που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες χάνουν τα 
αντίστοιχα της δικής τους.

Όχι, δεν ξέχασα τη δική μου εφηβεία . Έκανα κι εγώ τις επαναστάσεις  μου και σίγουρα έμαθα από τα 
λάθη μου. Και επειδή θυμάμαι πως είναι να είσαι 15 και πόσο γρήγορα φτάνεις στα 35 και επειδή εμένα 
μου πήρε χρόνο να το συνειδητοποιήσω, θα ήθελα απλώς να δώσω μια φιλική συμβουλή.

Παιδιά κάντε τις δικές σας επιλογές όταν εσείς νιώσετε έτοιμοι και μην βιάζεστε να κάνετε πράγματα 
μόνο και μόνο για να αποδείξετε κάτι στους άλλους. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία, τη δημιουργικότητά 
σας και την ενέργειά σας σε πράγματα που με την πρωτοτυπία τους και την εξυπνάδα τους θα σας προ-
σφέρουν ικανοποίηση και θα έχουν για σας κάποιο νόημα. Ζήστε αυτά που σας προσφέρει η ηλικία σας, 
(κάθε πράγμα στον καιρό του όπως λένε) είναι εμπειρίες μοναδικές που όμως δεν ξαναγυρίζουν πίσω 
και πολλά χρόνια αργότερα θα νοσταλγείτε και θα είναι για σας η πιο γλυκιά ανάμνηση!

«ΚΩΔΙΚΟΣ:ΓΟΝΙΟΣ»

Κάθε πράγμα στον καιρό του

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε ακούσει να τραγουδά ο Αλκίνοος Ιωαννίδης το …«ήταν ανάγκη», 
εκείνο που ξέρω είναι ότι, συμβαίνει και σε μένα κι όχι μόνο σε αυτόν. Μεγαλώνω... Μια διαπίστωση 
που δεν με δυσαρεστεί καθόλου. Βιώνω τη σημερινή πραγματικότητα και την ηλικία μου όσο περισ-
σότερο μπορώ. Δραστηριοποιούμαι σε διάφορους τομείς και ….πράγματι, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι, 
κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της. 

Μπορεί να γκριζάρισαν τα μαλλιά μου και να είμαι συνταξιούχος, όμως έχω την πολυτέλεια να ξυ-
πνώ τώρα πια, όχι με το ξυπνητήρι αλλά με τα πουλιά. Να χαλαρώνω τα μεσημέρια διαβάζοντας και 
να δουλεύω στον κήπο μου, όποτε μου κάνει κέφι. Να απολαμβάνω την ωριαία καθημερινή πεζοπορία 
μου στο χωριό και την ήπια γυμναστική μου, αντί της αεροβικής συνήθειας των νεώτερων χρόνων 
μου. 

Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί που μεγαλώνω. Δεν με έχει επηρεάσει - προς το παρόν τουλάχιστον - η 
λεγόμενη «κρίση της μέσης ηλικίας». Θέλω βέβαια και προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη για το μέλλον και 
κυρίως για το μέλλον των παιδιών μου. Κι αυτά μεγαλώνουν μαζί με μένα και προσπαθούν να εντα-
χθούν στην αγορά εργασίας, στην πιο κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας . Βομβαρδίζομαι καθημερινά 
από παντού για το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα και την … επερχόμενη 
καταστροφή. Διατηρώ όμως το χαμόγελό μου και προσπαθώ  να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Ξυπνάω κάθε πρωί πριν ξημερώσει και επιστρέφω στο σπίτι αφού έχει νυχτώσει. Η μέρα μου δεν διαφέρει 
και πολύ από αυτή της γνωστής σε όλους «Μαίρης Παναγιωταρά», από το ομώνυμο τραγούδι. Πρέπει να 
ετοιμάσω τα παιδιά για το σχολείο, να φύγω κατευθείαν για τη δουλειά. Μόλις σχολάσω αρχίζουν τα δρο-
μολόγια, φροντιστήρια, ποδόσφαιρα, γυμναστήρια και όλα πρέπει να γίνονται με ακρίβεια δευτερολέπτων. 
Ουφ! Πάλι ξέχασα να φάω και σήμερα. Δεν πειράζει θα φάω μια και καλή το βράδυ μόλις πάω σπίτι και μαγει-
ρέψω. Κάτι γρήγορο βέβαια γιατί δεν φτάνει ο χρόνος, πρέπει να βοηθήσω και τα παιδιά στα μαθήματα, να 
σιδερώσω και οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ! Επιτέλους ! Πάει κι αυτή η μέρα. Πάω για ύπνο, δεν νυστάζω 
βέβαια ακόμα αλλά πρέπει να κοιμηθώ, για να καταφέρω να σηκωθώ το πρωί. Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Κα-
θημερινά ένας αγώνας δρόμου με  αντίπαλο το  χρόνο  και δεν υπάρχει ούτε τερματισμός, ούτε έπαθλο. Έχω 
φτάσει πια στα όριά μου. Και μετά το σώμα αρχίζει να προδίδει. Να οι πονοκέφαλοι, η  δυσπεψία ,πόνοι στη 
μέση και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Και επιπλέον εκνευρισμός και γκρίνια μέσα στην οικογένεια. Σίγουρα 
η δική μου καθημερινότητα δεν διαφέρει από πολλών εργαζόμενων μητέρων σήμερα. Έχουμε βρεθεί εγκλω-
βισμένες σε ένα σύστημα που δεν μας αφήνει περιθώρια διαφυγής. Είμαστε αναγκασμένες να ακολουθούμε 
ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα , έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουμε , 
δίνουμε προτεραιότητα σε θέματα παιδιών, σπιτιού και εργασίας, παραβλέποντας τις δικές μας ανάγκες.

Όμως μόνες μας μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Ίσως για αρχή να βγάλουμε τα ρολό-
για από τα χέρια μας και να ακολουθήσουμε πιο αργούς ρυθμούς. Να αφήσουμε  το βιολογικό μας ρολόι να 
μας οδηγήσει κι ας ακολουθήσουμε το ένστικτό μας που δεν μας διαψεύδει ποτέ. Ας αφουγκραστούμε  λίγο 
και τις δικές μας ανάγκες και ας προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε και αυτές μία μία στο καθημερινό μας πρό-
γραμμα και τέλος ας μοιραστούμε κάποιες από  τις ευθύνες  που μας βάραιναν με άλλα μέλη της οικογένειας  
(πάντα σύμφωνα με την ηλικία και τις δυνατότητες του καθενός), για να «κερδίσουμε» λίγα λεπτά και για 
μας. Γιατί πάνω από όλα είμαστε γυναίκες και είναι απαραίτητο να φροντίζουμε τον εαυτό μας και την ψυχική 
μας ηρεμία, για να διατηρηθούν οι ισορροπίες στην οικογένεια και έτσι ήρεμες  μπορούμε να προσφέρουμε 
πολύ περισσότερα σε αυτούς που αγαπάμε.

«ΚΩΔΙΚΟΣ:ΓΟΝΙΟΣ»

ΜΕΓΑΛΩΝΩ

Εργαζόμενη μητέρα 
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Πρωινό Κυριακής, χαλαρά, χωρίς το στριμωγ-
μένο ωράριο της καθημερινότητας. Καθισμένη 
σε μια ταβερνούλα, πίνοντας ουζάκι, έχοντας την 
πιο ωραία και αγαπημένη παρέα , βλέποντας και 
ακούγοντας τα κύματα της θάλασσας, με «γε-
μίζει» ένα συναίσθημα, που μακάρι όλοι οι άν-
θρωποι να το νιώσουν. Είναι η απόλυτη ευτυχία. 
Όλοι δικαιούμαστε ν’ απολαμβάνουμε παρόμοιες 
στιγμές  στην ζωή μας. Είναι στο χέρι μας να δια-
χωρίσουμε ότι μας στενοχωρεί και να το αποβάλ-
λουμε από μέσα μας και ότι μας ευχαριστεί να το 
έχουμε πάντα σαν πρώτη εφαρμόσιμη σκέψη. Η 
καλή διάθεση και οι ωραίες στιγμές ν’ αρχίσουν 
σιγά σιγά να παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι από 
την καθημερινότητά μας , που είναι γκρίζα πολ-
λές φορές. Γιατί συχνά,  στα καλά καθούμενα 
ένα  δυσάρεστο γεγονός μας κάνει και χάνουμε 
την ισορροπία μας και η ζωή γίνεται αβάσταχτη. 
Λοιπόν; Ποιό από τα δύο είναι καλύτερο; Να ζεις 
ωραίες στιγμές ή να τις ονειρεύεσαι; Φυσικά να 
τις ζεις! Είτε είναι στη θάλασσα παρέα με τα παι-
διά μας. Είτε σ’ ένα καθημερινό πρόγραμμα γε-
μάτο ευθύνες ,υποχρεώσεις και πίεση. Τα παιδιά 
μας μεγαλώνοντας  θα εκτιμήσουν τις ευτυχισμέ-
νες στιγμές με τους γονείς τους. Μικρή παρακα-
ταθήκη λοιπόν για το μέλλον. Επενδύστε άφοβα 
σε αυτές τις πολύτιμες στιγμές.

«ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ» 

Ένα μήνυμα για 
μικρούς και μεγάλους
Δυστυχώς στη ζωή μας , συναντάμε συχνά πολλές 

δυσκολίες και προβλήματα.
 Μερικές φορές είναι τόσο μεγάλα, που νομίζουμε 

ότι δεν έχουμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε.
 Χάνουμε την ελπίδα μας και την καλή μας διάθε-

ση, με αποτέλεσμα να σταματάμε κάθε προσπάθεια 
για επίλυση του προβλήματος. 

Η απελπισία και η απογοήτευση μας οδηγούν σε 
αδιέξοδο. Μας κυριεύει ο φόβος και μας πιάνει πα-
νικός.

Πρέπει να κοιτάμε τη ζωή και τις όποιες δυσκολίες 
της με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Να είμαστε θαρρα-
λέοι και δυνατοί.

 Με ηρεμία να εξετάζουμε το πρόβλημά μας και 
με πίστη και σοφία να προσπαθούμε να βρούμε τη 
λύση του.

 Όταν έχουμε καλή διάθεση οι αντοχές μας, οι 
ικανότητες και οι δυνάμεις μας είναι πολύ μεγαλύτε-
ρες από όσο πιστεύουμε και τις χρησιμοποιύμε στον 
αγώνα που κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις όποιες 
αντιξοότητες.

Να μην εγκαταλείπουμε λοιπόν ποτέ την προσπά-
θειά μας, αλλά να αγωνιζόμαστε με αισιοδοξία, με 
αγάπη και χαρούμενη διάθεση.

«Σκεφτόμενες Δροσοσταλίδες»

Σκέψεις  Ή Πραγματικότητα;

Απλά πράγματα
Απλά πράγματα που χαρίζουν ευτυχία.

Φτιάχνοντας το αγαπημένο γλυκό στο παιδί,
του δείχνεις ότι μικρά πράγματα έχουν ξεχω-

ριστή σημασία.
Φτιάχνοντας φαγητό για έναν άρρωστο, 

δείχνεις ότι πρέπει να νοιάζεται ο ένας τον 
άλλον.

Κρύβοντας τον θυμό σε στιγμές έντασης,
δείχνεις ότι ο διάλογος και η επικοινωνία

είναι σημαντικά ακόμα και όταν τα πράγματα 
είναι δύσκολα.

Φροντίζοντας το σπίτι και την οικογένεια 
δείχνεις αγάπη.

Φροντίζοντας ένα αδέσποτο δείχνεις καλοσύνη.
Με ένα χαμόγελο ομορφαίνεις τον κόσμο!

«ΙΟΣ-ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΚΕΨΕΙΣ»
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Μηνύματα
Αρκετές φορές ακούμε ή διαβάζουμε  κάτι του οποίου την αξία δεν συνειδητοποιούμε μέχρι να έρθει η 

ώρα να το χρησιμοποιήσουμε.  Για παράδειγμα, αν διαβάσουμε ένα βιβλίο θα πάρουμε πιθανόν κάποια 
μηνύματα, που μας «αγγίζουν» εκείνη τη δεδομένη στιγμή.  Αν το ξαναδιαβάσουμε αργότερα θα πάρουμε 
ίσως και κάποια άλλα.  

Ένα μήνυμα που μου έδωσε με μεγάλη αγάπη μία γιαγιά με δέκα παιδιά και ενενήντα χρόνια στην πλάτη 
ήταν: «εσύ,  να είσαι καλά κόρη μου και τότε όλοι θα είναι καλά.  Κοίτα πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους 
άλλους».  Τότε δεν αντιλήφθηκα τι ακριβώς εννοούσε, επειδή λειτουργούσα με τον ακριβώς αντίθετο τρό-
πο.  Πρώτα όλοι οι άλλοι και μετά -  αν βρισκόταν χρόνος - ο εαυτός μου.  Τα λόγια της όμως τα κράτησα και 
δεν άργησα να τα κατανοήσω.  Πέρασα μία περίοδο που είχα «βουλιάξει» και παρέσερνα μαζί και τους γύρω 
μου, εισπράττοντας αρνητικά συναισθήματα.  Κατάλαβα όμως ότι, έστω και μία μέρα να αισθανόμουν καλά 
και οι γύρω μου ένιωθαν καλύτερα.  Αφού το φιλοσόφησα, ενθυμούμενη τα λόγια της γιαγιάς, αποφάσισα 
ότι επιθυμώ να είμαι πάντα καλά.  Είναι ανάγκη και επιλογή μου άλλωστε.  Από τότε όσοι είναι δίπλα μου 
είναι χαρούμενοι και με τη σειρά τους με κάνουν ακόμη πιο ευτυχισμένη .  

Ο εαυτός μας είναι το κέντρο του κύκλου μας και όταν θετικά συναισθήματα κατακλύζουν τη ζωή μας, 
αυτό αντανακλάται προς τα έξω.  Ας προσέχουμε λοιπόν τον εαυτό μας και οι σχέσεις με τους γύρω μας θα 
είναι πολύ καλύτερες.

«ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ»

Γιατί το καθημερινό κυνήγι για μια καλύτερη ζωή, για την πραγματοποίηση των ονείρων μας, την από-
κτηση περισσότερων χρημάτων, μας έχει οδηγήσει στην  αδιαφορία και την αποξένωση;  Έχουμε ξεχάσει 
να χαμογελάμε, να λέμε καλημέρα στον γείτονα, στον συνάδελφο, στο συνάνθρωπο που θα συναντήσου-
με στο δρόμο.

Όλοι έχουμε στη μνήμη μας εικόνες από τα παιδικά μας  χρόνια, εικόνες ανθρώπων χαμογελαστών, αν-
θρώπων που στα μάτια τους κοιτούσες το ενδιαφέρον για τον διπλανό, έλεγαν καλημέρα και ξεκινούσαν 
την μέρα τους με περισσότερη αισιοδοξία.

Γιατί δεν δοκιμάζουμε όλοι μας, να ξυπνάμε με χαμόγελο, να λέμε μια καλημέρα !
 Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

«ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ»

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Την εποχή που διανύουμε περισσότερο από ποτέ – όχι μόνο υπό τη «σκιά» της οικονομικής κρίσης, αλλά 
κυρίως υπό το καθεστώς της ανασφάλειας για το μέλλον – γεννιέται η ανάγκη του επαναπροσδιορισμού 
του τρόπου ζωής  και των ουσιαστικών αξιών της.

Στη μεθοδευμένη καλλιέργεια του φόβου και του δόγματος « ο καθένας για τον εαυτό του», αναδύεται 
μια λίγο «σκονισμένη» αναγκαιότητα: το σύνολο, η ομάδα, μαζί με το άτομο. Από εκεί που είχαμε συνη-
θίσει την περιορισμένη ορατότητα, (μέχρι εκεί που κάτι μας αφορούσε άμεσα), προκύπτει η αναξιοποίητη 
δυνατότητα της  διεύρυνσης του οπτικού μας πεδίου, με το σκεπτικό ότι όλα μας αφορούν. Σίγουρα δεν 
είναι τόσο εύκολο, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ από την αίσθηση του «Ανήκω», που είχαν οι προηγούμενες 
γενιές και πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να το ανακαλύψουμε ξανά, κάτω από ένα νέο πρίσμα. Να τολμή-
σουμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη και να «ανοίξουμε» τον τρόπο σκέψης μας.

Κάθε είδους σύνολα ανθρώπων που τα ενώνει κάτι κοινό και χρησιμοποιούν την διαφορετικότητα και 
την ποικιλία, ως στοιχείο εμπλουτισμού, θα είναι «οι οάσεις» της κοινωνικής μας ζωής. Ανθρώπινα σύνο-
λα που θα δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε προσωπικές δυνατότητες, δεξιότητες και ταλέντα, όχι 
απλώς για την προβολή, αλλά για όφελος του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων.

Έτσι θα μπορούμε να αρθρώσουμε δυνατότερα την άποψή μας όχι μόνο εντός ομάδας αλλά και προς 
την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε, να λειτουργήσουμε πιο υπεύθυνα 
ως άτομα αλλά και ως συνειδητοποιημένοι πολίτες.

Πιστεύουμε στην ομαδικότητα, τη ζούμε και προτείνουμε να μη φοβηθείτε, βγείτε από το σπίτι, γνωρί-
στε άλλους ανθρώπους, επικοινωνήστε, συνδεθείτε, μοιραστείτε και δημιουργείστε. 

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»
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Υπάρχει Τελικά Ελευθερία;
Δύσκολο το θέμα το ξέρω. Αλλά με τριγυρίζει καιρό και θέλω ν’ αναμετρηθώ μαζί του και περισσότερο 

με το τι σημαίνει Ελευθερία για εμένα … σήμερα. Κι εννοώ σήμερα που τυπικά ζούμε σε μια Δημοκρατική 
χώρα και άρα κάποια ζητούμενα παλαιότερων γενιών είναι για εμάς δεδομένα. Έχουμε την ελευθερία να 
διαλέξουμε τόπο για να ζήσουμε, σπουδές ή εργασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε,  το σύντροφο που 
εμείς επιθυμούμε, να  δημιουργήσουμε ή όχι οικογένεια, (χωρίς κοινωνικό στίγμα). Φαινομενικά ναι, είμαστε 
πιο ελεύθερη κοινωνία από ποτέ.

Αλλά παρ’ όλα αυτά συνεχίζω να έχω μια αίσθηση ανελευθερίας ή για την ακρίβεια μια ψευδαίσθηση 
ελευθερίας. Το status που  επικρατεί σε ωθεί προς ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και σκέψης, με πολύ προσ-
διορισμένα κοινωνικά πρότυπα, που δυστυχώς εξαντλούνται στο τρίπτυχο: χρήμα – εξουσία – εμφάνιση. 
Αλλά όσο κι αν νοιώθω  συχνά εγκλωβισμένη σε μια καθημερινότητα, που δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι τη 
διάλεξα εγώ, σκέφτομαι το εξής: όσο η σκέψη μου και η ψυχή μου είναι ελεύθερη πάντα μπορώ να επιλέξω 
μια άλλη κατάσταση. 

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκομαι σε ένα κενό δωμάτιο κλεισμένη παρά τη θέλησή μου, ακόμα κι εκεί έχω την 
δυνατότητα να επιλέξω τι θα κάνω, πως θα αντιδράσω. Ακόμα και με τα πιο περιοριστικά δεδομένα  η ελευ-
θερία είναι εσωτερική κατάσταση, της σκέψης και της ψυχής. Από εκεί ξεκινά και μπορεί να δώσει έκφραση 
και διάσταση στην καθημερινή ζωή . Έτσι θέλω να πιστεύω λοιπόν.Εκτός κι αν τελικά έχω αυτή την άποψη 
από ανάγκη, προκειμένου να ισορροπήσω στον επιφανειακά ελεύθερο κόσμο μας  και να κρατήσω το δικό 
μου προσωπικό παράθυρο προς την ελευθερία ανοιχτό.

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Τα μαγικά ραβδιά
είναι για τις νεράιδες
Πόσες φορές δεν έχω φανταστεί ότι έχω ένα 

μαγικό ραβδί που εμφανίζεται στις δύσκολες 
στιγμές και διορθώνει όλα τα στραβά και τα ανά-
ποδα μόνο με μια κίνηση μου!

Φαντασία! Αυτή είναι το κλειδί της σίγουρης 
επιτυχίας. Γιατί μόνο εκεί και στα παραμύθια ζουν 
στο τέλος όλοι καλά και εμείς καλύτερα.

Όλοι θέλουμε και ελπίζουμε σε μια ευτυχισμένη 
ζωή, αλλά πόσο συχνά αυτό είναι εφικτό; Είναι το 
ποτήρι μισογεμάτο ή εμείς βλακωδώς θέλουμε να 
το βλέπουμε έτσι;

Στο χέρι μας, λένε είναι να αλλάζουμε τη ζωή 
μας. Όμως χέρι είναι τι να πρωτοκάνει κι αυτό; 
Γιατί όπως λέει και ο λαός «δεν μπορείς να κρατή-
σεις δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη». Βέβαια 
ο λαός έχει για όλα ένα απόφθεγμα και αυτό μου 
φέρνει συνειρμικά στο νου την Πυθία. «Ήξεις . . . Αφή-
ξεις . . . » Να είναι άραγε έτσι η ζωή μας; Ανάλογα 
με τον τρόπο που θα την ερμηνεύσουμε;

Ουφ! Ζαλίστηκα! Μπορώ να έχω ένα μαγικό 
ραβδάκι παρακαλώ;

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

ΠΟΤΕ ΜΟΝΗ
Έφυγε και το μικρό μας παιδί από το σπίτι. Άνοι-
ξε και αυτό τα φτερά του για να πετάξει μακριά. 
Τα μεγάλα ήδη έχουν πάρει τον δρόμο τους. 
Πολλές φίλες με ρωτούν πως νιώθω και τους 
απαντώ ότι είμαι χαρούμενη γιατί ξέρω ότι και 
αυτό ακολουθεί τα όνειρά του. Πέτυχε το στόχο 
του. Ζει σ’ ένα όμορφο σπίτι και πόλη, με φίλους 
και δεν αισθάνεται μόνος. Άλλωστε, σύμφωνα με 
τον Χαλίλ Γκιμπράν, «τα παιδιά τα φέρνουμε σ’ 
αυτό τον κόσμο αλλά δεν μας ανήκουν όσο και 
αν ζουν μαζί μας».

Βέβαια, στο σπίτι, «δεν κουνιέται τίποτα, όλα 
είναι στη θέση τους», όπως λέει μία φίλη μου που 
έχει περάσει απ’ αυτό το στάδιο νωρίτερα. Όντας 
σε μικρή ηλικία μαμά, μεγάλωσα με τα παιδιά μου 
και είναι αλήθεια ότι με προβλημάτιζε πολύ αυτή 
η φάση της ζωής μου.

Τώρα, αισθάνομαι ικανοποιημένη γιατί ξέρω ότι 
τα παιδιά είναι ευχαριστημένα μ’ αυτό που κά-
νουν. Έτσι, έχω την ευκαιρία ν’ ασχοληθώ περισ-
σότερο με το σύντροφό μου και τη σχέση μας. Τα 
παιδιά μου θα έρχονται και θα φεύγουν και εγώ 
θα τα καμαρώνω και θα νιώθω υπερήφανη που τα 
έχουν καταφέρει.  Είναι ανεξάρτητα και αυτόνο-
μα, ξέροντας ότι έχουν δύο γονείς που είναι κοντά 
τους και τα στηρίζουν όποτε τους χρειάζονται.

«ΠΑ-ΤΗΝΙΑ»
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ΜΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΦΗ
Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με μια γιαγιά που 

έμενε δίπλα στο σπίτι μας, η οποία μας πρόσφε-
ρε πολλά και ουσιαστικά. Έχοντας πολλά παιδιά 
και πολλά χρόνια εμπειριών ζωής στην πλάτη της,  
έλεγε συχνά σοφές κουβέντες. Όταν ήμουν μικρή, 
δεν μπορούσα να καταλάβω τα λόγια της και μάλι-
στα εκνευριζόμουν γιατί δεν εξηγούσε τη σημασία 
τους.

Μου έλεγε λοιπόν αν έκανα κάτι κακό: «Λαγός 
πεπέρι έτριβε, κακό της κεφαλής του» (τη φτέρη 
έσειε). Άλλες φορές: «Όποιος νύχτα περπατεί, λά-
σπες και … πατεί» και «όσο φτάνει το χεράκι σου 
να κρεμάς το καλαθάκι σου». Συχνά σχολίαζε λέ-
γοντας «άλλος κανείς δεν έκανε, μόνο η Μαριώ το 
Γιάννη» και «από μικρό και από τρελό μαθαίνεις 
την αλήθεια». Συνήθιζε να λέει «μικρά παιδιά, μι-
κρά βάσανα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα», «οι 
χαρές είναι λίγες και περνούν, οι στεναχώριες μέ-
νουν» και «όσο γερνώ, μαθαίνω».

Μεγαλώνοντας και έχοντας και εγώ παιδιά τη θυ-
μάμαι κάθε μέρα. Ήμουν πολύ τυχερή που είχα μια 
τέτοια γιαγιά και ας μην εκτιμούσα την αξία της 
σαν παιδί. Σήμερα της χρωστώ πολλά και νιώθω 
μεγάλη ευγνωμοσύνη. Από την πλευρά της βοή-
θησε εμένα και την αδερφή μου να πάρουμε αρχές 
και αξίες και να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα 
που έχουμε. Μετά από 20 χρόνια που έχει φύγει, 
τη θυμόμαστε καθημερινά και την ευχαριστούμε.

«ΠΑ-ΤΗΝΙΑ»

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
Ειλικρίνεια. Μια λέξη απλή, μια έννοια που 

όλοι την αποζητούμε, αλλά δυστυχώς έχει κα-
ταντήσει «είδος προς εξαφάνιση». 

Δεν συζητώ για τους πολιτικούς. Αυτοί κι 
αν μου πουν σήμερα ότι το γάλα έχει άσπρο 
χρώμα, θ’ αρχίσω ν’ αμφιβάλω.

 Μιλώ για τις κουβέντες μεταξύ γνωστών 
και φίλων. Πολλές, μα πάρα πολλές φορές 
μου έχει συμβεί να συζητώ με κάποιον και να 
νοιώθω ότι άλλα είναι αυτά που σκέφτεται κι 
έχει στο μυαλό του κι άλλα είναι αυτά που 
βγαίνουν από τα χείλη του. Αισθάνομαι ότι 
μου λέει πράγματα που δεν τα πιστεύει, μόνο 
και μόνο για να μη τύχει και δυσαρεστηθώ.  

Μα δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε πά-
ντα. Οι διαφορετικές απόψεις είναι αυτές που 
βοηθούν την εξέλιξη της σκέψης, αλλά και τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Πώς θα ήταν η ζωή μας 
αν όλοι συμφωνούσαμε στα πάντα. Δεν θέλω 
να ακούω μόνο  αυτά που πρεσβεύω εγώ. 
Θέλω και την άλλη άποψη σε όλα τα θέματα 
και εν πάσει περιπτώσει δεν θέλω να σκέφτο-
μαι τι πρέπει να πω και τι όχι, όταν βρίσκομαι 
ανάμεσα σε ανθρώπους που θεωρώ φίλους 
μου. Φυσικά και πάντα θα υπάρχουν και θα 
χρησιμοποιούνται τα «κατά συνθήκη ψεύδη», 
όμως εκείνο που πιστεύω τελικά είναι ότι, το 
πρώτο συστατικό μιας αληθινής φιλίας είναι η 
ειλικρίνεια. 

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Πόσα πολλά έχουμε να πούμε και να μοιραστού-
με με τους γύρω μας;  Άπειρα.  Απορίες, μυστικά, 
συναισθήματα αγάπης, απογοήτευσης, θυμού, χα-
ράς… Πόσα πολλά κρατάμε μέσα μας;  Τα περισ-
σότερα, αν όχι όλα!  Το να παραδεχτούμε ακόμη 
και στον ίδιο μας τον εαυτό τι νιώθουμε, είναι ένα 
μεγάλο βήμα για την αυτογνωσία.  Το να το συ-
ζητήσουμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, είναι 
δύναμη να περνάμε καταστάσεις χωρίς να αφήνου-
με κατάλοιπα.  Πώς λέμε αν δεν μπορείς να το πεις, 
ζωγράφισέ το, τραγούδα το, χόρεψέ το!  Είναι ζω-
τικής σημασίας να ξέρουμε τι αισθανόμαστε και να 
το εκφράζουμε.  Μ’ αυτό τον τρόπο οι σχέσεις είναι 

απλούστερες, ξεκάθαρες.  Δε νομίζω κανείς να θέλει 
να πει κάποτε: ένιωθα τόσα πολλά αλλά δεν πρόλα-
βα να τα πω, να τα μοιραστώ, να τα ζήσω. Ακόμη 
και να πούμε «σ’ αγαπώ» σε κάποιον έχει καταντή-
σει να φαίνεται βουνό.  Όμως ας σκεφτούμε ότι 
υπάρχει και η γραφή. Θυμάμαι πόση ανακούφιση 
ένιωσα όταν έγραψα γράμμα στους γονείς μου εκ-
φράζοντας τι νιώθω γι’ αυτούς.  Είχα τόσα να τους 
πω αλλά δε μπορούσα.  Από τότε απελευθερώθηκα!  
Συνειδητοποίησα ότι μόνο με το να εξωτερικεύομαι, 
ζω την κάθε στιγμή της ζωής μου στο έπακρο.  Νιώ-
θω, εκφράζομαι, ζω.

«ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ»

Αυτά που δε λέμε
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Α χ !
Αυτός ο Κοέλιο

«Όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο 

το σύμπαν συνομωτεί υπέρ 

σου» λέει ο Κοέλιο και δεν έχω 

λόγο να μην το πιστέψω. Γιατί 

όμως όταν εγώ θέλω κάτι πολύ 

το σύμπαν κάνει ότι δεν ακού-

ει; Τι κάνει δηλαδή καλύτερα ο 

Κοέλιο και λειτουργεί ο μηχανι-

σμός σωστά; 

Να προσέξω το Φενγκ-Σούι; 

Μήπως έχω βάλει κάποιον κανα-

πέ σε λάθος θέση και σαμποτά-

ρω τον εαυτό μου, μόνη μου; 

Μήπως το κάρμα μου έχει πρό-

βλημα; 

Το ωροσκόπιο μου το έλεγε 

καθαρά: «Σήμερα κάρβουνο θα 

πιάνετε, λεφτά θα γίνεται». Ευ-

τυχώς που δεν πήρα μαζί μου 

μεγαλύτερο πορτοφόλι γιατί 

μόνο που θα το σήκωνα.

Λεφτά δεν είδα αλλά κάρβου-

νο παρά λίγο να δω, όταν τρά-

καρα με το αυτοκίνητο. Τελικά 

ανακάλυψα ότι και ο μηχανικός 

στο συνεργείο αυτοκινήτων εί-

ναι στο ίδιο ζώδιο με εμένα, 

αλλά το σύμπαν φαίνεται τον 

συμπαθεί περισσότερο. . . 

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Όλοι οι μεγάλοι έρωτες είχαν τραγικό τέλος ή μι-
κρή διάρκεια. Γι’ αυτό άλλωστε ήταν Μεγάλοι. . .

Πάντα σκεφτόμουν ότι αν ο Ρωμαίος και η Ιου-
λιέτα αντί να αυτοκτονήσουν, παντρεύονταν όχι 
μόνο δεν θα έμεναν στην ιστορία, αλλά μετά από 
μερικά χρόνια ίσως δεν έμεναν καν στο ίδιο σπίτι, 
παλάτι, κάστρο τέλος πάντων. 

Όταν είμαι στις «κακές» μου τους φαντάζομαι 
να περνούν ο ένας δίπλα από τον άλλο με τα φα-
νταχτερά τους ρούχα και να μουντζώνονται, βρί-
ζοντας. Αυτό καταφέρνει πάντα να μου φτιάχνει 
τη διάθεση, με  κάνει να αισθάνομαι καλύτερα 
και διώχνει τις τύψεις που νιώθω κάθε φορά που 
θέλω να «αυτοκτονήσω» το δικό μου Ρωμαίο, τον 
οποίο παρεμπιπτόντως, εγώ, παντρεύτηκα!

Ο χρόνος ή ο γάμος είναι αυτός που «σκοτώνει» 
τον έρωτα; Είναι οι συνθήκες που μας αλλάζουν; 
Οι καταστάσεις; «Βοηθάνε» τα παιδιά σ’ αυτό; 
Λένε βέβαια ότι τα παιδιά φέρνουν μαζί τους την 
ευτυχία. Έχει όμως κι η ευτυχία τα όρια της όπως 
όλοι μας άλλωστε . . .

«ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΟΝΙΟΣ»

Ο Ρωμαίος μου 
έγινε πα. . .τέρας 
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ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ
ΕΦΗΒΕΙΑ

Το τέλος της παιδικής ηλικίας σήμερα, έρχεται πιο 
νωρίς απ’ ότι παλαιότερα, με τον ένα ή  τον άλλο 
τρόπο, σε αντίθεση με την εφηβεία που διαρκεί πε-
ρισσότερο.

Μέχρι να μπουν  οι νέοι στην ενήλικη και αυτό-
νομη ζωή, περνάνε μια πολύ μακριά περίοδο ανα-
ζητήσεων, αγώνων και προσαρμογών. Σε σύγκριση 
με τα παλαιότερα χρόνια, η περίοδος της εφηβείας 
σήμερα μοιάζει ατελείωτη και επεκτείνεται ακόμη 
και μετά τη σωματική και νοητική ωριμότητα. Η εί-
σοδος των νέων στην επαγγελματική ζωή, απαιτεί 
πολλά και ποικίλα προσόντα, άρα μεγάλο χρονικό 
διάστημα μέχρι την απόκτησή τους, με συνέπεια 
την καθυστέρηση της αληθινής αυτονομίας τους. 
Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το σπίτι κατά 
μέσο όρο γύρω στα 30 τους χωρίς να σημαίνει 
αυτό, ότι γίνονται και οικονομικά ανεξάρτητοι. Η 
παράταση αυτή της εφηβικής ηλικίας με όλη την 
ψυχική ανωριμότητα που συνεπάγεται, απαιτεί με-
γάλη κατανόηση και βοήθεια από τους γονείς, οι 
οποίοι εξακολουθούν να στηρίζουν τα παιδιά τους 
για πολλά χρόνια ακόμη.

Όλοι ονειρεύονται μια διαδρομή χωρίς λάθη ή 
προβλήματα, ένα μαγικό πτυχίο που θα δώσει άμε-
σες και συγκεκριμένες επαγγελματικές λύσεις. Στην 
πραγματική ζωή, όμως οι καταστάσεις είναι πολύ 
διαφορετικές  …

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Η Γενιά των 
Μπονσάϊ
Κάποιες φορές και τα πιο σοβαρά 
πράγματα λέγονται υπό μορφή 
αστείου. Σε κάποια εκπομπή άκου-

σα μια πολύ σωστή διαπίστωση, σχετικά με τους 
νέους. Ότι, δυστυχώς μεγαλώνουμε σήμερα «τη 
γενιά των Μπονσάϊ». Γιατί οι νέοι δεν έχουν δι-
καίωμα να αναπτυχθούν έξω από το σπίτι. Πώς 
μπορούν να το κάνουν άλλωστε, όταν οι περισσό-
τεροι είτε είναι άνεργοι, είτε αμοιβόμενοι με 400 
ευρώ; Ούτε καν να σκεφτούν βέβαια να φτιάξουν 
δική τους οικογένεια. Με τι προσόντα άλλωστε 
όταν εξαρτώνται οικονομικά ακόμη και στα τριά-
ντα τους χρόνια από τους γονείς τους! Δυστυχώς 
η κοινωνία μας καλλιεργεί αυτά τα «Μπονσάϊ», 
αφού κανείς δεν νοιάζεται ουσιαστικά γι αυτά τα 
παρεξηγημένα σημερινά νιάτα.

«ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»

Δε θέλω να ξεχάσω το χθες.
 Πολλές φορές φαίνεται τόσο μακρινό κι όμως αν το σκεφτείς λες και το ζεις στο σήμερα. Χρώματα κι 

αρώματα που έβλεπες κάποτε, ξεπηδούν κάποιες στιγμές στο τώρα.

Δε θέλω να ξεχάσω! 
Το σπίτι μου το πατρικό, με την κληματαριά του, την ξύλινη πόρτα του με το τζαμάκι στην είσοδό του,τη 
μαρμάρινη σκάλα που ανέβαινε από τον κήπο στην βεράντα ,τους δυο μικρούς κήπους στην αυλή .Τη γαρ-
δένια τη μεγάλη, με τα όμορφα κάτασπρα μυρωδάτα λουλούδια της.

Δε θέλω να ξεχάσω!
Το άρωμα και τη γεύση της πρώτης μου τσιχλόφουσκας, που μου ‘παιρνε η γιαγιά μου
όταν πηγαίναμε στην πλατεία του Γκύζη, από το μαγαζί του κυρ Γιωργάκη.

Δε θέλω να ξεχάσω!
Τη χαρά μου όταν άνοιγα κάποιο καινούργιο βιβλίο. 
Τη μυρωδιά της κούκλας μου όταν την έβγαζα από το κουτί
που την είχα φυλαγμένη

Δε θέλω να ξεχάσω! Όλα αυτά με τα οποία μεγάλωσα!
«Σκεφτόμενες Δροσοσταλίδες»
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Οι ομάδες εφήβων του Κέντρου Πρόληψης ξεκίνησαν το 2007. Στόχος ήταν οι έφηβοι να 

έχουν ένα χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούν να βρίσκονται και να εκφράζονται ελεύθερα, 

μακριά από κριτικά βλέμματα. Να έχουν ένα χώρο δημιουργικής έκφρασης και αναζήτησης του 

εαυτού. Ήταν δύσκολη η αρχή και δύσκολο το να μας εμπιστευτούν. Νομίζω ότι αυτό που τους 

κέρδισε τελικά ήταν το γνήσιο ενδιαφέρον μας και η άνευ όρων αποδοχή μας, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν έμπαιναν όρια.

Όταν η πρώτη ομάδα του Κέντρου ολοκλήρωσε τρία χρόνια δουλειάς, η ανάγκη να συνεχί-

σουν τα παιδιά να βρίσκονται, ήταν έντονη. Και η δική μου όμως ανάγκη, να υπάρχει μια συνέ-

χεια και μια εξέλιξη στην δουλειά με τους εφήβους, με έκανε να αναρωτηθώ πιο θα μπορούσε 

να ήταν το επόμενο βήμα. Αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι ωραία τα λέγαμε εμείς στις ομάδες 

των εφήβων, όμως η δική τους φωνή παρέμενε μέσα στα πλαίσια του Κέντρου Πρόληψης. Και 

τότε αναρωτήθηκα, δεν θα ήταν καλό να ακούγεται και η φωνή των εφήβων; Στο περιοδικό 

έχουμε μόνο τη φωνή των γονιών, δεν θα ήταν χρήσιμο να είχαμε και τις δύο φωνές; Ένιωθα 

εδώ και πολύ καιρό ότι ορισμένοι έφηβοι είναι έτοιμοι να ακούσουν και να ακουστούν. Όταν 

έμαθα από τους γονείς της «Φιλοστοργίας»  τους λόγους που ξεκίνησαν το περιοδικό, τότε όλα 

πλέον μου φαίνονταν πιο ξεκάθαρα. Οι γονείς, όπως και οι έφηβοι, είχαν ξεκινήσει το περιοδικό 

γιατί είχαν αυτή την ανάγκη της σύνδεσης και του μοιράσματος, της συνύπαρξης και της δια-

τήρησης των σχέσεων.  Το επόμένο βήμα ήταν η συνάντηση των γονιών με τους εφήβους. Οι 

έφηβοι άκουσαν προσεκτικά τους γονείς και δειλά δειλά - χωρίς να δεσμευτούν - ξεκίνησαν να 

δουλεύουν, γράφοντας κείμενα για το περιοδικό. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι κάτι που θα έχει 

συνέχεια, όμως είναι το έναυσμα για μία πρώτη επαφή των δύο ομάδων. Το σίγουρο είναι ότι 

ως έφηβοι,  θέλουν να έχουν το δικαίωμα της αμφισβήτησης και του επαναπροσδιορισμού της 

ανάγκης τους . Ευχαριστούμε που τους δίνεται  το δικαίωμα αυτό.

ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Mέλος της Eπιστημονικής Oμάδας 

Kέντρου Πρόληψης «Θησέας Kυκλάδων»

Oι έφηβοι γράφουν...
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(Κάθεται ο γιος και βλέπει ποδόσφαιρο και εκείνη την ώρα

μπαίνει στο σπίτι ο πατέρας του)

Γιος: Γέρο, έλα να τσεκάρεις φάση.

Πατέρας: Έλα … τι μου είπες να κάνω;

Γιος: Άραξε ρε πατέρα να δούμε μπάλα.

Πατέρας: Α ναι! Για πες, τι γίνεται;

Γιος: Κοίτα εδώ, ο διαιτητής το’ χει κάψει!

Πατέρας: Τι έκαψε;

Γιος: Όχου ρε πατέρα, με ξενέρωσες. Άστο, δεν το’ χεις! Την κάνω από δω.

Πατέρας: ;;;

Ήταν ένα κλασσικό παράδειγμα διαλόγου μεταξύ γονέα και παιδιού. Όπως βλέπουμε είναι 

φανερό ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Οι νέοι έχουν δημιουργήσει μια δική τους γλώσ-

σα την οποία δεν μπορούν οι γονείς να καταλάβουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταξύ 

τους απομάκρυνση.     

  «ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μαμά γιατί χωρίσατε με τον μπαμπά; Μήπως 
φταίω εγώ; Έκανα κάτι λάθος και θυμώσατε; 
Μαμά μ’ αγαπάει ο μπαμπάς; Μπαμπά γιατί 
μαλώνετε με την μαμά; Αυτές είναι κάποιες 
από τις βασικές ερωτήσεις που κάνει ένα παιδί 
στους γονείς του, πιστεύοντας ότι εκείνο είναι 
ο βασικός παράγοντας για ένα χωρισμό. Βλέπει 
την οικογένεια, που μέχρι τότε πίστευε ότι θα 
κρατήσει για μια ζωή, να καταρρέει και δεν ξέρει 
καν τον λόγο. Δεν λέω, είναι μικρό, δεν καταλα-
βαίνει αλλά πρέπει να του εξηγήσει κάποιος τι 
γίνετε γύρω του, γιατί αντιδρούν όλοι έτσι, για-
τί βρίζονται μεταξύ τους, γιατί δεν βλέπει τον 
έναν από τους δυο γονείς του, και αρχίζουν τα 
γιατί, συνέχεια ένα γιατί έχει στο κεφάλι του. 
Έτσι ήταν και για τους δικούς μου γονείς, ναι 
μεν χωρίσανε πολιτισμένα και ουσιαστικά δεν 
έγινε αντιληπτή η διαφορά μετά τον χωρισμό, 
αλλά μέχρι την ηλικία των δέκα είχα ένα γιατί 

να περιπλανιέται στο κεφάλι μου. Δεν τολμού-
σα όμως να ρωτήσω, διότι έβλεπα τους γονείς 
μου να συνεννοούνται και να μην μαλώνουν. 
Ωστόσο  είχα και την μικρή μου αδερφή, στην 
οποία φρόντισα να μην γίνει αντιληπτό τίποτα 
με ότι μέσο μπορούσα να φανταστώ στην ηλι-
κία που ήμουν. Φρόντισα να της περάσω τον 
χωρισμό μέσα από παραμύθια και παιχνίδια, 
ώσπου να περάσει   ο χρόνος και να ξεχάσει. Η 
αδελφή μου δεν έκανε ποτέ τις ερωτήσεις που 
κάνουν όλα τα παιδιά, διότι είχε την οικογένεια 
της ‘’ενωμένη’’ αν και ήταν  διαλυμένη. Κάπως 
έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στα 
παιδιά. Να είστε δίπλα τους  και να μην τα πα-
ραμελείτε. Τα προβλήματα σας να τα λύνετε 
πολιτισμένα ώστε το παιδί να ζήσει σε ένα ήρε-
μο περιβάλλον ακόμα και αν ξέρει ότι οι γονείς 
του χωρίζουν.

 «ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΔΙΑΖΥΓΙΑ  -  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΟμΟΦΥΛΟΦιΛια
Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ένα από τα οποία είναι η  διαμόρφωση της 

ερωτικής τους ταυτότητας. Κάποιοι έφηβοι βρίσκουν τον έρωτα στο πρόσωπο ενός ατόμου 

του ίδιου φύλου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχουν κάποιο πρόβλημα ή είναι λάθος επιλογή. 

Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Υπάρχουν όμως και 

πολλές περιπτώσεις που οι ομοφυλόφιλοι έφηβοι αντιμετωπίζονται ρατσιστικά και με λανθα-

σμένο τρόπο. Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα ο έφηβος να κλείνεται στον εαυτό του, να νιώθει ότι 

δεν ανήκει πουθενά, ότι η διαφορετικότητά του είναι κάτι άρρωστο  και αυτό μπορεί να έχει ως 

συνέπεια την δημιουργία ψυχολογικών  προβλημάτων και χρόνιων ανασφαλειών. Ο έφηβος έχει 

ήδη να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα που εμφανίζονται στη ζωή του και αν βρεθεί σε τέτοια 

θέση σίγουρα κάτι θα πάει στραβά. Όποιος και να είναι ο λόγος που κάποιος έχει κατασταλάξει 

στην άποψη ότι είναι ομοφυλόφιλος πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστός και αποδεκτός.  

«ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΕΡΩΤΑΣ
Η ερωτική ζωή των εφήβων παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφηβική ηλικία, πράγμα που οι 

γονείς δεν καταλαβαίνουν και το κατακρίνουν.
Ο έρωτας δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ο καθένας το βλέπει με διαφορετικό μάτι. Για κάποιον 

μπορεί να θεωρηθεί ελευθερία, ευτυχία ή οποιοδήποτε άλλο θετικό συναίσθημα, αντίθετα για 
τους γονείς ο έρωτας προκαλεί  αρνητικά συναισθήματα, όσον αφορά τα παιδιά τους, διότι 
πιστεύουν ότι τα απομακρύνει από τις σχολικές δραστηριότητες τους .

Οι γονείς θεωρούν τα παιδιά τους μικρά για να ερωτευθούν σε όποια ηλικία και αν βρίσκο-
νται. Πιστεύουν πως προτεραιότητα  έχουν τα μαθήματα και το σχολείο, θεωρώντας πως 
με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν το μέλλον τους, αγνοώντας τις περισσότερες φορές το 
σημαντικότερο κομμάτι αυτής της ηλικίας, τον έρωτα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι γονείς να 
απομακρύνονται και να μην μιλούν για αυτό το θέμα και τα παιδιά να οδηγούνται σε άλλες 
πηγές ενημέρωσης οι οποίες μπορεί να είναι 
λανθασμένες.

Αυτό που λέμε είναι ότι δεν θέλουμε οι γο-
νείς να γίνουν φίλοι μας, απλά να είναι πιο ανε-
κτικοί και να κατανοούν την φάση στην οποία 
βρισκόμαστε. Έτσι ώστε αν χρειαστούμε βο-
ήθεια να μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυ-
τούς. Με αυτό τον τρόπο και οι δύο κρατούν 
τον ρόλο τους, ο γονιός παραμένει γονιός και 
ο έφηβος παραμένει έφηβος.

«ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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ΜΑΖΙ … ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, εγώ αρ-

νούμαι να μείνω στάσιμη, ν’ απομονωθώ και να κλειστώ στον εαυτό μου. 
Έχω ανάγκη διαφορετικούς ανθρώπους γύρω μου, για να προχωρήσω και να 
εξελιχθώ. Δεν θέλω να τελματώσω στις δυσκολίες και στα προβλήματα που 
θα έρθουν. Θέλω να εκπαιδευτώ για τα καινούργια που έρχονται και εγώ δεν 
είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω.

Κάποτε η γιαγιά μου στα 82 της είπε σε μια συζήτηση μας: «παιδί μου, μέχρι 
να πεθάνω, θα μαθαίνω». Εγώ, κατάπληκτη, της απάντησα: «μα εσύ με τόσα 
παιδιά και όλα αυτά που πέρασες, δεν έμαθες;» Τώρα μπορώ να καταλάβω 
και να εξηγήσω τα λόγια της. Κάθε μέρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
καινούργιες καταστάσεις που μας αγχώνουν και μας αποδιοργανώνουν. Τι να 
πρωτοσκεφτείς; Την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ύφεση στην οι-
κονομία, τα παιδιά μας και το αβέβαιο μέλλον τους; Ψάχνω λοιπόν να βρω 
τρόπους να κρατήσω επαφή με τους ανθρώπους που έχουμε κοινά βιώματα 
κι ενδιαφέροντα, να μην απομονωθώ. Αρνούμαι να στέκομαι μπροστά σε μια 
τηλεόραση που σου μαυρίζει την ψυχή κάθε στιγμή ή σε έναν υπολογιστή, 
μόνη, να μιλώ με άγνωστους φίλους. Έχω ανάγκη να προχωρήσω παραπέρα 
στη ζωή, να ανήκω, να μοιράζομαι, να στηρίζω και να στηρίζομαι.

«ΠΑ-ΤΗΝΙΑ»

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
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E-mail: typostou@otenet.gr • www.typos-press.gr

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.

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΠA-THNIA
Bιδάλη Μαργαρίτα, Γεροντή Μα-
ρία, Δελασούδα Ελένη, Δεσύπρη 
Γεωργία, Kαρδαμίτση Μαρία, 
Kρητικού Τόνια, Kουσουνάδη 
Aλέκα, Παλαμάρη Iωσηφίνα - 
Mαρία, Πέτκοβιτς Αθηνά, Πλυτά 
Κρυσταλία, Πρελορένζου Μαρι-
ζάν, Σιώτου-Βιδάλη Μαρία, Σιώ-
του-Αρμακόλα Μαριέτα

ΙΟΣ - ΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΑ –ΣΚΕΨΕΙΣ
Kατερίνα Ξένιου, Mαρία Δρά-
κου, Δήμητρα Σταυράκη, Xρύσα 
Σταυράκη, Kωστούλα Bαλμά, Eι-
ρήνη Mπουζαλακου, Aκριβή Kω-
στοπούλου

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ 
Βαρβέρη Ελένη, Τριανταφύλλου 
Μαρίνα, Μαούνη Μαρία, Φαρού-
που Χρυσούλα, Τριανταφύλλου-
Ένγκελ Κατερίνα, Φαρούπου 
Χριστίνα, Καπούτσου Ελένη, 
Σιφναίου Μαρία, Πατέλη Ελένη, 
Μαριάνου Χριστίνα

ΣΥΡΟΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ : ΓΟΝΙΟΣ
Μαρία  Ανδριανοπούλου, Ιωάννα 
Καλαφάτη, Βιργινία Κοσκινά, Κα-
τερίνα Λούβαρη, Άννα Πιτσικάλη

ΣΥΡΟΣ – ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ
Χρυσάνθη Κυμηνά, Αγγελική Μαν-
δηλαρά, Ευαγγελία Ρουσσουνέ-
λου, Μαρία Τσαμήτα-Στριγγάρη 

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

ΣΥΡΟΣ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΝΗ
Αλαφούζου Αμαριλλίς, Βαμβα-
κούρη Νίκη, Βαμβακούρη Κατερί-
να, Μαραγκού Σοφία, Παπαηλίας 
Στέλιος, Προκοπίου Αδαμαντία, 
Ροσσολάτου Ελπίδα, Φούαση 
Γωγώ, Φραγκογιάννη Ηλέκτρα



Mύθοι για τα μωρά
(εγχειρίδιο για μπαμπάδες)

• Tα μωρά δεν είναι αυτοκαθαριζόμενα.
H πυρόλυση είναι μόνο για τους φούρνους.
• Tα κακάκια τους δεν μυρίζουν ροδόνερο.

Ποτέ κανένα pamper δεν ανακηρύχτηκε μυροβλήτης.
• Δεν λειτουργούν με μπαταρία.

Aδίκως ψάχνετε το κουμπί που τα κάνει να 
σταματούν το κλάμα.
•Σου ομορφαίνουν τη ζωή!

Bρείτε μου ένα λόγο για να τρέχει κανείς μέσα στη 
νύχτα.
• Mαμ, κακά και νάνι.

Πολύ μαμ, πολλά κακά και λίγο νάνι... για όλους.
• O ύπνος τα τρέφει.

Kαι οι γονείς «γράφουν» χιλιόμετρα μέχρι να τα 
κοιμίσουν.
• Θέλουν στοργή και proderm ... και ρούχα και 

παιχνίδια και πάνες και γάλα και χίλια δύο άλλα.
• Tο μωρό ενώνει το ζευγάρι.
Eιδικά όταν κοιμάται ανάμεσά τους για... χρόνια.

Kαι τώρα αγάπη μου.... οι τρείς μας!


