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“H αγάπη µε 
µικρά χεράκια, 

έρχεται, σ’αγγίζει 
µε χιλιάδες αναµνήσεις και σου 
απευθύνει όµορφες ερωτήσεις που 
δεν µπορούν ν’απαντηθούν”. (Carl 
Sandburg). Σ’αυτό συµφωνούµε 
και εµείς. Aισθανόµαστε ιδιαίτερη 
χαρά και ικανοποίηση που για έκτη 
συνεχόµενη φορά επικοινωνούµε 
µαζί σας µέσα από τις σελίδες της 

ς . E ρ γ α ζ ό µ α σ τ ε 
γι ’αυτήν, παρακολουθούµε την 
πορεία της, µεγαλώνουµε µαζί της 
-κυριολεκτικά, αλλά και ποιοτικά 
νοµίζουµε- όπως και ο αριθµός των 
οµάδων - µελών, ίσως και φίλων της.

Eσείς που τη διαβάζετε µπορεί 
να θεωρήσετε ότι κάποιες φορές 
επαναλαµβανόµαστε· σίγουρα την 
ίδια αίσθηση δηµιουργούν και σε 
µας τα κείµενα, τα οποία φθάνουν 
προς δηµοσίευση. Aυτό όµως, που 
τελικά επαναλαµβάνεται είναι η 
ζωή, η οποία γεννιέται, ωριµάζει, 
πεθαίνει και ξαναγεννιέται µέσα 
από τις ιστορίες των ανθρώπων. 
Mικρά και καθηµερινά είναι αυτά 
που κρύβουν το αληθινό νόηµα 
της ζωής, της ευτυχίας που όλοι 
αναζητούµε παντοιοτρόπως, αλλά 
για µας είναι απαραίτητα, θεµελιώδη, 
µεγαλειώδη.

H ΣYNTAKTIKH OMA∆A 

Η πρώτη φετινή µας συνάντηση 
για τη σύνταξη του περιοδικού, 
έγινε στο σπίτι ενός µέλους της 
οµάδας µας µε καφέ, γλυκίσµατα 
και πολύ καλή διάθεση από 
όλες!

Τα θέµατα της συζήτησης, 
όπως ήταν φυσικό, στράφηκαν 
γύρω από τα παιδιά µας και τις 
προσωπικές µας σχέσεις. ∆εν 
έλειψαν βέβαια και οι κουβέντες 
για τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Τέθηκαν σοβαρά και συγκεκριµέ-
να θέµατα, δόθηκε χώρος και 
χρόνος για την κάθε µία να 
εκφράσει τους προβληµατισµούς 
της και τις απόψεις της. Κατα-
φέραµε στο τέλος αυτής της 
συνάντησης να νιώθουµε πιο 
ανάλαφρα και αισιόδοξα.

Αναπολώντας εκείνη τη συνά-
ντηση, χαµογελάω σκεπτόµενη 
πώς θα ήταν αυτός ο απογευ-
µατινός καφές πριν έρθουµε 
σε επαφή µε το “Θησέα”... Θα 
µιλούσαµε όλες µαζί...

-Εσύ φταις που έγιναν έτσι. -
Εγώ θα είχα κάνει αυτό...

-Έπρεπε να κάνεις έτσι... 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ

Νέες προσδοκίες
Φέτος περιµένουµε µε 

µεγαλύτερη λαχτάρα τον 
Άη Βασίλη. Γιατί; 

Αν και κάθε χρόνο µας 
έφερνε όµορφα δώρα και 
ουσιαστικά, φέτος θα φέρει 
κάτι ξεχωριστό για µας τις 
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ µητέρες του 
ΘΗΣΕΑ. Θα µας φέρει τη 
συνέχεια του τρίτου κύκλου 
που τόσο πολύ επιθυµούσαµε 
και λαχταρούσαµε.

Θα  συν ε χ ί σουµε  να 
βρισκόµαστε µε τις άλλες 
µητέρες, να ανταλλάσσουµε 
τις απόψεις µας, τους προ-

βληµατισµούς, τα συναι-
σθήµατα µας, τις έγνοιες 
και τις απορίες µας, ώστε να 
µάθουµε να επικοινωνούµε 
καλύτερα µε το σύντροφό 
µας, τα παιδιά µας και 
πάνω απ’όλα µε τον ίδιο 
µας τον εαυτό.

Στη µάθηση δεν υπάρχει 
τέλος. Να ανανεώσουµε το 
συµβόλαιό µας και να τη-
ρήσουµε τους νέους όρους 
του. Να αναθεωρήσουµε τις 
απόψεις µας και να ανα-
γνωρίσουµε τα λάθη µας.

Ευχόµαστε ο νέος κύ-

κλος να αγγίξει βαθιά τη 
ψυχή µας και να ξυπνήσει 
τα συναισθήµατά µας.

Ευχόµαστε τέλος ο Άη 
Βασίλης να είναι γλυκός 
και υποµονετικός µαζί µας
για να µπορέσει να δι-
εισδύσει στην ψυχή µας 
ώστε να µπορούµε να επι-
κοινωνήσουµε σωστά και 
ουσιαστικά µε την οµάδα.

Τέλος, ευχόµαστε χρόνια 
πολλά και καλά για όλες 
τις µητέρες.

ΣKEΠTOMENΕΣ

Στο ξεκίνηµα του τεύχους µας συνέβη ένα απροσδόκητο 
γεγονός.

Έφυγε από κοντά µας η κ. Bάσω Bασιλείου, ιδρύτρια µαζί 
µε τον σύντροφό της Γιώργο Bασιλείου του Aθηναϊκού 
Kέντρου Mελέτης του Aνθρώπου, που σε δύσκολους 
καιρούς αποφάσισαν να ασχοληθούν µε την ψυχή των  

ανθρώπων. Eµείς οι γονείς της “Φιλοστοργίας” θέλουµε να 
εκφράσουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και την ευγνωµοσύνη 
µας στην κα Bασιλείου. Θερµά συλλυπητήρια στην 
οικογενειά της. Eυχόµαστε να συνεχιστεί το έργο της που 
τόσο σηµαντικό και ωφέλιµο είναι για όλους εµάς. 

“Kα Bασιλείου θα ζείτε πάντα στις καρδιές µας”.
EMEIΣ OI ΓONEIΣ

Ξανά µαζί...  Τι κάνουµε  
 τελικά εµείς ε- 
 δώ, όλοι µαζί;

Ερχόµαστε για να µην χάσουµε 
αυτό το κάτι που είχαµε στις 
συναντήσεις µας των προηγού-
µενων χρόνων µε την Αναστασία; 

Ερχόµαστε για να ξεφύγουµε 
λίγο από αυτό που ζούµε 
καθηµερινά; 

Θα δέσει ποτέ αυτή η οµάδα;
Αναρωτιέµαι αν µάθαµε να επι-

κοινωνούµε ή είµαστε πάλι στο 
µηδέν. Ίσως το µηδέν ακούγεται 
βαρύ, τέλος πάντων για να πω
οµορφότερα: Στον τρόπο επικοι-
νωνίας που είχαµε συνηθίσει προ 
Αναστασίας.

Μήπως ξεχάσαµε ν’ακούµε 
και τελικά µιλάµε όλοι µαζί επι-
θυµώντας να πει ο καθένας τα 
δικά του; Βιαζόµαστε να τελειώσει 
ο οµιλητής για να πούµε το δικό
µας κοµµάτι στην Ιστορία. 
Ξεχάσαµε λίγο.

Σ’αυτή τη συνάντηση, χωρίς να
το επιδιώξω, βγήκα λίγο από τον
κύκλο. Έκανα τον παρατηρητή, 
πράγµα που το συνειδητοποίησα 
αργά το ίδιο το βράδυ. Τι πα-
ρατηρήσεις θα έγραφα; Μάλλον 
τα ερωτήµατα της αρχής. 

Άννα Bιδάλη
EXTREME-SPORTS

Κριτική, αντίδραση, κήρυγµα, χάος!!!!
Έχοντας αλλάξει τον τρόπο που παρα-

τηρούµε και ακούµε τους άλλους, αφήνοντας 
χώρο και χρόνο να εκφραστούν, µια απλή 
συνάντηση µετατρέπεται σε ουσιαστική, 
ενώ φεύγοντας παίρνουµε µαζί µας σαν 
ανάµνηση τη ζεστασιά των ανθρώπων που 
µοιραστήκαµε κοινούς προβληµατισµούς!! 
Και ανυποµονούµε σίγουρα για τον επόµενο 
απογευµατινό καφέ!!! ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ
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Συνεχώς εκδηλώνουµε 
σηµάδια ανησυχίας, 
άγνοιας, δυσφορίας, φόβου, για το µεγάλωµα των παιδιών 
µας. Aκούµε “εφηβεία” και τροµάζουµε, “σχολεία” και 
κάτι µας πιάνει...

∆εν είναι λίγοι οι γονείς εκείνοι, που τα παιδιά τους 
ενώ έχουν τελειώσει το σχολείο, στην ανάµνηση εκείνης 
της εποχής, εκδηλώνουν την ανακούφισή τους που 
πέρασε... Aκόµη και η ψυχαγωγία τους µας ανησυχεί και 
µας φοβίζει.

Θεωρώ ότι, όλα αυτά τα συναισθήµατα είναι πολύ 
έντονα και καλούµαστε να τα διαχειριστούµε σε µία 
ηλικία σχετικής ωριµότητας.

Aς σκεφτούµε όµως για λίγο και τα παιδιά µας. Aυτά 
καλούνται από την πιο ξένοιαστη ηλικία να διαχειρισθούν 
δύσκολες καταστάσεις και ας λέµε πολλές φορές ότι τα 
έχουν όλα τώρα.

Aπό πολύ µικρή ηλικία οι απαιτήσεις µας από αυτά είναι 
τόσες πολλές. Oι προσδοκίες µας τα πιέζουν πρώτον. 
Ό,τι δεν κατακτήσαµε εµείς πρέπει να κατακτηθεί από 
αυτά. H κοινωνική διεύρυνση τα ξαφνιάζει. Γίνονται από 
πολύ νωρίς πολίτες του κόσµου, αντιµετωπίζουν την 

διαφορετικότητα, 
την τόσο µεγάλη ποικιλία, 

την αφθονία, την τεχνολογία. Όγκος πληροφοριών και 
στείρα γνώση τα κατακλύζουν. Tο πνεύµα τους ασφυκτιά 
και βαραίνει αντί να ξεδιπλώνεται, να διευρύνεται 
απολαµβάνοντας τη γνώση. O ανταγωνισµός τα 
στεγνώνει και τα σκληραίνει. Kαι εµείς οι γονείς 
ανεκπαίδευτοι και πολλές φορές ανυποψίαστοι σ’ αυτά τα 
δεδοµένα, αδυνατούµε να τα βοηθήσουµε ουσιαστικά και 
αποτελεσµατικά, αφού και για µας συνεχώς προκύπτουν 
νέα δεδοµένα.

Aς προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε λίγο τις 
ανησυχίες τους, τις προσδοκίες τους, τις αντιδράσεις τους 
που αντανακλούν την αβεβαιότητά τους, τη σύγχυσή τους, 
τον αποκλεισµό τους και γιατί όχι και την εκµετάλλευσή 
τους. Στο κάτω - κάτω τα παιδιά είναι το µέλλον, και 
στο ξεµύτισµά τους στον κόσµο, από την εφηβεία 
σηµαδεύονται από συµβάντα που δεν τους εγγυώνται και 
τα καλύτερα. Kαλώς ή κακώς λοιπόν, ο καθρέφτης τους 
είµαστε όλοι εµείς... και εµείς οι γονείς.

Aναµφισβήτητα οι προθέσεις µας είναι οι καλύτερες, 
αλλά αρκούν µόνο αυτές πια; ΣYNO∆OIΠOPOI E.Λ.Ψ. 

ο γ νιός σήµερα...

Aρκούν µόνο οι προθέσεις;

Κάποτε υπήρχε το ρητό που έλεγε: 
«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.» 
Όταν παίρναµε κακούς βαθµούς 
στο σχολείο, αυτό που µας περίµενε 
ήταν φωνές, προσβολές κ.α. Το 
ίδιο συνέβαινε και όταν λερώναµε 
το χαλί, όταν κάναµε ζηµιά, όταν 
αργούσαµε να πάµε σπίτι και πολλά 
άλλα που µπορεί να κάνει ένα παιδί. 
Ο τρόπος αυτός από τη µια µεριά 
ήταν αποτελεσµατικός, γιατί ξέραµε 
ότι αν δεν κάναµε αυτό που έπρεπε 
θα είχαµε φωνές, από την άλλη 
πάλι σαν παιδιά, πληγωνόµασταν 
ψυχικά, στενοχωριόµασταν, επανα-
στατούσαµε και το αθώο µυαλό 
µας έκανε διάφορες κακές σκέψεις 
όπως: «δε µας αγαπάει, όλο µαζί 
µας τα βάζει» κ.α. Αναλόγως το 
χαρακτήρα και την ευαισθησία του 
κάθε παιδιού. Όλα αυτά πολλούς 
από εµάς, µας κατατρέχουν µέχρι και 
σήµερα που είµαστε πλέον ενήλικες, 
άλλους σε πιο έντονο βαθµό και 
άλλους σε µικρότερο, αναλόγως την 
ψυχική δύναµη του καθενός. Πολλοί 

από εµάς δεν έχουµε το θάρρος της 
γνώµης µας, γιατί όταν ήµασταν 
παιδιά, οι ερωτήσεις και οι πράξεις 
µας, φαινόταν τόσο αστείες στους 
µεγάλους που ή θα γελούσαν ή θα 
κορόιδευαν ή θα µας αγνοούσαν µε 
αποτέλεσµα να µας αποθαρρύνουν.

Κάνουµε  πράγµατα  γ ια  να 
ευχαριστήσουµε τους άλλους χωρίς 
να σκεφτόµαστε τον εαυτό µας, γιατί 
έτσι µας έµαθαν από µικρά.

∆υστυχώς τον τρόπο αυτό πολλοί 
από εµάς τον χρησιµοποιούµε 
µέχρι και σήµερα, γιατί έτσι έχουµε 
µάθει και άλλοι πάλι θέλοντας να 
µην περάσουν τα παιδιά µας 
τα ίδια µ’εµάς, ξεφεύγουµε 
στην άκρως αντίθετη πλευρά 
µε αποτέλεσµα να χάνουµε 
τον έλεγχο.

Πιστεύω λοιπόν ότι 
είναι καλύτερα αντί να 
τα µαλώνουµε, να 
µιλάµε µαζί τους, 
να συζητάµε, να 
απαντάµε στις 

ερωτήσεις τους, όσο κουτές κι αν 
µας φαίνονται, να τα επιβραβεύουµε 
σε κάθε καλή τους πράξη, να τα 
ακούµε προσεκτικά, µε κατανόηση 
να τους εξηγούµε το κάθε «µη» 
και «όχι», να είµαστε ειλικρινείς 
µαζί τους, να τους εκφράζουµε τα 
συναισθήµατα, τους φόβους, τις 
ανησυχίες µας, να τα ενθαρρύνουµε 
και να τους δίνουµε το λόγο 
σε πράγµατα που τα αφορούν. 
Τώρα λοιπόν που οι κίνδυνοι 
και οι ανάγκες της ζωής ολοένα 
αυξάνονται, ας εφοδιαστούµε µε 
κουράγιο, υποµονή, επιµονή και ας 
φτιάξουµε το δικό µας ρητό:

«Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ»

Γ.∆.
ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α

Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο;
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Νοµίζω ότι όλοι κάποια στιγµή έχουµε νιώσει 
παγιδευµένοι σε συµπεριφορές και αντιδράσεις, 
που, ενώ δεν µας εκφράζουν, τις επαναλαµβάνουµε 
δέσµιοι δυσλειτουργικών µοντέλων. Αυτό είναι συχνά 
η αφορµή ν’ αφουγκραστούµε την κατάσταση και αν 
µη τι άλλο να δοκιµάσουµε άλλου είδους προσέγγιση 
και στάση.

Πάνω λοιπόν που είχαµε την επιφοίτηση κάποιου 
πνεύµατος για το πώς να πείσουµε το παιδί µας 
να διαβάσει τα µαθήµατά του ή να µαζέψει το 
δωµάτιο του (καθηµερινά πράγµατα, καθηµερινές 
συγκρούσεις) και αποφασίζουµε να έχουµε εντελώς 
διαφορετική στάση, έρχονται οι τρικλοποδιές. Κάθε 
είδους αναποδιά για να µας αποθαρρύνει και να µας 
δυσκολέψει. Αυτό συµβαίνει γιατί συχνά η συνήθεια 
γίνεται δεύτερη φύση που θέλει συνέπεια και συνέχεια 
για ν’ αλλάξει. Εφόσον έχουµε ξεκάθαρο αυτό που 
θέλουµε να διαφοροποιήσουµε στη στάση, δράση, 
συµπεριφορά µας, ας µείνουµε σταθεροί και θετικοί, 
γιατί χρειάζεται χρόνος για να είναι ορατά τα πρώτα 
σηµάδια. Η νέα δράση θα φέρει και νέα αντίδραση, 
αλλά αν συνεχίσουµε µε πίστη στον εαυτό µας και σε 
ό,τι καλό προσδοκούµε, σίγουρα θα τα καταφέρουµε. 
Ας µην ξεχνάµε ότι µόνο εµείς µπορούµε να 
βελτιώσουµε τον εαυτό µας. Mέσα µας υπάρχουν 
όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις.

Άννα Πιτσικάλη
KΩ∆IKOΣ:ΓONIOΣ

Ο ι περισσότεροι θα θυµόµαστε αυτή την ερώτηση 
της φιλολόγου, όταν αναλύαµε ένα ποίηµα 

και ψάχναµε ανάλογα µε το ύφος και τη γραφή να 
ανακαλύψουµε κάτω από την επιφάνεια την ουσία, το 
κρυµµένο µήνυµα, το προσωπικό στίγµα.

Αναρωτιέµαι λοιπόν µήπως αυτή την ερώτηση πρέπει 
να τη θέτουµε καθηµερινά στον εαυτό µας. Όχι µόνο 
για να βρούµε τον πραγµατικό λόγο των διαφόρων 
αντιδράσεων, αλλά και για να εντοπίζουµε τι έχουµε 
πραγµατικά να µάθουµε. Τα γεγονότα συµβαίνουν γιατί 
είναι µια αλληλουχία συνθηκών, συµβάντων, επιλογών, 
δονήσεων σε βάθος χρόνου. ∆εν είναι τυχαία αλλά 
συνεπαγωγικά, συνδυασµοί πολλών παραγόντων, σαν 
τη θεωρία του χάους (που µόνο χαώδης δεν είναι), µε 
δυο απλά λόγια λέει ότι το πέταγµα µιας πεταλούδας 
στο Πεκίνο µπορεί να προκαλέσει βροχή στη Σαχάρα. Η 
θεωρία αυτή δεν έχει εφαρµογή µόνο στο περιβαλλοντικό 
σύστηµα αλλά και στο κοινωνικό και κυρίως στο 
οικογενειακό. Σίγουρα, όταν αποφορτισµένοι εξετάζουµε 
ένα πρόβληµα, λίγο ως πολύ το έχουµε διαπιστώσει, ότι 
σε κάθε δυσκολία υπάρχει και κάποιο καλό στοιχείο, ένα 
µάθηµα ζωής που οι επιµελείς µαθητές αν το δουν όχι 
µόνο µε τα µάτια του σώµατος, αλλά και της σκέψης, 
της ψυχής, σίγουρα θα βρουν αυτό που θέλει να πει 
ο ποιητής, και ίσως µε πολύ εσωτερική δουλειά και 
παρατήρηση να καταφέρουν να γίνουν πραγµατικοί 
ποιητές της δικής τους ζωής.

Άννα Πιτσικάλη
KΩ∆IKOΣ:ΓONIOΣ

T P I K Λ O Π O Δ I E Σ Τι θέλει να πει ο ποιητής;

Σ τις µέρες µας οι γυναίκες καλούµαστε να παίξουµε πολλούς ρόλους. Της συζύγου, της εργαζόµενης, 
της µάνας. Προσπαθούµε να είµαστε σε όλα καλές. Να τρέχουµε, να παλεύουµε, να είµαστε δυνατές. Με 

κατανόηση, αγάπη και συµπαράσταση στους γύρω µας αλλά κυρίως στα παιδιά µας.
Μια σηµερινή γυναίκα είµαι και εγώ. Με πολλούς ρόλους, πάντα παρούσα για τους “άλλους”.
Γεµάτη άγχος να τα προλάβω όλα, κούραση, νεύρα, έτοιµη για καβγά, για σύγκρουση µε το σύντροφό µου, o 

οποίος µε θέλει ήρεµη, υποµονετική, δυνατή, να τον στηρίζω. Τα παιδιά µου θέλουν το ίδιο. Κυρίως όµως θέλουν 
το χρόνο µου, που είναι ανύπαρκτος. Το χρόνο και τις στιγµές που θέλω για τον εαυτό µου. Τις στιγµές που έχω 
µε τις φίλες µου, την ώρα του καφέ µου, τον λίγο ύπνο µου. Πράγµατα απλά αλλά σπουδαία για µένα.

 Αν ρωτούσαν τα παιδιά µου θα έλεγαν ότι η µαµά τους είναι µια γκρινιάρα, φωνάζει και τα καταπιέζει µε 
την καθαριότητα. Εγώ όµως δεν θέλω να είµαι αυτό. Θέλω να είµαι καλή σε “όλα”. Πώς γίνεται αυτό; Γιατί οι 
προσπάθειές µου δε φαίνονται; Εγώ από αγάπη τα κάνω όλα. Βλέπω τα λάθη µου, αλλά ο χρόνος δε µου φτάνει 
να τα διορθώνω. 

Τα τελευταία χρόνια µέσα από τα σεµινάρια του “ ΘΗΣΕΑ” είδα τον εαυτό µου µε άλλα µάτια. Έψαξα, ανησύχησα 
για µένα, προβληµατίστηκα για τη σχέση µου και τα παιδιά µου. Κατανόησα τον σύζυγό µου και προσπάθησα 
να είµαι πιο κοντά του, να αφιερώνουµε ο ένας στον άλλο ιδιαίτερες στιγµές, να µπορούµε ενωµένοι 
πια να αντιµετωπίζουµε όλα τα προβλήµατα και τις προκλήσεις της ζωής.

Κυρίως κατάλαβα ότι δεν µπορώ να είµαι καλή σε όλα. Είµαι άνθρωπος, όχι θεός, έχω 
αδυναµίες. Θα προσπαθώ να βελτιώνοµαι, να αλλάζω και να µεγαλώνω 

δίπλα στα παιδιά µου και σ’ 
αυτούς που αγαπώ.

∆POΣOΣTAΛI∆EΣ

Ρόλοι για γερά νεύρα
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Πριν λίγο καιρό θυµήθηκα ένα 
περιστατικό που συνέβη πριν 30 
χρόνια περίπου, όταν ήµουν 9-10 
χρονών δηλαδή. Οι γονείς µου πήγαν 
για διακοπές. Για το διάστηµα αυτό 
εγκαταστάθηκαν στο σπίτι µας ένα 
ζευγάρι φίλοι τους µε το δίχρονο 
κοριτσάκι τους, για να µη µείνουµε, 
εγώ και τα αδέλφια µου, µόνοι µας. 
Μέναµε σε χωριό και όλα τα χρόνια 
είχαµε λυκόσκυλο, -κανονικό µέλος 
της οικογένειας- και έτσι φυσικά 
και τότε που έγινε το περιστατικό. Η 
σκύλα εκείνη ήταν αρκετά µεγάλη σε 
ηλικία και όπως πολλά λυκόσκυλα είχε 
παρουσιάσει πρόβληµα στα αυτιά της. 
Θεραπείες και ιστορίες- πονούσε όµως 
συχνά η καηµένη! Το   
κοριτσάκι των φίλων 
µας ήταν όµως
2 χρονών και πού 
να καταλάβει. 
Την κυνηγούσε 
µε χαρά και
της τραβού-
σε την ουρά 

και τα αυτιά όποτε έβρισκε ευκαιρία 
και γύρευε να καταλάβει εάν η σκύλα 
είχε µάτια ίδια µε των ανθρώπων 
κάνοντας δοκιµές βάζοντας τα δάκτυ-
λά της µέσα! Βασανιστήριο σκέτο! Φυ-
σικά κάναµε ότι µπορούσαµε για να το 
αποτρέψουµε αλλά όποιος ξέρει από 
δίχρονα καταλαβαίνει... Και η σκύλα το 
άφηνε υποµονετικά και όταν δεν άντεχε 
άλλο έφευγε ευγενικά προσπαθώντας 
να βρει καταφύγιο κάπου µέσα στο 
σπίτι ή βγαίνοντας έξω, και ας µην ήταν 
«η ώρα της να βγει...»

Μια µέρα «το χάσαµε» το κοριτσάκι. 
Πανικός. Ψάξαµε παντού µέσα στο 
σπίτι αλλά πουθενά. Βγήκαµε έξω και 

ενώ οι άλλοι ψάχνανε κήπους 
κλπ. βγήκα εγώ στο 

δρόµο και στη στροφή τι να δω; Το 
κοριτσάκι να περπατάει πάνω στο 
πεζοδρόµιο µε σίγουρα βήµατα 
γεµάτα χαρά και αυτοπεποίθηση 
θέλοντας να ανακαλύψει τον κόσµο 
όλο. ∆ίπλα ακριβώς (στο δρόµο) να 
βρίσκεται η σκύλα να περπατάει στον 
ίδιο αργό ρυθµό µε το µικρό και κάθε 
φορά που παραπατούσε (και έτσι να 
βρίσκεται κάτω στο δρόµο) η σκύλα 
να το σπρώχνει µε τη µουσούδα της 
για να ανέβει ξανά στο πεζοδρόµιο 
ασφαλής απ’τα αυτοκίνητα και άλλους 
κινδύνους... Περισσότερα λόγια είναι 
περιττά, νοµίζω!

Όλο το σκηνικό - και η εικόνα αυτή 
µου ήρθε στο µυαλό 30 χρόνια µετά - 
τώρα που η κόρη µου είναι 14 χρονών. 

Και πιστεύω πως δεν είναι 
τυχαίο. ∆ιότι σ’αυτή τη φάση 
νοιώθω µεταφορικά σαν τη 

σκύλα της ιστορίας και 
ότι το κοριτσάκι είναι 
η κόρη µου. Καταλα-

βαίνετε τι εννοώ;
ΣΥΝΟ∆ΟΙΠΟΡΟΙ

H Σκύλα ήταν... µάνα

Αυτή τη φράση τη διάβαζα σε µία 
επιγραφή καθηµερινά κάνοντας 
τα καθιερωµένα δροµολόγια µε τα 
παιδιά µου από και προς το σπίτι. 
Ήταν ένα όµορφο οπτικό µήνυµα 
το οποίο στάθηκε αφορµή για µία 
συζήτηση σε βάθος µε τα παιδιά µου 
για τα λάθη µιας ζωής!

Γιατί αλήθεια υπάρχει άνθρωπος 
που να µην έχει κάνει λάθη;

Θυµάµαι πόσο δύσκολο τους 
ήταν να καταλάβουνε πόσο µεγάλη 
σηµασία έχει να κάνουν λάθη και 
να µαθαίνουν από αυτά. Μπορεί 
πολλές φορές να νιώθουµε ενοχές, 
τύψεις ή και αδύναµοι µετά από ένα 
λάθος µας, αλλά αυτό είναι που θα 
µας κάνει καλύτερους και θα µας 
βοηθήσει να είµαστε πιο προσεχτικοί 
και να προχωρήσουµε στη ζωή. Όλοι 
έχουµε το δικαίωµα να κάνουµε λάθη 
τα οποία στη συνέχεια πρέπει να τα 
αξιολογούµε για να µπορέσουµε να 
γίνουµε καλύτεροι άνθρωποι.

Το λάθος λοιπόν είναι ανώτερο της 
τέχνης... Της τέχνης για µία καλύτερη 
ζωή!!! ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

Θέλουµε τα παιδιά µας να είναι ειλικρινή κι αν καµιά φορά ανακαλύπτουµε 
ότι µας λένε ψέµατα, τα µαλώνουµε, τους φωνάζουµε χωρίς να σκεφτόµαστε 
τι είναι αυτό που τα κάνει να λένε ψέµατα. Ποιος φταίει άραγε, αυτά ή εµείς; 
Αναρωτιέµαι, µήπως και εµείς δεν είµαστε ειλικρινείς µαζί τους;

Μήπως τα µαλώνουµε υπερβολικά, χωρίς να τους έχουµε εξηγήσει από 
την αρχή ορισµένα πράγµατα, κι έτσι τα προωθούµε στην προσφυγή του 
ψέµατος; Μήπως τελικά πρέπει να προσέξουµε περισσότερο τη δική µας 
συµπεριφορά, ώστε να µάθουν κι εκείνα να συµπεριφέρονται ανάλογα;

Εµείς οι µεγάλοι είµαστε πρότυπο για τα παιδιά µας, όπως ενεργούµε και 
συµπεριφερόµαστε, έτσι θα µάθουν κι εκείνα. Γ.∆.  HΛIAXTI∆A

 Όταν όλοι κοιµούνται και δεν ακούγεται η λέξη «µαµά».
 Όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει µπάνιο και όχι ντους.
 Όταν µένει ολοµόναχη στο σπίτι (home alone).
 Όταν καταφέρει να πάει κοµµωτήριο, χωρίς να είναι µαρτύριο.
 Όταν βρίσκεται µε τις φίλες της.
 Όταν δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για κάποιον.
 Όταν δεν τρέχει γιατί την κυνηγάει ο χρόνος.
 Όταν µπορεί να ξεχνάει ότι είναι µητέρα και να θυµάται ότι

 είναι γυναίκα. KΩ∆IKOΣ: ΓONIOΣ

ΔIABAΣE T ...

κλπ. βγήκα 

Πότε ξεκουράζεται µια µητέρα

Ειλικρίνεια
ΤΟ ΛΑΘΟΣ EIΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ......
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Πόσο συχνά νιώθουµε κουρασµένοι, άκεφοι, να 
προλάβουµε τις υποχρεώσεις µας οικογενειακές, 
επαγγελµατικές, κοινωνικές κι όσα προκύπτουν επι-
πλέον των ήδη προγραµµατισµένων! Γιατί στ’ αλήθεια 
συµβαίνει αυτό; Ίσως επειδή το 24ωρο δεν αρκεί για 
να καλύψουµε όσα πρέπει. Ίσως επειδή παρασυρµένοι 
απ’ αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ακολουθούµε 
χωρίς να συνειδητοποιούµε τι ακριβώς κάνουµε. 
Γνώριµη αίσθηση αλλά µας εκφράζει; 

 Θεωρώ ότι αν σταθούµε λίγο και σκύψουµε εντός 
µας, θ’ ανακαλύψουµε ότι οι προσωπικές µας µικρές 
ανάγκες είναι θαµµένες κάτω από «δεν προλαβαίνω», 
«ίσως κάποια άλλη στιγµή».Όµως το ξέρουµε ότι 
θέλουµε λίγο προσωπικό χρόνο, µια ανάπαυλα µε 
φίλους, ένα ταξίδι, λίγη κουβεντούλα µε το παιδί µας, 
µια ζεστή αγκαλιά. Ο καθένας - καθεµιά µπορεί όσο 
δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες να κάνει κάτι µικρό, 
κάτι λίγο κάθε µέρα για να νοιώθει ότι είναι µια καλή 
µέρα. Βασική προϋπόθεση ν’ αναλογιστεί τι είναι 
σηµαντικό κάθε φορά. Να ιεραρχήσει προτεραιότητες 
όχι µόνο προς τα έξω αλλά και προς τα µέσα.

 Οι συνθήκες σπάνια θα είναι ευνοϊκές, αλλά αν 
αλλάξουµε τον τρόπο που βλέπουµε τα πράγµατα, 
τότε έχουµε πολλές πιθανότητες να αλλάξουµε και 
τις συνθήκες. Μικρές στιγµές, µικρές χαρές, µικρές 
διαφορές για ν’ αλλάξουµε τη ροή της ρουτίνας. ∆εν 
είναι εγωιστικό γιατί ό,τι θετικό εισπράξουµε θα το 
µεταδώσουµε και γύρω µας . Η ενέργεια δεν χάνεται, 
απλώς αλλάζει µορφή.

Άννα Πιτσικάλη
KΩ∆IKOΣ:ΓONIOΣ

Την καριέρα µου ως άνθρωπος την ξεκίνησα µε 
την ιδιότητα του παιδιού. Μεγαλώνοντας απέκτησα 
κι άλλες ιδιότητες για να µε χαρακτηρίζουν. Αυτό 
όµως που «σηµαδεύει» τη ζωή µου είναι ότι είµαι 
παιδί για τους γονείς µου και γονιός για τα παιδιά 

µου. Μήπως έχω δυο προσωπικότητες σε ένα σώµα; 
Κάτι σαν σαµπουάν µε µαλακτική µαζί; Οι γονείς µου 
πιστεύουν ότι δεν ξέρω τίποτα από τη ζωή και τα 
παιδιά µου ότι τα ξέρω όλα. Για τους πρώτους είµαι 
ακόµα ανώριµη και επιπόλαια και για τους άλλους 
συντηρητική και σπαστικιά. Οι µεν νοµίζουν ότι είµαι 
υπέρ του δέοντος µοντέρνα και οι δε, ότι είµαι ... µούχλα. 
∆όκτωρ Τζέκιλ καλεί Μίστερ Χάιντ. Το αστείο είναι ότι 
όλοι τους περιµένουν κάτι από µένα που στο τέλος 
δεν τους ικανοποιεί κιόλας. Άρχισα να αναρωτιέµαι 
αν τελικά είµαι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις δυο 
γενιές ή απλά ο πιο αδύναµος κρίκος. Αυτό που έχω 
καταλάβει πάντως είναι ότι η ζωή µου δε θα γίνει ποτέ 
βαρετή και επίσης ότι ως ...θεά Κάλι (βλέπε 15 χέρια 
κι άλλα τόσα πόδια) θα είχα διαπρέψει.

KΩ∆IKOΣ:ΓONIOΣ

Επειδή στη διάρκεια της ηµέρας συχνά νιώθω 
την ανάγκη να εκφράσω κάποια συναισθήµατά 
µου και επειδή δεν είναι πάντα η κατάλληλη στιγµή 
να τα µοιραστώ µε κάποιον -δεν βρίσκεις εύκολα 
διαθέσιµο άτοµο στο σπίτι- και αυτό µε απογοητεύει, 
µου ήρθε µια ιδέα !!!!

Να δηµιουργήσω ένα κάδο ανακύκλωσης των 
συναισθηµάτων µου. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται 
σε πειραµατικό στάδιο, αλλά τα αποτελέσµατα 
αρχίζουν να φαίνονται.

Καθηµερινά νιώθω να γεµίζει ο κάδος µε ανάµικτα 
συναισθήµατα, αλλά τουλάχιστον αξιοποιούνται 
όλα. Αυτό µου δίνει δύναµη να συνεχίζω να νιώθω 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Και ....έχω και περίσσευµα συναισθηµάτων.
∆οκιµάστε το..... ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

ΚΑΤΩ Η ΡΟΥΤΙΝΑ

ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ.....
Μας αγγίζει ό,τι αφήνουµε να µας αγγίξει.
Μας πονά ό,τι αφήνουµε να µας πονέσει.
Μας εξουσιάζει ό,τι θεωρούµε δυνατό.
Αποκτά δύναµη ό,τι του δίνουµε αξία.
Είναι αδυναµία να µην µπορείς να επιβληθείς στον εαυτό σου
και αυτό δίνει εξουσία στους άλλους να σε ελέγχουν. MHTEPA    KΩ∆IKOΣ: ΓONIOΣ
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Ηζωή µας εξελίσσεται σε ένα ανελέητο κυνηγητό του χρόνου. Η µέρα 
που θα θέλαµε να είναι µεγαλύτερη για να προλαβαίνουµε «τα 

αναγκαία» και η νύχτα που θα ήταν αρκετή για την ξεκούρασή µας.
Όλα µας εγκλωβίζουν στη βιασµένη καθηµερινότητά µας. Τα πάντα συµβαίνουν κάτω από την πίεση του χρόνου, του 

άγχους και της ενοχής. Λίγος χαλαρός χρόνος για τα παιδιά και καθόλου τις περισσότερες φορές για το σύζυγο. Όλα «πρέπει 
να χωρέσουν», να χωρέσουν στο πρόγραµµά µας, υποχρεώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, αναγκαιότητες και λίγη διασκέδαση. 
Χρόνος για όλα εκτός από το ζευγάρι. Εγκλωβιζόµαστε!! Μακάρι να σταµατούσε ο χρόνος και να τα παίρναµε πάλι απ’την 
αρχή. Όχι στα ακριβά υποκατάστατα της αγάπης, λιγότερες «ανάγκες», περισσότερος ελεύθερος χρόνος.

Μια ζεστή αγκαλιά στα παιδιά µας χωρίς να κοιτάµε το ρολόι, ένα γλυκό βλέµµα στο 
«συνοδοιπόρο» σύντροφο χωρίς να το θαµπώνει το στρες της δουλειάς µας αρκούν 
για να σταθούµε όλοι γερά στα πόδια µας και να απολαύσουµε την ζωή που κυλά 
τόσο γρήγορα...                 Έφη Πολυκανδρίτη  EXTREME-SPORTS

Μεγαλώσαµε σε µια κοινωνία όπου 
σαν παιδιά µάθαµε να τα βλέπουµε όλα 
ωραία, χωρίς δυσκολίες και στερήσεις. 
Οι γονείς µας, όπως και όλοι οι γονείς 
όλων των εποχών, ίσως προσπαθού-
σαν να µας τα προσφέρουν όλα, να µη 
µας λείψει τίποτα ενώ µας κρατούσαν 
µακριά από τις δυσκολίες και τα 
βάσανα που ίσως να αντιµετώπιζαν οι 
ίδιοι στην προσπάθειά τους αυτή. 

Στα παιδικά µας χρόνια τα παραµύ-
θια µας µιλούσαν για την πανέµορφη 
πριγκίπισσα και το βασιλόπουλο που 
µε ένα µαγικό τρόπο ξεπερνούν όλα 
τα εµπόδια και καταλήγουν στο γάµο 
και......«έζησαν αυτοί καλά κι εµείς 
καλύτερα».

Οι ελληνικές ταινίες µε τις οποίες 
µεγάλωσαν γενεές και γενεές παρά 
τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες που 
περνούσαν οι πρωταγωνιστές τους, 
είχαν πάντα αίσιο τέλος, στα σκαλιά 
της εκκλησίας. Και, εάν όπως λένε οι 
ταινίες είναι βγαλµένες από τη ζωή... 
αυτό περιµένουµε να συµβεί και στη 
δική µας πεζή πραγµατικότητα.

Η πραγµατικότητα όµως είναι δια-
φορετική. 

Μεγαλώνουµε σε ένα προστατευτικό 
περιβάλλον. Τυχόν στεναχώριες και
δυσκολίες των γονιών µας στη κα-
θηµερινή µάχη για την επιβίωση 
και αποκατάσταση δεν αφήνονται 
να εκδηλωθούν. Οι γονείς µας δεν 
θέλουν να µας επιβαρύνουν µε το 
βάρος της καθηµερινότητας. Είναι η 
δική τους ευθύνη. Οι συµβουλές τους 
και οι παροτρύνσεις τους αφορούν 
µόνο την πρόοδο µας στο σχολείο, 
την επαγγελµατική µας αποκατάσταση 
και στο τέλος την οικογενειακή µας 
αποκατάσταση µε ένα καλό παιδί, 
για να µας βλέπουν και να µας 

καµαρώνουν. 
Και µεγαλώνουµε, φτιά-

χνουµε τη δική µας κα-
ριέρα και τη δική µας 
οικογένεια σε διάφορες 
παραλλαγές, µεγαλώνουµε 
τα παιδιά µας µε τον 
ίδιο παραδοσιακό τρόπο, 
προσπαθώντας όσο περισσό-
τερο µπορούµε να µην λείψει 
τίποτα από τα παιδιά µας. Και η ζωή 
µας κύκλους κάνει...

Και ποτέ δεν έχουµε κάτσει να 
σκεφτούµε ότι δεν φτάνει µονάχα 
αυτό στη ζωή. Ότι εκτός από τα υλικά 
αγαθά και την καλοπέρασή µας, 
ίσως µεγαλύτερη αξία στη ζωή να 
έχει η απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να 
µπορούµε να ανταπεξέλθουµε σε κάθε 
δυσκολία.

Παντρευόµαστε, φεύγουµε από το
πατρικό µας για να φτιάξουµε τη δική 
µας φωλιά και νοµίζουµε ότι όλα 
από εδώ και πέρα θα κυλάνε µέλι - 
γάλα. Όλα θα είναι τέλεια και κανένα 
σύννεφο δε θα ταράξει τη γαλήνη και 
ηρεµία µας.

Είναι όµως έτσι; 
Ο αγώνας για την καθηµερινότητα 

και την επιβίωση µας είναι σκληρός 
και βαρετός. Τα παιδιά απαιτούν τον 
περισσότερο εάν όχι ολόκληρο τον 
χρόνο µας, και οι απαιτήσεις τους 
είναι ασταµάτητες. Το πρώτο κλάµα 
τους και τα πρώτα τους λογάκια, 
που τόσο µας έκαναν περήφανους 
στην αρχή, δίνουν τη θέση τους στις 
ατέλειωτες απορίες τους(... γιατί αυτό 
και γιατί εκείνο...,) και στη συνέχεια 
στις δικές τους απαιτήσεις(... θέλω 
αυτό και θέλω εκείνο... και γιατί ο 
τάδε και η δείνα έχουν πάρει αυτό ενώ 
εγώ όχι ακόµα... κ.λ.π. κ.λ.π.) Ακόµα 

χειρότερα στην εποχή της εφηβείας 
δεν ξέρεις πως να τους µιλήσεις και 
πως να τους φερθείς. Κλείνονται στο 
δωµάτιό τους, δεν µιλάνε, χτυπάνε τις 
πόρτες πίσω τους και είναι όλο νεύρα.

Και όµως είναι το ίδιο παιδί που 
κρατούσες βρέφος στην αγκαλιά 
σου και έλεγες ότι είναι το πιο γλυκό 
πλάσµα στο κόσµο.

Τι έγινε και τι άλλαξε στην πορεία; 
Πού χάλασε η συνταγή;

Πού βρίσκεται ο σύντροφος σου; 
Γιατί όλα θες να τα κάνεις µόνη σου 
και να ανησυχείς για όλα εσύ; ∆εν 
ξεκίνησες µονάχη σου αυτό το ταξίδι. 
Είχες και παρέα και σύντροφο που 
µαζί κάνατε τα σχέδια για το µέλλον 
σας. Τι απέγινε;

Μέσα σε όλον αυτό τον αγώνα για 
επιβίωση και αποκατάσταση ξεχάσαµε 
να επικοινωνούµε µεταξύ µας, να 
µιλάµε για τα όνειρα και τις επιθυµίες 
µας, να λύνουµε τα προβλήµατα και 
τις παρεξηγήσεις µας και να ζούµε 
τρυφερές στιγµές µαζί.  Ξεχάσαµε ότι 
είµαστε ένα ζευγάρι που πρέπει να έχει 
το χρόνο του και τις ευκαιρίες για να 
αναζωογονήσει τη σχέση του, µε απλά 
πράγµατα που όµως δίνουν ένα άλλο 
χρώµα στη καθηµερινότητα.

∆POΣOΣTAΛI∆EΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΙΑΣ  ΖΩΗΣ

ΠPOTEPAIOTHTEΣ
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Φάσεις Zωής...

Τρίτος χρόνος χωρίς τα παιδιά στο σπίτι!
Ρωτάτε πώς αισθάνοµαι; - Μια χαρά, θα σας 

απαντήσω.
-Μα δεν ντρέπεσαι να το λες; - Όχι. Είµαι µια χαρά 

επαναλαµβάνω, αφού ξέρω ότι εκείνα αισθάνονται ακόµα 
καλύτερα στη νέα τους ζωή.

 Βέβαια, ποτέ δεν παύω να έχω της έγνοια τους και εκείνα 
γνωρίζουν πάντα ότι το σπίτι τους είναι το καταφύγιό 
τους! Γι’αυτό όποτε έρχονται θέλω να τα ευχαριστήσω µε 
διάφορους τρόπους ή να κάνουµε µαζί διάφορα πράγµατα, 
και τελικά καταπιεζόµαστε εξίσου όλοι. Παράδειγµα:
•Σκοτώνοµαι να επιστρέψω νωρίς από τη δουλειά µου 
να φάµε µαζί, ενώ ετοιµάζονται να πάνε για καφέ µε τους 
φίλους τους που έχουν να δουν καιρό. Άρα τρώµε στο 
«πόδι» γιατί βιάζονται.
•Μαγειρεύω το αγαπηµένο τους φαγητό, το οποίο τελικά 

δεν τρώνε µε ευχαρίστηση γιατί λέει έχουν 
αλλάξει οι διατροφικές τους συνήθειες!

•Προσπαθώ να βρίσκοµαι στο σπίτι περισσότερες ώρες, 
έστω και σαν παρουσία, βάζοντας στην άκρη κάποιες 
δικές µου δραστηριότητες και ενδιαφέροντα!
•Θέλω να µάθω περισσότερα για τις δραστηριότητές τους 
ή τις νέες τους γνωριµίες. Αλλά γνωρίζω ότι δεν θα ήταν 
σωστό να ρωτάω πολλά και αυτό µε «τρώει».

 Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έρχονται στο σπίτι 
τα παιδιά αλλάζουν οι ρυθµοί της καθηµερινότητάς µου 
και αποζητώ πάλι την ηρεµία µου. Είναι εγωιστικό; Ναι, 
ίσως είναι! Αυτό θα έλεγε και η µαµά µου. Όµως τελικά 
υπερισχύει η δική τους αυτονοµία και η δική µου! Απλώς 
χρειάζεται πάντα να είµαστε σε εγρήγορση να βρίσκουµε 
τις ισορροπίες για να µην χάνουµε το «σήµα» µεταξύ µας 
και να παραµένουµε όλοι «εντός δικτύου»!

ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

Αλλαγές!!! Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές χαρακτηρίζουν όλη µας τη ζωή, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
που τα µεγαλύτερα παιδιά λείπουν για σπουδές, ο ρυθµός της οικογένειας έχει αλλάξει.

Μόλις προσαρµοστήκαµε στα καινούργια δεδοµένα, άδειο σπίτι, µόνο το ζευγάρι χωρίς παιδιά και αδιάκοπη 
ανησυχία, καλούµαστε να τα αλλάξουµε πάλι. Τα παιδιά τελειώνουν τις σπουδές και έχουν αποφασίσει να 
γυρίσουν στο νησί.

 Αναστάτωση! Χιλιάδες ερωτήµατα παρουσιάζονται από παντού: 
-Θα βρουν δικό τους σπίτι ή θα είναι πάλι µαζί µας;
-Και αν είναι µαζί µας θα είµαστε όπως παλιά; Εγώ η µαµά τους να πλένω, καθαρίζω, µαγειρεύω και ο µπαµπάς 

τους να παρέχει τα οικονοµικά ή θα είµαστε ίσοι στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις; Και κατά πόσο είναι αυτό 
εφικτό;

-Αν τα παρέχουµε όλα, πώς θα αυτονοµηθούν και θα σταθούν στα πόδια τους;
-Θα είναι επαναπαυµένα και βολεµένα στο να µην αναζητούν τον προσωπικό τους τρόπο ζωής;
-Κι αν µένουν στο σπίτι µέχρι να γεράσουµε;
Αυτές οι ερωτήσεις είναι αδύνατο να απαντηθούν, όµως και εµείς, σαν ζευγάρι, αφού δώσαµε ό,τι µπορέσαµε 

και θεωρήσαµε σωστό στα παιδιά µας, τώρα, θέλουµε να µείνουµε λίγο µόνοι. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
αποµακρυνόµαστε από αυτά, θα θέλαµε να είµαστε µε πολλή αγάπη κοντά όταν θεωρούµε ότι χρειάζεται και 

µακριά για να µπορέσουν 
να ζήσουν τη ζωή τους 
ανεπηρέαστα, όπως 
αυτά θέλουν.

MEΛIΣΣOYΛΕΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ... ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ...ΠΟΥ;
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Φάσεις ζωής, κύκλοι που κλείνουν ή µάλλον κύκλοι 
που κλείνοντας ανοίγουν, ένα νέο κύκλο, µια νέα 
περίοδο ζωής. Μια σπείρα ζωής που είτε προχωρά 
οριζόντια είτε ανεβαίνει κάθετα, µας ωθεί προς το 
επόµενο επίπεδο. Πώς θα προχωρήσουµε στον 
επόµενο κύκλο αν δεν κλείσουµε τον προηγούµενο;

Για να γίνει οµαλά αυτό πρέπει να δούµε προς 
τα πίσω, ανάλογα µε την περίπτωση και να συνει-
δητοποιήσουµε αυτά που άλλαξαν, που τέλειωσαν, 
που διαφοροποιήθηκαν. Τη νιότη που πέρασε 
όχι απαραίτητα ανεπιστρεπτί (υπάρχουν και οι 
επεµβάσεις τεντώµατος, ανόρθωσης, αναδόµησης, 
ανακαίνισης κλπ.). Τα παιδιά που - αν και για 
µας θα είναι πάντα παιδιά - µεγάλωσαν (έχουν 
ήδη εκλογικό δικαίωµα), γιατί λοιπόν να µην τους 
αναγνωρίζουµε το δικαίωµα να διαλέγουν ντύσιµο, 
σύντροφο, τόπο διαµονής ή εργασίας;

Οι γονείς που ενώ κάποτε µας στήριζαν, τώρα 
υποστηρίζονται (λόγω αρθριτικών, ρευµατικών) 
από “Πι” και µπαστούνια.

Ας δούµε τη µέχρι τώρα διαδροµή και ας κλείσουµε 
οµαλά την κάθε φάση πριν περάσουµε στην 
επόµενη. Γιατί αλλιώς η φάση γίνεται «τριφασική» 
και µας πισωγυρίζει. Μας ρουφάει την ενέργεια 
που χρειάζεται κάθε συνέχεια και κυρίως κάθε νέα 
αρχή.

Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, γιατί 
πονάει, φέρνει θλίψη, νοσταλγία αυτοκριτική, 
αλλά πρέπει να το περάσουµε κι αυτό. Μόνο τότε 
θα δούµε όχι φως στο τούνελ, αλλά λόγους για να 
µπούµε στην επόµενη φάση ζωής ανάλαφροι και 
συνειδητοί γιατί όπως ξέρουµε τίποτα δε µένει το 
ίδιο κι ζωή µας µαθαίνει όπως καλωσορίζουµε έτσι 
και ν’ αποχαιρετάµε.

Άννα Πιτσικάλη
KΩ∆IKOΣ:ΓONIOΣ

Μόνοι στο σπίτι. ∆εν είναι φυσικά η πρώτη φορά τα 
τελευταία δύο χρόνια, που είµαστε µόνοι µε τον άντρα 

µου, µιας και τα δύο παιδιά µας έχουν πάρει το δρόµο 
τους ζώντας και σπουδάζοντας στην πρωτεύουσα. Σήµερα 
όµως µ’ έχει πιάσει µελαγχολία και νοσταλγία. Ίσως να 
φταίει ο καιρός. Το φθινόπωρο όπως και να το κάνουµε 
είναι µελαγχολικό. Νοσταλγώ τα χρόνια που ήταν και τα 
δυο µικρά και γέµιζε το σπίτι µε τα σκόρπια παιχνίδια, τις 
κουβέντες και τις ατέλειωτες ερωτήσεις τους. Πιάνω τα 
άλµπουµ µε τις παλιές φωτογραφίες. Πόσες εικόνες µου 
έρχονται στα µάτια βλέποντας µια και µόνο φωτογραφία! 

Βλέπω την πρώτη µέρα ζωής της µεγάλης. Πάνε 23 
χρόνια από τότε και νοµίζω ότι ήταν χθες. Συνεχίζοντας το 
ξεφύλλισµα τη βλέπω στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό, στο 
Γυµνάσιο. Χριστέ µου, τι χρόνια κι αυτά! Πόσο δύσκολα 
πέρασαν αυτά τα χρόνια της εφηβείας της! ∆εν υπήρχε 
κάτι που να µπορούµε να συµφωνήσουµε. Ήταν αληθινός 
θηλυκός επαναστάτης. Κάπου ο ατίθασος χαρακτήρας της, 
κάπου η άγνοια η δική µου, µας έκαναν πολύ συχνά σαν να 
είµαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Πόσο αλλάζουν όµως τα πράγµατα µε τον καιρό. Εκεί που 
δεν έχανε ευκαιρία να αποµονωθεί στο σπίτι, ή να δηλώνει 
σε κάθε ευκαιρία ότι θέλει να φύγει και να ζήσει µόνη της, 
τώρα αποζητά τη συντροφιά µας. Χαίρεται να βγαίνει µαζί 
µας και το διαισθάνοµαι ότι καµαρώνει, όταν λέει στους 
φίλους της “θα πάω διακοπές µε τους γονείς µου”, ή 
“απόψε θα βγώ για φαγητό µε τους δικούς µου”. 

Σήµερα αναπολώντας κι αυτή, τα χρόνια της εφηβείας 
της, µου λέει καµιά φορά: “Θυµάσαι βρε µαµά τι σου έκανα 
όταν ήµουν στο σχολείο; Μα πώς µε άντεχες;” Άντεχα όπως 
κάθε γονιός που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες µέσα 
στην οικογένεια.

Προσπάθησε κι εσύ, φίλε γονιέ, που ζεις αυτή την περίοδο 
και προβληµατίζεσαι µε τη συµπεριφορά και τη στάση 
των παιδιών σου, να κρατήσεις τις ισορροπίες κάνοντας 
υποµονή... Έχει ο καιρός γυρίσµατα!!!

ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

Σπείρα ζωής

Είναι γεγονός ότι έχεις µεγαλώσει. Έχεις γίνει πλέον 
Ακαδηµαϊκός πολίτης, ετών 22. Είναι απόλυτα φυσιολογι-
κό να ερωτευτείς, ή να νοµίζεις ότι είσαι ερωτευµένη. 
Όµως πρόσεξε. Μη δεσµεύεσαι από τώρα για ολόκλη-
ρη τη ζωή σου. Άφησε λίγο χώρο και χρόνο για σένα και 
τους φίλους σου. Ζήσε. Άνοιξε τους ορίζοντές σου, δες 
γύρω σου. Προσπάθησε να εµπλουτίσεις τις γνώσεις σου. 
Υπάρχουν κι άλλα ενδιαφέροντα πράγµατα στη ζωή, εκτός 
από το “αίσθηµά” σου.

∆εν θέλω να επεµβαίνω στη ζωή που σου ανήκει. Κάνεις 
τις επιλογές σου, όµως, παρατηρώντας σε, φοβάµαι 
ότι τη σπαταλάς άδικα. Μη βιάζεσαι να δηµιουργήσεις 
υποχρεώσεις που θα τις έχεις µια ολόκληρη ζωή. Την 

ηλικία των 20 και 25 ετών δεν θα τη ζήσεις ποτέ ξανά. 
Τώρα πιστεύεις ότι, δεν υπάρχει τίποτα πιο σηµαντικό από 
το να είσαι µαζί µε το αγόρι σου και θεωρείς ότι, εγώ που 
σου µιλάω έτσι, αντιδρώ γιατί δε θέλω να πάρει κάποιος 
άλλος το “µωρό” µου. ∆εν είναι όµως έτσι.   Σ’αγαπάω και 
δε θέλω να ξυπνήσεις ένα πρωί στα σαράντα σου και να 
πεις “...τί έκανα; Πότε θα ζήσω; Τί έµαθα;...” ∆εν θα είναι 
εύκολο τότε να σπάσεις δεσµούς και να ζήσεις ό,τι δεν 
έζησες όταν θα έπρεπε. Ελπίζω να ανοίξεις κάποια στιγµή 
τα µάτια και τα αυτιά σου και να καταλάβεις. Αρκεί να µην 
είναι πολύ αργά.

ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

Έχει ο καιρός 
γυρίσµατα

Γράµµα στην κόρη µου
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Aς αναζητήσουµε τους φίλους µας...

Νιώθω πολύ τυχερή διότι απέκτησα 
έναν αληθινό φίλο! Και το λέω αυτό, διότι 
διαβάζοντας κατά καιρούς για το τι σηµαίνει 
φιλία κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός πραγµατικά είναι 
φίλος µου.

∆ε γνωριζόµαστε πολύ καιρό -ένα χρόνο περίπου. 
Σχεδόν κάθε µέρα βρισκόµαστε και ένα από αυτά που µε 
κάνει να τον χαρακτηρίζω αληθινό φίλο είναι ότι πάντα 
περιµένω µε χαρά να τον δω και εκείνος θέλει απλά να 
είµαι ο εαυτός µου! Και όσο χάλια και να είµαι πριν τον 
συναντήσω εκείνος πάντα θα εξαφανίσει τα σύννεφα και 
θα βγει ο ήλιος στην ψυχή µου! Αλλά και εγώ σέβοµαι εάν 
για κάποιο λόγο έχει «τις µαύρες του» και θέλει να τον 
αφήσω ήσυχο. Μπορεί να περάσει και µισή ώρα χωρίς 
να µιλιόµαστε αλλά όταν πια θέλουµε η χαρά µας είναι 

διπλή! Ευτυχώς δεν έχουµε πολλές µαύρες 
στιγµές, αλλά σίγουρα µέσα από αυτές 
καταλαβαίνουµε την αξία της φιλίας µας!

Τον αγαπώ πολύ τον φίλο µου και µέσα από αυτές τις 
γραµµές θέλω να τον ευχαριστήσω που µε άφησε να 
µπω και εγώ στη ζωή του και να τον γνωρίζω κάθε µέρα 
και λίγο περισσότερο. Πιθανόν κάποια στιγµή οι δρόµοι 
µας να χωρίσουν -ο φίλος µου είναι 14 µηνών και εγώ 
40 χρονών- αλλά όπως και να έχει δεν θα ξεχάσω ποτέ 
ούτε εκείνον ούτε τις στιγµές που ζήσαµε µαζί, διότι είναι 
πραγµατικά πολύτιµες!

Φίλε, σου εύχοµαι πάντα να είσαι καλά και πάντα να 
σκορπίζεις χαρά και γέλιο όπως τώρα, αλλά και να έχουν 
και πολλοί άλλοι την ευκαιρία και την τύχη να είναι φίλοι 
σου! ΣYNO∆OIΠOPOI

Τα τελευταία χρόνια γίνονται συχνά συζητήσεις για την αδυναµία έκφρασης, τόσο του προφορικού, όσο και του 
γραπτού λόγου της πλειοψηφίας των παιδιών µας. Σίγουρα, ως ένα βαθµό ευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστηµα, πλην 
όµως ευθυνόµαστε και όλοι εµείς οι γονείς, που δεν παροτρύνουµε τα παιδιά µας στο διάβασµα. Και όταν λέω 
διάβασµα, αναφέροµαι στο βιβλίο το λογοτεχνικό που, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατοντάδες τίτλοι 
και συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία για κάθε γούστο και κάθε ηλικία.

Φυσικά, µε το να λέµε στα παιδιά, διαβάστε ένα βιβλίο, ενώ εµείς 
χαζεύουµε ένα σήριαλ στην τηλεόραση, δεν πετυχαίνουµε τίποτα. Για 

όλα τα θέµατα πρέπει να είµαστε παράδειγµα για τα παιδιά. Άλλωστε 
δεν υπάρχει καλύτερο χαλαρωτικό, µετά από µια δύσκολη 
µέρα, από το διάβασµα ενός βιβλίου που σε ευχαριστεί και σε 
ταξιδεύει.

Θυµάµαι τα παιδικά µου χρόνια και τα χρόνια της εφηβείας 
µου κυρίως, πόσες φορές ξενύχτισα µε ένα βιβλίο και πόσες 

συγκινήσεις ένιωσα παρέα µ’αυτά.
Θεωρώ ότι µπορούµε να µάθουµε τα παιδιά µας να διαβάζουν. 

Ας ξεκινήσουµε την προσπάθεια από τώρα. Όλο και κάποιο δώρο 
τους κάνουµε στη γιορτή, στα γενέθλιά τους ή τις χρονιάρες µέρες. 

Γιατί να µην είναι ένα ωραίο βιβλίο που το έχουµε διαλέξει 
προσεχτικά και ταιριάζει µε την ηλικία και τα ενδιαφέροντά 
τους.

ΚΑΡΥΑΤΙ∆ΕΣ

Σε ένα βιβλίο διάβασα τη φράση: Για 
καθετί στη ζωή µας υπάρχει ο “χρόνος 
ο διορισµένος”. Tίποτα δεν µπορείς 
να κάνεις πριν ή µετά. Mέσα από τη 
ζωή µας περνούν, µένουν ή φεύγουν 
ανθρώπινες παρουσίες. Yπάρχουν 
όµως κάποιοι άνθρωποι που νιώθεις 
ότι θα τους έχεις για πάντα µαζί σου. 
Kι αν αναρωτιέστε γιατί σας τα λέω 
όλα αυτά, είναι γιατί θέλω να σας 
µιλήσω για τη φιλία. Για µια φιλία, για 
τη δική µου φίλη, τη Zωή. Nοµίζω ότι 
δεν είναι τυχαίο που ήρθε η “Zωή στη 
ζωή µου”.

H φιλία µας ξεκίνησε στα 13 - 14 

χρόνια µας, µέσα απο τη στήλη ενός 
περιοδικού. Aπό τότε πέρασαν 25 
χρόνια. Mέσα από την αλληλογραφία 
µας περάσαµε τα πρώτα καρδιοχτύπια 
µας, τις ερωτικές απογοητεύσεις µας, 
την εφηβεία µας, την ενηλικίωσή 
µας, τους προβληµατισµούς µας 
για το γάµο µας, τα παιδιά µας, τις 
επαγγελµατικές µας ανησυχίες. H 
Zωή γνωρίζει τόσα για τη ζωή µου 
όσο κανένας άλλος άνθρωπος. 
Σ’αυτά τα χρόνια έχουµε συναντηθεί 
4-5 φορές. Tι σηµασία έχει! Eίναι 

σαν να είναι δίπλα µου κάθε στιγµή. 
Eίναι ένα στήριγµα στη ζωή µου. 
Kαι µη νοµίζετε πως όλα αυτά είναι 
µονόπλευρα. Nιώθω την αγάπη της, 
µου τη δίνει, µου την προσφέρει.

Στο όνοµα αυτής της φιλίας λοιπόν, 
νιώθω ότι θέλω να της πω ένα 
ευχαριστώ.

Eπειδή η φιλία είναι απαραίτητη 
µέσα στη ζωή του ανθρώπου. Mέσα 
στη δική µας ζωή. Aπό µια φιλία 
πιάνεται καµιά φορά ο άνθρωπος!

Κ.K. IPI∆A

H Zωή στη ζωή µου

Φιλία

Βιβλίο, ο καλός µου φίλος
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Με αφορµή την πολύ σοβαρή 
αρρώστια µιας πολύ αξιόλογης και 
αγαπηµένης φίλης, µου έρχονται στο 
µυαλό σκέψεις απαισιόδοξες, αλλά 
και ενθαρρυντικές µαζί.

Σκέφτοµαι ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που τελικά υποφέρουν, που έχουν να 
αντιµετωπίσουν πολλά προβλήµατα 
και σοβαρά θέµατα υγείας.

Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν το 
κουράγιο και τη δύναµη να παλέψουν 
και να αντιµετωπίσουν την όποια 
ποιότητα ζωής, µε θάρρος, τόλµη και 
αισιοδοξία, υποµονή και επιµονή και 
που στο τέλος τα καταφέρνουν και 
στέκονται στα πόδια τους, µαθαίνοντας 
να ζουν µε το πρόβληµά τους και να 
επιβιώνουν, γιατί έχουν δύναµη ψυχής 
και δίψα για ζωή.

Στην απέναντι όχθη υπάρχουν και 
κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που δεν 
είναι ποτέ ευχαριστηµένοι, που είναι 
µουντζούφληδες και φθείρονται για 
µικροπρεπείς λεπτοµέρειες και για 
ασήµαντα, τελικά, θέµατα.

Είναι αυτοί που δεν µπορούν να 
χαρούν τις απλές στιγµές της ζωής, 
τις µικρές ή µεγάλες χαρές που τους 
προσφέρει η ζωή, η κοινωνία, η 
οικογένεια, τα παιδιά. 

Είναι αυτοί που χάνονται στην 
καθηµερινότητα, παρασύρονται 
από το συνεχές κυνήγι της δόξας 
και του χρήµατος. Είναι οι ίδιοι 
που ο εγωισµός δεν τους αφήνει 
να γελάσουν, να διασκεδάσουν, να 
πλησιάσουν το συνάνθρωπό τους, να 
πούνε µια ζεστή κουβέντα, να δώσουν 
ένα ζεστό χάδι και ένα γλυκό φιλί.

Είναι αυτοί που φθείρονται και 
µαραζώνουν µέσα από ηρωικούς 
καυγάδες, µέσα από τα συνεχή 

παράπονα και την 
ατέλειωτη γκρίνια.

Αλήθεια, έχω 
σκεφτεί αµέτρητες 
φορές, ότι υπάρχουν 
γυναίκες ή άντρες 
που µεγαλώνουν παι-
διά ολοµόναχοι, αφού η ζωή 
τους στέρησε το σύντροφό τους. 
Αυτοί πραγµατικά τι να πουν; Τι να 
ζητήσουν; Τι να σκέφτονται; Τι να 
αξίζει λοιπόν περισσότερο;

Μήπως να είναι κανείς υγιής και 
να µπορεί να απολαµβάνει την κάθε 
µέρα;

Μήπως να σηκώνει το κεφάλι ψηλά 
και να βλέπει την πραγµατικότητα της 
σηµερινής ζωής και τα προβλήµατα 
των γύρω του;

Μήπως να κοιτάζει τους ανθρώπους, 
που η ζωή τους παίζει περίεργα παιχνί-
δια και να συγκρίνει µε τη δική του ζωή;

Μήπως να συνειδητοποιήσει πως 
στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι και 
καταστάσεις που θα πρέπει να γευ-
όµαστε και όχι να δηλητηριάζουµε;

Θα ’πρεπε τελικά να βουλιάζουµε 
στη µιζέρια µας ή να δούµε τα θετικά 
και τα υπέροχα πράγµατα που η 
ζωή απλόχερα µας προσφέρει, αλλά 
εµείς δεν έχουµε την ωριµότητα να τα 
απολαύσουµε;

Η ζωή µας ανήκει δικαιωµατικά, ας 
προσπαθήσουµε να την αξιοποιήσου-
µε θετικά µε αγάπη για τον εαυτό µας, 
για τον συνάνθρωπο, για τον γείτονα, 
για το µυρµήγκι, για τον ήλιο, για όσα 
ανεκτίµητα πράγµατα υπάρχουν γύρω 
µας, σαν να γυρνάµε το κεφάλι µας 
από την άλλη, ψάχνοντας να βρούµε 
τις περισσότερες φορές µόνο τα 
αρνητικά της ζωής.

Ας βρούµε µια χρυσή τοµή στις 
σχέσεις µας, ας βάλουµε στην άκρη 

τον εγωισµό µας, ας 
συζητήσουµε, ας 
υποχωρήσουµε, 
ας ζητήσουµε 

συγνώµη, 

α ς 
αγκαλιάσουµε, ας χαµογελάσουµε, ας
µη ζούµε µε καβγάδες και στεναχώ-
ριες, µιζέρια και λύπη.

Η ζωή είναι τελικά λίγη, αν το 
συνειδητοποιήσουµε σύντοµα, θα το 
εκτιµήσουµε. Αν παλεύουµε όλα µας 
τα χρόνια να αλλάξουµε το διπλανό 
µας, να αλλάξουµε τις καταστάσεις 
που δεν µας αρέσουν, να αναλύουµε 
τα γιατί και τα πώς, η ζωή δε θα µας 
περιµένει. Θα πρέπει και µεις να 
τρέχουµε ξοπίσω της, θα απλώνουµε 
το χέρι να την πιάσουµε και αυτή όλο 
και θα µας ξεφεύγει.

Όλοι µαζί ας πιστέψουµε στις δυνάµεις 
µας, ας δώσουµε χώρο στην καρδιά 
µας για τον διπλανό. Ας αγαπήσουµε 
τον εαυτό µας, ας πιστέψουµε σ’αυτόν.

Ας είµαστε αισιόδοξοι, γεµάτοι αγά-
πη, τόλµη και αυθορµητισµό.

Ας προσπαθήσουµε να καλυτερεύ-
σουµε την ποιότητα της ζωής µας.

Είµαι σίγουρη όπως και όλοι εσείς 
ότι δεν θα βγούµε χαµένοι, ότι η ζωή 
θα µας ανταµείψει, ότι οι γύρω µας 
θα το εκτιµήσουν και θα γίνουµε 
παράδειγµα προς µίµηση.

Αξίζει τον κόπο να παλέψουµε για τα 
παιδιά µας, γι’ αυτούς που αγαπάµε 
πραγµατικά, γι’ αυτούς που µας 
αγαπάνε, για όλα αυτά που έχουµε 
ήδη χάσει και έχουµε ξεχάσει, γιατί 
τελικά αξίζει τον κόπο να είµαστε 
ευτυχισµένοι και χαρούµενοι.

∆POΣOΣTAΛI∆EΣ

Ένα γιορτινό πρωινό έρχεται 
ο σύζυγός µου µ’ένα απόκοµµα 
περιοδικού και λέει «∆ιάβασέ το, θα σου κάνει πολύ καλό»

«Το γέλιο είναι φάρµακο και ποτέ φαρµάκι». Αρχίζω να 
το διαβάζω µε ενδιαφέρον, ενώ βρίσκοµαι πελαγωµένη στην 
κουζίνα προσπαθώντας να οργανώσω την ηµέρα µιας και 
είµαστε όλοι στο σπίτι. Λέει λοιπόν, πόσο ωφέλιµο είναι το 
γέλιο στην υγεία µας, σε όλα τα συστήµατα του οργανισµού, 
στην ψυχική ισορροπία και στην κοινωνικότητά µας.

Και όµως, ποιος το ξέρει αυτό; Και αν το ξέρει, χαµογελά 
και χαίρεται; Στο δρόµο καθηµερινά συναντώ σκυθρωπούς 
ανθρώπους, συναναστρέφοµαι µαζί τους και στενοχωριέµαι 
βλέποντάς τους. Επειδή είµαι και εγώ ένα άτοµο που δεν χαίρεται 
εύκολα, ούτε χαµογελώ, προσπαθώ να νιώσω τη χαρά.

Όµως οι άλλοι άνθρωποι τι κάνουν; 
Έχουν καταλάβει τι τους συµβαίνει; 

Ο υπερκαταναλωτισµός, η αποµόνωση, η παροχή όλων των 
αγαθών στα παιδιά, πολλές φορές και η σύγκριση µε τους 
άλλους νοµίζω έχουν χαλάσει τη ζωή µας. Τρέχουµε όλη 
µέρα να προλάβουµε τι;

Θυµάµαι τα παιδικά µου χρόνια και τα αναπολώ. ∆ύσκολα 
χρόνια σίγουρα. Είχαµε µόνο τα βασικά για την επιβίωση, 
όµως ήµασταν χαρούµενοι, ξέγνοιαστοι, χαµογελαστοί, ευχα-
ριστιόµασταν και εκτιµούσαµε τα λίγα και µικρά πράγµατα.

Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να αφήσουµε ελεύθερο τον 
εαυτό µας να χαµογελάµε και να χαιρόµαστε την κάθε στιγµή 
στη ζωή µας γιατί είναι µοναδική. MEΛIΣΣOYΛΕΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α Σ Τ Ε !
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Οι γονείς της δεκαετίας του 2000 
µεγαλώνουν τα παιδιά τους σε 
ένα διαρκώς πιο αγχωτικό και 
θυµωµένο κόσµο. Μάχονται 
σε µια κοινωνία όλο α-
βεβαιότητα, πολύπολι-
τισµική. Το άγχος είναι
διάχυτο παντού, η ανα-
σφάλεια επίσης, η αγο-
ραφοβία και η ξενοφοβία 
θερίζουν. Στην Ελλάδα, το 
στρες είναι ακόµη πιο έντονο 
και η παραδοσιακή αξία της 
οικογένειας διαρκώς επαπειλούµενη. 
Τι πιο φυσικό λοιπόν από το να θέλει 
ο κάθε γονιός να βρίσκεται άµεσα 
«κοντά» στο παιδί του, όπου και αν 
βρίσκεται αυτό, όποια στιγµή και για 
ό,τι συµβεί; 

Αυτό όµως είναι στην ουσία µια 
νευρωτική αντίδραση, µια προσπά-
θεια αστυνόµευσης στη ζωή των 
παιδιών. Τα παιδιά όµως θα κάνουν 
το παν για να µετατρέψουν το κινητό 
από όργανο ελέγχου σε όργανο 
απελευθέρωσης. Οι γονείς θα έχουν 
µεν την ψευδαίσθηση ότι «είναι 
κοντά», αλλά τα παιδιά θα βρίσκονται 
όπου θέλουν µε όποιον θέλουν και 
θα επικοινωνούν ανεξέλεγκτα µε 
άτοµα που δεν γνωρίζουµε. 

Αυτό το όργανο που τους δωρίζουµε 
ως «συσκευή εντοπισµού» γίνεται 
στα χέρια τους µοχλός αντίδρασης, 
αποσταθεροποίησης του σχολικού 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης µιας 
προσωπικότητας που θα αποφεύγει 
να αντιµετωπίζει τον κόσµο «πρό-
σωπο µε πρόσωπο». Οι ειδικοί σε 
όλες τις µεγαλουπόλεις του κόσµου 
τονίζουν ότι το κινητό τηλέφωνο στα
παιδικά χέρια µετατρέπεται σε εργα-
λείο προσβολής των συµµαθητών 
τους. 

Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν 
βασικό εργαλείο της καθηµερινότη-
τάς µας. Είναι πλέον αδιανόητο να 
κυκλοφορήσουµε χωρίς αυτό, αφού 
αναµφίβολα συµβάλλει ενεργά στη
βελτίωση της επαγγελµατικής, κοι-
νωνικής και προσωπικής µας ζωής.

Είναι πια δυστυχώς τόσο πολύ 
διαδεδοµένη η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων στα παιδιά, κυρίως των 

πόλεων, για πολλούς λόγους, ώστε 
πια σε λίγα χρόνια θα θεωρηθούν 
ως πραγµατικά «πειραµατόζωα» για 
τις συνέπειες από την υπερβολική 
τουλάχιστον χρήση τους. Υπάρχει 

η σύσταση ώστε οι γονείς να µην 
αγοράζουν κινητά 
στα παιδιά τους 
πριν από την ηλικία 

των 16 ετών, 
αλλά ,  ακόµη 
και τότε, να τα 

διαπαιδαγωγούν 
στη χρήση του, να τους 
µαθαίνουν τρόπους τηλεφωνικής 
συµπεριφοράς και να µη γίνονται οι 
ίδιοι υπερπροστατευτικοί δυνάστες 
εξ αποστάσεως ή να µη µεταφέρουν 
στο κινητό τις γονικές ευθύνες.

Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό 
µια τάση των γονιών να αγοράζουν 
κινητά τηλέφωνα στα παιδιά τους 
από µικρή ηλικία - µόλις τελειώσουν 
το δηµοτικό !!! - για να έχουν όπως 
ισχυρίζονται άµεση «επικοινωνία» 
µαζί τους. 

Έτσι λοιπόν το 96% των παιδιών 
έχει εξοικειωθεί στην ιδέα του 
κινητού τηλεφώνου, ενώ αποτελεί 
τον  π ιο  δ ιαδεδοµένο  τρόπο 
επικοινωνίας µεταξύ των εφήβων. 

Το κινητό τηλέφωνο είναι πράγµατι 
αναπόσπαστο εργαλείο για τους 
εφήβους. Τα µηνύµατα αποτελούν 
ένα τρόπο έκφρασής τους, ενώ το 
κινητό καθορίζει, όπως ισχυρίζονται 
το κοινωνικό status.

Τα διαφηµιστικά µηνύµατα που 
προωθούνται, τους παρακινούν
να προµηθεύονται τα τελευταία 
µοντέλα κινητών, αλλιώς δεν είναι 
αποδεκτοί..... Τα SMS έχουν ασκήσει 
µια βαθιά επίδραση στο τρόπο 
επικοινωνίας µεταξύ των εφήβων. 
Ο αριθµός των γραπτών µηνυµάτων 
που στέλνουν τα παιδιά - νέοι µηνιαία 
κυµαίνεται από 100 µέχρι 160 
µηνύµατα. Επειδή στη πλειοψηφία 
τους, τα παιδιά αυτών των ηλικιών 
µέχρι 16 ετών, χρησιµοποιούν 
καρτοκινητά σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 90%, η δαπάνη τους 
υπολογίζεται σε 7 κάρτες ανανέωσης 
χρόνου οµιλίας το µήνα αξίας 5 ή 6 

€ = 35 µε 42 € !!
Οι νέοι ηλικίας 10 έως 14 ετών 

αντιπροσωπεύουν το µέλλον για τις 
κινητές υπηρεσίες. Αυτή η οµάδα 
θέλει το κινητό τους να διαθέτει 
τηλεόραση και mp3, να παρέχει 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και στην 
πράξη να λειτουργεί ως ένα πλήρες 
οπτικοακουστικό σύστηµα. 

 Το τηλέφωνο έχει µετατραπεί και
σε µέσο διασκέδασης, αφού τα παι-
διά κάνουν συχνά ανταλλαγές ήχων, 
εικόνων, φωτογραφιών, παιχνιδιών 
κ.τ.λ. Όλες αυτές οι δυνατότητες ό-
µως απορροφούν χρόνο και ενέργει-
α, που θα µπορούσαν να διαθέσουν
σε δραστηριότητες πιο εποικοδο-
µητικές και ωφέλιµες για αυτά, ό-
πως π.χ. τις πρόσωπο µε πρόσωπο 
συναντήσεις, τις καλλιτεχνικές και 
αθλητικές συναντήσεις, την αγορά 
και µελέτη βιβλίων και φυσικά το 
παιχνίδι. 

Από την όλο και συνεχώς αυξηµένη 
χρήση και κατάχρηση, τα παιδιά 
οδηγούνται σε εξάρτηση από το 
µικρό, αλλά «θαυµατουργό» αυτό 
µηχανηµατάκι.

 Πρώτη επίπτωσή του; Η αλλοίωση 
της αντίληψης, του νοήµατος και της 
χρήσης του χρόνου στη προσωπική 
και συλλογική τους ζωή. 

Οι νέοι πλέον έχουν πάψει να
αναπτύσσουν την ικανότητα προ-
γραµµατισµού του χρόνου τους. 
Στηρίζονται στη δυνατότητα εντο-
πισµού τους οποιαδήποτε στιγµή 
µέσω του κινητού και έτσι δεν κά-
νουν κανένα χρονοπρογραµµα-
τισµό, αλλά ούτε προσανατολισµό. 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία 
τους, κυρίως στα ευαίσθητα όργανα 
του κορµιού (εγκέφαλος, καρδιά), 
δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. 

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες 
δεν έχουν αποδείξει ότι η χρήση 
των κινητών τηλεφώνων προκαλεί 
βλάβες, ωστόσο, τα µέχρι στιγµής 
ευρήµατα έχουν προκαλέσει έντονες 
ανησυχίες. 

Ώσπου όµως να έχουµε τα τελικά 
αποτελέσµατα της έρευνας, ο κοινός 
τόπος των υποδείξεων των ειδικών 
για τη χρήση 

Το κινητό τηλέφωνο στη ζωή µας 
και στη ζωή των παιδιών µας

ΣYNEXEIA ΣTH ΣEΛ. 13
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κινητών από παι-
διά - εφόσον κρίνουµε ότι είναι απα-
ραίτητη - διαµορφώνεται ως εξής: 
* Εξηγήστε στα παιδιά γιατί δεν 
είναι καλό να έχουν κινητό πριν 
από τα 16 και οπωσδήποτε όχι πριν 
από τα 12. 
* Ζητήστε να σας δείξουν τον 
SAR του µοντέλου κινητού που 
σκοπεύετε να αγοράσετε. Ο δείκτης 
SAR καταδεικνύει την ακτινοβολία 
που απορροφά το σώµα µας από 
το συγκεκριµένο κινητό και δεν θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 1.6 
Watt ανά κιλό. Αντίθετα, θα πρέπει 
να είναι όσο γίνεται µικρότερος. 

* Προµηθεύεστε το παιδί µε 
ακουστικό και µικρόφωνο σε κα-
λώδιο, ώστε να µη χρησιµοποιεί 
το ίδιο το κινητό κατευθείαν στο 
αφτί του. Για την περίπτωση που 
υποψιάζεσθε ότι δεν θα χρησιµο-
ποιεί αυτήν την προέκταση, προτι-
µήστε ένα «σπαστό» µοντέλο κι-
νητού, που θα αποµακρύνει την 
κεραία από το αφτί του. Αν τελικά 
αγοράσετε «κλασικό» µοντέλο, του-
λάχιστον δείξτε του πώς να το χρη-
σιµοποιεί οριζόντια - µε την κεραία 
προς τα πίσω - και όχι όρθιο, 
κολλητό στο µάγουλο. 
* Εξηγήστε στο παιδί σας γιατί 

δεν θα πρέπει να φέρει το κινητό 
σε τσέπη του µπουφάν του ή στη 
ζώνη του και πείστε το να το έχει 
στην τσάντα ή, έστω, σε τσέπη του 
µηρού. 
* ∆ιδάξτε στο παιδί να κλείνει 
το κινητό σε ώρες µαθηµάτων ή 
παρακολούθησης θεαµάτων. Αυτό 
για την ψυχική υγεία των άλλων και 
του ίδιου.
Τέλος, θυµηθείτε: Το κινητό εκ-
πέµπει ακτινοβολία ακόµη και 
κλειστό. Άρα, ποτέ µην το αφήνετε 
στο παιδικό καροτσάκι, δίπλα σε 
βρέφος!

∆POΣOΣTAΛI∆EΣ 

Παντός καιρού...

Περιπλανήθηκες πάνω από τον άνεµο
και τις θάλασσες,
µέσα σε καρδιές µικρών και µεγάλων παιδιών.
Σήκωσες στην πλάτη σου ελπίδες και προσδοκίες,
γέµισες τις καρδιές των ανθρώπων
µε προσµονή και καρτερία.
Και να, έφερες τα δώρα σου σε όσους θυµήθηκες.
Άλλοι γέλασαν, άλλοι έκλαψαν.
Τα µικρά παιδιά κούρνιασαν ευχαριστηµένα 
µέσα στην αγκαλιά σου.
Τα µεγάλα παιδιά τι µπορεί να περιµένουν;

Ίσως κάτι περισσότερο από ένα απλό δώρο.
Κάτι πιο δυνατό και πλούσιο, κάτι µαγικό,
Γιατί αυτά τα παιδιά κρατούν πάντα
τα µικρά τους από το χέρι.
Τους δείχνουν τ’ αστέρι σου στον ουρανό,
το δρόµο και τον τρόπο να σε βρουν.
Εµείς, τα µεγάλα παιδιά σε παρακαλούµε 
να στείλεις φέτος ένα δώρο ξεχωριστό.
Μια µαγική αχτίνα σου για να φωλιάσει θάρρος, 
δύναµη και αγάπη στην ψυχή µας.  

∆POΣOΣTAΛI∆EΣ
 

Γράµµα  στον  Άη  Βασίλη από  κάποια «µεγάλα  παιδιά»

ΣYNEXEIA AΠO ΣEΛ. 12

 Μη φοβάσαι να είσαι σταθερή 
µαζί µου, αυτό µε κάνει να 
αισθάνοµαι περισσότερη σιγουριά.

 Μη µε παραχαϊδεύεις. Ξέρω 
πολύ καλά ότι δεν θα πρέπει να 
µου δίνεις οτιδήποτε σου ζητώ, σε 
δοκιµάζω µονάχα για να δω.

 Μη µε κάνεις να νιώθω 
µικρότερος απ’ ό,τι είµαι. Αυτό 
µε σπρώχνει καµιά φορά να 
παριστάνω τον «σπουδαίο».

 Μη µου κάνεις παρατηρήσεις 
µπροστά σε άλλους, αν µπορείς. 
Θα προσέξω περισσότερο αυτό 
που θα µου πεις, αν µου µιλήσεις 
ήρεµα όταν θα είµαστε µόνοι. 

 Μη µου δηµιουργείς την 
εντύπωση πως τα λάθη µου 
είναι αµαρτήµατα. Γιατί έτσι 
µπερδεύονται µέσα µου οι αξίες 
που έχω µάθει ν’ αναγνωρίζω.

 Μη µε προστατεύεις από τις 
συνέπειες των πράξεων µου. 

Χρειάζεται καµιά φορά να πάθω 
για να µάθω.

 Μη δίνεις µεγάλη σηµασία στις 
µικροαδιαθεσίες µου. Καµιά φορά 
δηµιουργούνται ίσα-ίσα για να 
κερδίσω την προσοχή που έχω 
ανάγκη.

 Μη µου κάνεις συνεχώς 
παρατηρήσεις. γιατί τότε θα 
χρειαστεί να προστατεύσω τον 
εαυτό µου, κάνοντας τον «κουφό». 

 Μη µου δίνεις επιπόλαιες 
υποσχέσεις. Νιώθω περιφρονηµένος 
όταν δεν τις κρατάς.

 Μην υποτιµάς την τιµιότητα 
µου. Συχνά οι απειλές σου µε 
σπρώχνουν στο ψέµα.

 Μην πέφτεις σε αντιφάσεις. Με 
µπερδεύεις αφάνταστα και χάνω 
την πίστη µου σ’ εσένα.

 Μη µε αγνοείς όταν σου κάνω 
ερωτήσεις, γιατί τότε θα πάρω 
τις απαντήσεις µου από άλλες 

«πηγές».
 Μη προσπαθείς να µε κάνεις 

να πιστέψω ότι είσαι τέλεια ή 
αλάνθαστη. Είναι δυσάρεστη 
έκπληξη όταν ανακαλύπτω ότι δεν 
είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

 Όταν µου ζητάς συγνώµη δεν 
«πέφτεις» στα µάτια µου. Μια τίµια 
αναγνώριση του λάθους σου µε 
φέρνει πιο κοντά σου.

 Μην ξεχνάς πως µ’ αρέσει 
να πειραµατίζοµαι, έτσι 
αναπτύσσοµαι. Σε παρακαλώ 
δέξου το.

 Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα 
µεγαλώνω. Θα σου είναι δύσκολο 
να µε ακολουθήσεις αλλά 
προσπάθησε σε παρακαλώ.

 Μην ξεχνάς ότι δεν θα µπορέσω 
ν’ αναπτυχθώ χωρίς κατανόηση και
πολλή αγάπη. Αυτό όµως το ξέρεις, 
έτσι δεν είναι;

...Aπό κάποιο βιβλίο KΩ∆IKOΣ: ΓONIOΣ

Ένα παιδί δίνει συµβουλές στη 
µητέρα του...(και στον πατέρα του)
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H άλλη µατιά που φέρνει την αλλαγή...

Ντριιιίν
-∆ηµητράκη, 

αγόρι µου, τι κάνεις; Πού είσαι; Η 
αδελφούλα σου πού είναι;
-Έχει βγει.
-Και πού πάει; Τι ώρα θα γυρίσει;
-Ξέρω ’γω; Μπαµπάς της είµαι; 
-Μη µου βγάζεις γλώσσα εµένα! Τέλος 
πάντων, θα την πάρω στο κινητό της. 
Το έχει µαζί της;
-Πού να ξέρω, βρε µάνα. Άσε µε 
ήσυχο. Λέγε, γιατί µε πήρες;
-Α, ναι, ήθελα να ξέρω ακριβώς πότε 
θα έρθετε για να έρθει ο µπαµπάκας 
να σας πάρει απ’το λιµάνι. Και µη 
µου πεις αργά βράδυ και τέτοια διότι 
ο µπαµπάς δουλεύει σκληρά για να 
έχετε εσείς τα δικά σας και δεν είναι 

και λίγα, σε πληροφορώ!
-∆ε σου είπε η Χριστίνα;
-Τι να µου πει;
-Ότι τελικά εγώ δε θα έρθω και ίσως 
ούτε και η Χριστίνα.
-∆ηµήτρη! ∆εν έχω διάθεση για τα 
κρύα σου αστεία. Ξέρεις τι κούραση 
έχω τραβήξει και τραβάω για να 
τα έχω όλα έτοιµα για σας. Ούτε τα 
µαλλιά µου δεν έχω προλάβει να 
φτιάξω.
-Ε, θα προλάβεις τώρα. 
-Και πού νοµίζατε ότι θα πηγαίνατε 
εάν επιτρέπεται;
-Στο σπίτι ενός γνωστού µας. ΟΙ γονείς 
του είναι πολύ γ----οι. Θα λείψουν και 
µας έδωσαν το πράσινο φως.
-∆ηµήτρη! ∆εν υπάρχει περίπτωση! 

Θα έρθετε εδώ µε την αδελφούλα 
σου και θα κάνουµε γιορτές όπως 
πάντα. Τελεία και παύλα. Εδώ είναι 
η οικογένειά σας. Σας περιµένει 
και η γιαγιάκα σας και ήταν και 
λίγο άρρωστη, αλλά µήπως δε σας 
ενδιαφέρει ούτε εκείνη πια; Λοιπόν 
θα πω του µπαµπά σου να σε πάρει 
εκείνος το βράδυ και το καλό που 
σε θέλω να έχεις ξαναβρεί τα λογικά 
σου µέχρι τότε. Έχει την καρδιά 
του, ξέρεις. ∆ηµήτρη. ∆ηµηηήτρη... 
Έκλεισε η γραµµή φαίνεται. Α, να και 
ο Σωτήρης. 
-ΣΩΤΗΗΗΡΗ! Μην έχεις αυτό το ύφος 
και κανόνισε την πορεία σου: Πήρε ο 
γιόκας σου τηλέφωνο και...

Και να που φθάσαµε τα Χριστούγεννα 
.........................................................

Α, να πάρω τα παιδιά τηλέφωνο 
πριν συνεχίσω.

Ντριίίίν
-Έλα, ∆ηµήτρη. Η µαµά σου είµαι. Τι 
κάνεις;
-Έλα, βρε µάνα. Καλά είµαι. Εσύ;
-Μια χαρά. Προετοιµασίες και χαρά 
για τον ερχοµό σας και γι’αυτό 
σε πήρα. Ξέρεις πότε θα’ρθείτε 
ακριβώς;
-∆ε σου είπε η Χριστίνα;
-Όχι, αλλά έχω 2-3 µέρες να της 
µιλήσω οπότε...Τι να µου πει;
-Να, σκέφτηκα, εάν δε σας πειράζει 
πολύ να µην έρθω τα Χριστούγεννα. 
Και η Χριστίνα το ίδιο.
-Γιατί; Έχετε κανονίσει άλλα;
-Να, λέγαµε να πάµε στο σπίτι ενός 

γνωστού µας. Οι γονείς του είναι 
πολύ γ----οι. Θα λείψουν και µας 
έδωσαν το πράσινο φως.
-ΠΩ,ΠΩ! Υπέροχα ακούγεται...
-Έλα, βρε µάνα, γιος σου είµαι. 
Στενοχωρήθηκες τώρα, ε;
-Αχ, ούτε απ’τα παιδιά µου δεν 
µπορώ να κρυφτώ πια. Εντάξει, 
στενοχωρήθηκα λιγάκι, αλλά 
συγχρόνως χαίροµαι για σας, 
διότι ξέρω ότι τα σκεφτήκατε καλά 
και ότι σκοπεύετε να περάσετε 
καταπληκτικά!
-Σίγουρα;
-Σιγουρότατα! Και να µια ευκαιρία να 
µάθω και εγώ πάντα να ρωτάω λίγο 
πιο έγκαιρα για τα σχέδια του καθενός 
πριν βάλω µπρος τις προετοιµασίες. 
Αλλά να σου πω: Ας είναι καλά η 
κατάψυξη, το γηροκοµείο, ο µπαµπάς 
σας και οι θείοι σας...
-ΈΕιι! ∆εν είπα ότι δεν θα έρθουµε 

και την Πρωτοχρονιά...!!
-Έγινε, βρε ∆ηµήτρη µου! Θα 
σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά. 
Φροντίστε µόνο να περάσετε 
φανταστικά!! Και πάρτε και τη γιαγιά 
σας κανένα τηλέφωνο. Θα χαρεί 
πολύ ξέρεις. 
-Έγινε. Και εσύ να περιποιηθείς λίγο 
τον εαυτό σου, επιτέλους!! Κ λ ε ί ν ω 
όµως τώρα, διότι µε περιµένουν. 
Θα σας πάρω αύριο, µεθαύριο να 
σας πω πού θα είµαστε και πότε θα 
έρθουµε κάτω. Καληνύχτα.
-Καληνύχτα, παιδί µου. Σας φιλώ και 
τους δύο. Και να προσέχετε...
Α, να και ο Σωτήρης. Αχ, αυτό το 
ύφος θέλει µια αγκαλίτσα!
-Έλα, αγάπη µου που σε περίµενα. 
Σου έχω καταπληκτικά νέα: ;Hρθε, 
επιτέλους η ώρα να κάνουµε 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!!...

ΣYNO∆OIΠOPOI

ETΣI

AΛΛIΩΣ

Και να που φθάσαµε και φέτος τα 
Χριστούγεννα - πώς περνάει ο καιρός, 
βρε παιδί µου - και έχω µεγάλη χαρά διότι 
είναι η πιο αγαπηµένη µου γιορτή. Όλη η οικογένεια 
µαζί, αρµονική και ζεστή ατµόσφαιρα στο σπίτι και 
φίλοι και συγγενείς να πηγαινοέρχονται. Και φέτος ένα 
παραπάνω διότι θα έρθουν επιτέλους και τα δυο παιδιά 
που λείπουν για σπουδές - ο Θεός να τα έχει καλά - 
και θα είµαστε όπως τον παλιό καλό καιρό! Όλα είναι 
έτοιµα: µελοµακάρονα, κουραµπιέδες, κουλουράκια, 
πηχτή, λουκάνικα και πατέδες, το σπίτι πεντακάθαρο και 
στολισµένο χριστουγεννιάτικα (µόνο οι κουρτίνες του 

σαλονιού θέλουν σιδέρωµα και κρέµασµα) 
και τώρα µου µένει µόνο να ψωνίσω τα 
υπόλοιπα, να µαγειρέψω για τα τραπέζια 

των Χριστουγέννων, να βοηθήσω και τη µάνα µου, 
που θέλει και εκείνη το σπίτι της να «µυρίσει» γιορτινά 
αυτές τις µέρες, ένα καλό ξεσκόνισµα ακόµα και βέβαια 
να φροντίσω τις τελευταίες λεπτοµέρειες που πάντα 
προκύπτουν την τελευταία στιγµή. Κανονικά θα έπρεπε 
να πάω και κοµµωτήριο αλλά θα δούµε. Προέχουν τα 
άλλα! Έχω 2 -3 µέρες ακόµα και έτσι όλα θα γίνουν όπως 
πρέπει.

Α, να πάρω τα παιδιά τηλέφωνο πριν συνεχίσω!

ETΣI  Ή
AΛΛIΩΣ
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Ε                   Α Γ Β Φ Α Γ Μ Ν Α Ε ∆ Γ Ξ Ο Α
Ο Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μ Γ Ξ
Γ ∆ Κ Ω Μ Ν Ξ Β Π Ζ Η Ε Θ Α ∆ Ο
Α Ο Ε Π Υ Ψ Μ Α Ο Α Ν ∆ Π Τ Ξ Κ
Π Υ Ι Ο Λ Τ Λ Γ Γ Ζ Ι Η ∆ Ε Α Ο
Ε Λ Τ Υ Ν Η Α Μ Ο Η Α Ρ Μ Β Φ Ο
Λ Ο Π Α Ε Ν Ξ Ο Η Γ ∆ Π Ο Ν Ο Σ
Π Η Ε Ι Ζ Υ Φ Η Τ Β Θ Ι Α Π Ε Φ
Ι Ρ Μ Υ Η Α Η Ε Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α Ρ
Σ Ψ Α Ε Σ Γ Ζ Θ Υ Α Α Ν Ζ Γ Ε Ο
Ι ∆ Β Ο Μ Ι Σ Ο Σ Θ Ψ Χ Ω Ζ Ο Σ
Α Θ Θ Ε Ν Ο Η Ε Η Α Ο Ν Α Ε Γ Τ
Ε Ο Α Μ Μ Π Ο Ξ Α Ε Ι Ρ Ν Ο ∆ Γ
Π Ι Τ Υ Θ Α Γ Π Η Α Ε Α Γ Χ Α Μ
Ο Α Θ ∆ Ο Β Α Θ Ο Τ Ι Μ Υ Η Χ Α
Τ Π Ζ Λ Ξ Α Π Ο Ρ Ι Α Ν Β ∆ Ο ∆

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 14 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ • Α Π Ο Γ Ο Η Τ Ε Υ Σ Η • Ε Κ Π Λ Η Ξ Η 
ΕΥΤΥΧΙΑ • ΛΥΠΗ • ΜΙΣΟΣ • ΟΡΓΗ • ΑΠΟΡΙΑ • ΘΥΜΟΣ 
ΑΓΩΝΙΑ • ΑΓΑΠΗ • ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ • ΠΟΝΟΣ • ΠΟΘΟΣ

• Όλοι την ψάχνουν,
 δύσκολη η αληθινή 

• ∆εν έχουν οι νέοι σήµερα

• Άνθρωποι είµαστε,
 κάνουµε πολλά

• Τα καλύτερα
 τα κάνουµε ξύπνιοι

• Απαράµιλλη η µητρική

• Όλοι ψάχνουν το δικό τους

• Πρέπει να υπάρχει
 σε κάθε οικογένεια

• Επικίνδυνη στην
 οικογενειακή ζωή

• Μετά την τρικυµία
 έρχεται η ...

• Ο καθένας έχει
 και από µια

• Όλα τα υποµένει

 Φ _ _ _ _

 I  _ _ _ _ _ _

 Λ  _ _ _

 O  _ _ _ _ _

 Σ  _ _ _ _ _

 T  _ _ _ _

 O  _ _ _ _ _ _

 P  _ _ _

 Γ  _ _ _ _ _

 I  _ _ _

 A  _ _ _ _

1.AKPOΣTIXIΔA

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

__ΕΜΕΛΙΟ

__ΡΕΜΙΑΣ

__ΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

__ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

__ΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

__ΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λ
YΣ

H
: Θ

H
ΣE

A
Σ

*Ποιά νησιά δεν ακούνε καλά; Πάρος

*Ποιο νησί έχει πολλά νεοκλασικά σπίτια 
   και ....λουκούµια; Τήνος

*Πώς αλλιώς λέµε τη Σαντορίνη; Μήλος

*Ποιο νησί έχει ωραίους περιστερώνες; Σύρος

*Από ποιο νησί καταγόταν
   ο αρχαίος ποιητής Αρχίλοχος; Θήρα

*Ποιο νησί “τρώγεται’’; Κουφονήσια

ΑΝΤΙΣΤOΙΧΙΑ

ΚΑ
ΡΥ

ΑΤ
Ι∆

ΕΣ

ΚΑ
ΡΥ

ΑΤ
Ι∆

ΕΣ

1. (   )_ _ _ _ 1.Το σύνολο των ατόµων που έχουν καλό σκοπό
2. (   )_ _ _ _ _ _  2. Τέλεια, Ιδεώδης, Άξια, Χρήσιµη, Ευνοϊκή.
3. (   )_ _ _  3. Φτιαγµένη σωστά, αυτή που θέλει το καλό των άλλων.
4. (   )_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Πολύ σηµαντική, απαραίτητη, πραγµατική, όχι 
  φαινοµενική.
5. (   )_ _ _ _ _  5. Είναι πραγµατική, αυθεντική, ειλικρινής, αγνή.
6. (   )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Είναι αυτή που εκπαιδεύει
7. (   )_ _ _ _ _ _  7. Η ήρεµη, ήσυχη, πράα.
8. (   )_ _ _ _ _ _ _ _ _  8. Αυτή που εκφράζει αυτά που σκέφτεται  ή αισθάνεται, 
  αντιστοιχεί σε αληθινά αισθήµατα.
9. (   )_ _ _ _ _  9. ∆ιαρκεί για όλη τη ζωή.
10. (   )_ _ _ _  10. Κι έτσι λέγεται η συµπάθεια, η τρυφερότητα, η
  αφοσίωση, το µεγάλο ενδιαφέρον.

Βρες τις λέξεις που αντιστοιχούν στην κάθε 
ερώτηση και γράψε τις στις διακεκοµµένες 
γραµµές. ∆ιαβάζοντας κάθετα τα αρχικά 
γράµµατα των λέξεων, θα ανακαλύψεις για 
ποια λέξη µιλάνε οι ερωταπαντήσεις:

2.ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α

ΛΥΣΗ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆ΑΣ: 1. Οµάδα 2. Ιδανική 3.Καλή 
4.Ουσιαστική 5.Γνήσια 6.Εκπαιδευτική 7.Νηφάλια
8.Ειλικρινής  9.Ισόβια  10.Aγάπη

ΛΥΣΗ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆ΑΣ: ΦIΛIA - Ι∆ANIKA - ΛAΘH - ONEIPA - ΣTOPΓH  
- TAIPI - OMONOIA - ΓAΛHNH - I∆EA - AΓAΠH
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ΚΥΚΛΑΔΕΣ: “ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ’’ Οδυσσέας Ελύτης

ΣEMINAPIA ΓIA ΓONEIΣ

Tο Kέντρο Πρόληψης «ΘHΣEAΣ 
KYKΛA∆ΩN» σας ενηµερώνει 

ότι µε το ξεκίνηµα της νέας σχολικής 
χρονιάς θα λειτουργήσουν νέες οµάδες 
γονιών µε στόχο την εκπαίδευση 
τους σε δεξιότητες µεγαλώµατος των 
παιδιών στο σήµερα και τη βελτίωση 
της επικοινωνίας στην οικογένεια. 
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για 

περισσότερες πληροφορίες ή για 
δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να 
απευθύνονται στα τηλ.: 22810.85149 
για τη Σύρο, Tήνο και Mύκονο και στο 
22840.24745 για την Πάρο, Nάξο, 
Aντίπαρο, Ίο και Σαντορίνη.

THNOΣ
ΣYNOΔOIΠOPOI
Πόλυ Aπέργη
Mαρία Σιώτου - Bιδάλη
Pίτα Bιδάλη
Mαρία Γεροντή
Tόνια Kρητικού - ∆εσύπρη
Σίσελ Kνούσεν 
Kουσουνάδη
Mαριέττα Σιώτου
Eυαγγελία Ψυχοµάνη

MEΛIΣΣOYΛEΣ
Aντωνία Aπέργη
Mαρκέλλα Aρµάου
Φραγκίσκα Bιδάλη
Mαρούλα Bλαστού
Eλένη ∆ελασούδα
Mαρία Kαρδαµίτση
Έφη Kαψή
Kλαίρη Mαραβέλια
Eλένη Πιπέρη

Iσµήνη Παγανέλη
Mαίρη Aπέργη

HΛIAXTIΔA
Mαρία ∆ενεκαρία
Γεωργία ∆εσύπρη
Mαρία Kαίσαρ
Eιρήνη Kρητικού
Mαρία Mωραΐτη
Iωσηφίνα-Mαρία Παλαµάρη
Kρυσταλία Πλυτά
Mαριζάν Πρελορέντζου

IPIΔA
Bαγγέλης Bελαλόπουλος
Mαρία Bελουδίου
Γιούλη Bιδάλη
Kρυσταλία Bιδάλη
Bαλεντίνα Γαβριελάτου
Kατερίνα Kαβαλιώτη
Zέφη Mαχλή - Φωσκόλου

ΣYNTONIΣMOΣ EK∆OΣHΣ: Aναστασία Προκοπίου, Eπιστηµονικά Yπεύθυνη του «ΘHΣEA KYKΛA∆ΩN»
ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA KEIMENΩN: ∆έσποινα Kουσουνάδη
ΣXE∆IAΣH - EKTYΠΩΣH:  ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ   • THNOΣ - Tηλ.: 22830.25727 - E-mail: typostou@otenet.gr

Mπορείτε να επικοινωνείτε µε τη συντακτική οµάδα του περιοδικού στο τηλ. 22830.24777
(Mαρία Kαρδαµίτση) και στο e-mail: mara_vidali@msn.com και µε το Kέντρο Πρόληψης 

ΘHΣEAΣ KYKΛA∆ΩN στα τηλ. 22810.85149 στη Σύρο και 22840.28011 στη Πάρο.

EKΔOTHΣ
EMEIΣ OI ΓONEIΣ  Oι οµάδες που υπογράφουν τα κείµενα αποτελούνται από τους εξής:

Pένα Ξυδάκη

X-TREME SPORTS
Mανώλης Aπέργης
Άννα Bιδάλη
Φωτεινή Ξενάκη
Mιχάλης Παλαµάρης
Έφη Πολυκανδρίτη
Eιρήνη Σανταµούρη
Γιώργος Σιταράς

ANTIΠAPOΣ
ΔPOΣOΣTAΛIΔEΣ
Bαρβέρη Eλένη
Γεωργίου Άννα
Tριανταφύλλου Mαρίνα
Φαρούπου Xρυσούλα

ΣKEΠTOMENEΣ
Kαπούτσου Eλένη
Πατέλη Eλένη
Σιφναίου Mαρία

Tριανταφύλλου - Ένγελ 
Kατερίνα
Oικονόµου Xριστίνα

ΣYPOΣ
KΩΔIKOΣ: ΓONIOΣ
Mαρία Aνδριανοπούλου
Kατερίνα ∆άσκου
Bιργινία Kοσκινά
Kατερίνα Λούβαρη
Άννα Πιτσικάλη

KAPYATIΔEΣ
Kατρίν Aρβανίτη
Σοφία Bαρβαρήγου
Mαρία Bασάλου
Eλευθερία ∆ηµάκη
Λίζα Mπατζάκη
∆ήµητρα Παλαιολόγου
Kατερίνα Παπαµακαρίου
Γεωργία Pούσσου
Aγγέλα Mανωλά


