ΚΟΥΛΟΥΤΕΟΥ ΔΛΔΝΖ
ΓΟΝΔΗΣ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
ηηγκέο από ζεξαπεπηηθέο ώξεο :
-Μηα κεηέξα ιέεη γηα ηηο θόξεο ηεο:
«Θέισ λα ηηο πξνζηαηέςσ , λα θάλσ ην παλ λα κελ ηηο βξεη θάπνην
θαθό… λα κελ πνλέζνπλ… λα είλαη επηπρηζκέλεο…»
…………………
-Μηα άιιε :
«Δελ ζέισ λα ηζαθώλνληαη ηα παηδηά κνπ κεηαμύ ηνπο…. κνπ είλαη
αδηαλόεην λα κελ αγαπηνύληαη… …….αλ εγώ θύγσ από ηελ δσή, λα
έρνπλ ε κία ηελ άιιε.»
Η ίδηα κεηέξα ζε άιιε ζπλεδξία :
«Με ηελ κεγάιε κνπ θόξε ληώζσ απόζηαζε… πάσ λα ηελ αγθαιηάζσ
θαη ηα ρέξηα κνπ είλαη βαξηά… ηζαθσλόκαζηε ζπλέρεηα. Η δεύηεξε ,έρεη
απηή ηελ ελνύξεζε πνπ κε ηξειαίλεη…. Καη ε ηξίηε… απηή είλαη ε ραξά
ηεο δσήο κνπ…»
…………………..
-Μηα άιιε κηιώληαο γηα έλαλ θαβγά κε ηελ 4ρξνλε θόξε ηεο :
«…θαη κνπ ιέεη ,ε Φνίβε, «είζαη θαθηά κάγηζζα, ζε κηζώ» θαη ηεο ιέσ :
αλ δελ κε αγαπάο λα ζε πάσ λα δήζεηο κε ηελ γηαγηά ζνπ.. είκαη απαίζηα »
-Ελαο παηέξαο θαζώο βιέπεη ηνπο δηθνύο ηνπ πεξηνξηζκνύο ζηελ δσή γηα
ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ππεύζπλν ηνλ δηθό ηνπ παηέξα:
«Θέισ λα κάζσ ζηα παηδηά κνπ λα είλαη ν εαπηόο ηνπο, λα θάλνπλ απηό
πνπ ζέινπλ εθείλα ζηελ δσή ηνπο, λα θάλνπλ ό, ηη δελ κπόξεζα λα θάλσ
εγώ..»
-Μηα αθόκε κεηέξα κε ξσηά :
«Πέζηε κνπ ηη λα θάλσ γηα λα γίλεη αλεμάξηεηε… λα κελ πεξάζεη ζηελ
δσή ηεο όζα πέξαζα εγώ..»
……………………
-Μηα άιιε:
«Ση θάλσ ιάζνο ζαλ κεηέξα ; Ο γηόο κνπ δηαξθώο κε θαηεγνξεί γηα όια,
ληώζσ ζαλ λα παιεύσ καδί ηνπ θάζε κέξα… κεξηθέο θνξέο εύρνκαη λα
εμαθαληζηώ.. δελ ηνλ αληέρσ άιιν..»
…………………….
-Έλαο παηέξαο (ν γηνο ηνπ 25 ρξόλσλ) ιέεη:
«Με ηνλ γην κνπ δελ έρνπκε καιώζεη πνηέ… νύηε κηα θνξά.. δελ ήζεια
λα επαλαιάβσ ηελ θαθή ζρέζε πνπ είρα εγώ κε ηνλ παηέξα κνπ. Κη’

όκσο …θάηη ιείπεη.. ππάξρεη απόζηαζε.. δελ είκαη άλεηνο καδί ηνπ
..θξαηηέκαη..
………………………….
Ο S. Freud (1919 )ππέδεημε όηη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο καο
απνηειεί θαλόλα θαη όρη εμαίξεζε ην γεγνλόο όηη δηαθαηερόκαζηε από
ζπλαηζζήκαηα κίζνπο θαη ζπκνύ αιιά ηαπηόρξνλα ελδηαθέξνληνο θαη
αγάπεο πξνο ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα καο, παξνπζηάδνληαο έηζη ηα
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αληαγσληζκό ζρεηηθά κε ην νηδηπόδεην
ζύκπιεγκα.
Από απηόλ ηνλ ηόπν ζηα παξαπάλσ ιόγηα αθνύκε :
-Σελ ακθηζπκία ηεο κεηέξαο πνπ αλ θαη ιέεη πσο επηζπκεί ηελ επηπρία
ησλ παηδηώλ ηεο, αζπλείδεηα επηζπκεί ηνλ ζάλαηό ηνπο…
-Σελ κάλα πνπ αζπλείδεηα κηζεί θαη επηζπκεί λα εγθαηαιείςεη ηελ
4ρξνλε θόξε ηεο όπσο είρε εγθαηαιεηθζεί θαη ε ίδηα από ηελ δηθή ηεο
κεηέξα …θ.ν.θ
Απνδίδνπλ όκσο απηέο νη εξκελείεο ηνλ ηξόπν πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη
γνλείο ,είλαη ζαλ γνλείο ?
ηα ιόγηα ησλ γνλέσλ πνπ κηινύλ ζηελ αξρή , ερεί ε ελνρή.
Οη γνλείο ληώζνπλ έλνρνη γηα όζα θάλνπλ θαη όζα δελ θάλνπλ γηα ηα
παηδηά ηνπο.
Η ακθηζπκία αγάπεο θαη κίζνπο γελλά ηελ ελνρή . H ελνρή έξρεηαη εθεί,
όπνπ αθνύγεηαη ε θσλή ηεο απαγόξεπζεο ηνπ Τπέξ-εγώ : «Δελ πξέπεη
λα θάλεηο έηζη!». Η θσλή ηνπ Τπεξ-Εγώ εθπξνζσπείηαη από θάπνηνλ :
ηνλ παηέξα , ηελ κεηέξα , ηελ ζξεζθεία θ.α πνπ δηαθπιάηηεη ηνλ λόκν
ηνπ.(Freud).
ηελ ζέζε ηεο αγάπεο ληώζνπλ «θαινί γνλείο» , ζηελ ζέζε ηνπ κίζνπο ,
«θαθνί γνλείο» .
Η M.Klein(1948) θαζώο θαη ν D.Winnicot(1965) ζπλερίδνληαο ηελ ηδέα
ηνπ Freud γηα ηελ ακθηζπκία , κηινύλ γηα ηελ ζεκαζία ηεο «σγηούς
ηθαλόηεηας» ηνπ παηδηνύ λα ληώζεη ελνρή « φς ηο ηίκεκα ποσ πιερώλοσκε
ζαλ αλζρώπηλα όληα».
Κξηηήξην ηεο «πγηνύο ηθαλόηεηαο» πνπ δηαρσξίδεη ηελ πγεία από ηελ
παζνινγία είλαη ε απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο ζπκπηώκαηνο θαη νξίδεηαη
από θάπνηνλ άιινλ, εδώ ,ηνλ εηδηθό.
Καη ν J.Bowlby (1979) επίζεο, πηζηεύεη «όηη ην βαζηθό θξηηήξην ζηελ
αμηνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θξνληίδα ησλ
παηδηώλ βξίζθεηαη ζηηο επηπηώζεηο , ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, πνπ απηέο έρνπλ
πάλσ ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα ξπζκίδεη ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ
αγάπεο θαη κίζνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα βηώλεη ην άγρνο θαη ηελ ελνρή
κε πγηή ηξόπν.» θαη ζπλερίδεη : «Είλαη μεθάζαξν όηη ηα βήκαηα πνπ έλα
λήπην ή παηδί θάλεη γηα ηε ξύζκηζε ηεο ακθηζπκίαο ηνπ έρνπλ δσηηθή
ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Αλ αθνινπζήζεη
κηα επλντθή πνξεία , ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζύλεη θαη λα ειέγμεη , ελώ

ηαπηόρξνλα ζα κπνξεί λα αληέμεη ην άγρνο θαη ηηο ελνρέο πνπ ηνπ
πξνθαινύλ.»
Η ηθαλόηεηα λα βηώλεη ηελ ελνρή κε πγηή ηξόπν δει. λα θαηεπζύλεη , λα
ειέγρεη θαη λ΄ αληέρεη ηηο ελνρέο : «θάπνπ θηαίσ θαη θάπνπ όρη» ! «
Κάπνπ είκαη έλνρνο , θάπνπ είκαη αζώνο» . «Είκαη θαη έλνρνο θαη
αζώνο»!
Ο
άλζξσπνο εδώ είλαη «ππεύζπλνο» γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ζεσξείηαη όηη
θαηέρεη
ηελ
δπλαηόηεηα
ειέγρνπ
ηνπο
.
Είλαη άξαγε έλαο ηέηνηνο έιεγρνο δπλαηόο ;
Οη γνλείο παζρίδνπλ
ζπλέρεηα λα ειέγμνπλ ηα πξάγκαηα :όζα θάλνπλ νη ίδηνη , όζα θάλνπλ ηα
παηδηά.
Είλαη
άξαγε έλαο δξόκνο απηόο γηα ηνλ γνληό : λα δπγίδεη , λα κεηξά ηα
«ιάζε»
θαη
ηα
«ζσζηά»
ηνπ
;
Η ελνρή , εδώ σο εηπκεγνξία ,ζέηεη
ηνλ γνλέα ζην εδώιην ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ
. ηελ ςπρνζεξαπεία ζπλήζσο ,ην
δεηνύκελν είλαη ε εμήγεζε ηεο ελνρήο. Αλαδεηά ηηο γελεζηνπξγνύο
αηηίεο ηεο ελνρήο , ηελ εξκελεία ηεο, θάπσο δειαδή ζαλ λα αλαδεηά ηα
«ειαθξπληηθά» ,θαη ν ζεξαπεπηήο εδώ γίλεηαη θάπσο ζαλ «ζπλήγνξνο» ή
όπσο ιέγεηαη αιιηώο «ζπληάζζεηαη κε ην κέξνο ηεο επηζπκίαο ηνπ
πειάηε ηνπ» θηηάρλνληαο ηελ ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία.
Μήπσο όκσο θαζώο αλαδεηνύκε ηηο αηηίεο ηεο ελνρήο , θιεηλόκαζηε
κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ ;
Η ακθηζπκία αγάπεο θαη κίζνπο είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ ίδην ηόπν ,
ζηνλ νπνίν δίλνληαη καδί ε επηπρία θαη ε δπζηπρία , ε πξνζηαζία θαη ε
εγθαηάιεηςε , ην ιάζνο θαη ην ζσζηό , ην θαιό θαη ην θαθό , ε αιήζεηα
θαη ε πιάλε. Απηόο είλαη ν ηόπνο όισλ ησλ αλζξώπσλ θαη θπζηθά θαη
ησλ γνλέσλ.
Αο ζπκεζνύκε εδώ ηελ ξήζε ηνπ Παξκελίδε : «Πάλησλ δε παιίληξνπνο
εζηί θέιεπζνο» , ηα πάληα νδεύνπλ παιηλδξνκηθά, αλάκεζα ζην έλα θαη
ζην άιιν. ηε ξήζε απηή βιέπνπκε όηη απηή ε παιίλδξνκε θίλεζε δελ
αλήθεη πξαγκαηηθά ζηνλ άλζξσπν είλαη ΝΟΜΟ .
Πσο κπνξεί
ινηπόλ ν άλζξσπνο –εδώ ν γνληόο λα θξαηεζεί ζηελ κηα πιεπξά πνπ ζα
δηαιέμεη ζύκθσλα κε ηελ πξναίξεζή ηνπ;
Οη γνλείο απηνί είλαη ζην ησξηλό ηνπο ζπίηη θαη ηαπηόρξνλα ζην παηξηθό
ηνπο.
Είλαη θαη νη γνλείο πνπ είλαη ζήκεξα θαη καδί είλαη θαη
ηα παηδηά πνπ ήηαλ.
Είλαη θαη νη γνλείο πνπ
είλαη ζήκεξα θαη καδί θαη νη γνλείο πνπ είραλ.
Είλαη
θαη νη γνλείο πνπ αγαπνύλ θαη νη γνλείο πνπ κηζνύλ.
Σα παηδηά ηνπο είλαη θαη ηα παηδηά πνπ είλαη θαη καδί θαη ηα παηδηά πνπ
ήηαλ απηνί θ.ν.θ

Ωο παηδί , ην ζέκα δελ είλαη , νύηε λα ελνρνπνηήζσ νύηε λα αζσώζσ ηνπο
γνλείο κνπ αιιά λα παξαηηεζώ από απηό ,λα παξαηηεζώ από ηελ
λνζηαιγία γηα απηό πνπ δελ είρα πνηέ-έλα θαιύηεξν γνλέα ,εηδάιισο
παξακέλσ πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ δηραζκό κνπ θαη ζηελ εηθόλα κνπ γηα
απηνύο.
Η παξαίηεζε απηή αθνξά ζην «ήηαλ» , ζην «όρη πηα» ηεο απνπζίαο ησλ
παξειζόλησλ πνπ θέξλεη πέλζε θαη λνζηαιγία , κίζνο θαη εθδίθεζε. Σν
παξειζόλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο έξρεηαη ζηελ ζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία
δεηώληαο λα γαιελέςεη.
Αο δνθηκάζνπκε έλα αθόκε άθνπζκα ζε όζα ιέλε νη γνλείο :
Αθνύκε ζηα ιόγηα ηνπο, ηε ζέιεζε ηνπο λα ζηξώζνπλ ηνλ δξόκν ησλ
παηδηώλ ηνπο κε ξνδνπέηαια (ή κε νηηδήπνηε).
Να ζέινπλ λα θξαηήζνπλ «ηελ άιιε πιεπξά» ηνλ πόλν , ηνλ θόβν , ηνλ
θίλδπλν , ηελ εμάξηεζε καθξηά.
Να επηζπκνύλ λα νξίζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ δσή ησλ παηδηώλ ηνπο
Να δηακνξθώζνπλ ζε απηά ηνλ ηάδε ή ηνλ δείλα ραξαθηήξα.
Μηινύλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζε κηα πξννπηηθή, έρνπλ όλεηξα, θόβνπο,
επηζπκίεο.
Απηά ηα «ζέισ» ππεξβαίλνπλ ην κέηξν. Σν κέηξν πνπ καο ζπλέρεη κε ηα
πξάγκαηα , ην ρξόλν. ην βαζκό πνπ ζέισ θάηη γηα ην παηδί κνπ
βξίζθνκαη ζε άιιν ρξόλν από ην ηώξα. ην βαζκό πνπ έρσ κηα εηθόλα
ηνπ παηδηνύ κνπ πνπ αλαδεηώ ηόηε δελ βιέπσ κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ ην
ίδην ην παηδί. Κιείλσ ηα κάηηα κνπ ζην παηδί πνπ έρσ κπξνζηά κνπ θαη
ζπλνκηιώ κε ηελ δηθή κνπ εηθόλα γηα απηό.
Ωο γνλέαο, ην ζέκα δελ είλαη , νύηε λα ελνρνπνηήζσ νύηε λα αζσώζσ ηνλ
εαπηό κνπ αιιά λα παξαηηεζώ από ηελ εηθόλα κνπ σο θαινύ ή θαθνύ
γνλέα θαη άξα θαη από ηελ εηθόλα πνπ έρσ γηα ην παηδί κνπ.
Η παξαίηεζε απηή αθνξά ζην «ζα είλαη» , ζην «όρη αθόκε» ηεο απνπζίαο
ησλ κειινύκελσλ πνπ θέξλεη ειπίδεο θαη πξνζδνθίεο, αγσλίεο θαη
θόβνπο. Εθεί πνπ ηίπνηε δελ έρεη λα γίλεη απηά ράλνληαη.
--ηα ιόγηα ησλ αλζξώπσλ πνπ κηινύλ θαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν ηνπο ,
αθνύκε λα κηινύλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζαλ λα κηινύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο.
Η θπξίαξρε αίζζεζε γηα ην πώο αληηιακβαλόκαζηε ηνλ εαπηό καο
ζηεξίδεηαη ζην απηνλόεην ηεο ζρέζεο ησλ γνλέσλ θαη παηδηώλ σο κηα
ζρέζε όπνπ ν έλαο είλαη ζπλέρεηα ηνπ άιινπ : «Είζαη ζάρθα από ηελ
ζάρθα κοσ» , «ε υστή κοσ» , « ηα κάηηα κοσ» , « ε ταρά ηες δφής
κοσ» ιέεη ε κεηέξα , ν παηέξαο..
«Σν παηδί γίλεηαη έλα εγώ πνπ αληηζηνηρεί ζην εζύ :έλα εγώ καδί κε έλα
εζύ» ιέεη ε F.Dolto

«Σν παηδί βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηνλ θαζξέπηε κέζα από απηό πνπ
αληαλαθιά ην βιέκκα ηνπ Αιινπ» . J.Lacan.
Η αγάπε (αιιά θαη ην κίζνο) είλαη θάηη πνπ καο ζπλδέεη . πλερόκαζηε –
ε αγθαιηά , ηα ράδηα , ηα θηιηά αλήθνπλ ζε κηα ηέηνηα ζπλέρεηα.
Ο έλαο «ζπλέρεηαη» κέζα ζηνλ άιινλ. Όηη απεηιεί λα ηε δηαθόςεη γίλεηαη
εκπεηξαηό σο απεηιή θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ ,θάηη ζαλ
αθξσηεξηαζκόο,
ζαλ
λα
είλαη
ην
ίδην
ζώκα.
Είκαη θαη εγώ είκαη θαη ν άιινο. Είλαη θαη ην παηδί είλαη θαη ν γνληόο .
Πόζν πξαγκαηηθά ειεύζεξνη κπνξεί λα είλαη γνλείο θαη παηδί ζε κηα
ηέηνηα ζρέζε; ε κηα ζρέζε όπνπ γνλείο θαη παηδηά είλαη «έλα»;
ηε ζρέζε απηή βιέπνπκε ηελ ηάζε ησλ γνλέσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ
ζπλέρεηα θαη ηελ ηάζε ησλ παηδηώλ λα ηελ δηαθόςνπλ, νη δύν απηέο
ηάζεηο –θεληξνκόινο θαη θπγόθεληξνο , ζπγθξαηνύλ θαη ζπγθξνηνύλ ηε
ζρέζε
σο
έλα.
«Σν όινλ , ην ελ , δηαηεξεί ηα κέξε ηνπ ζηελ ειεπζεξία ηνπο δεκέλα κε
ηνλ εαπηό ηνπ, δηράδεηαη ζε απηά , ηνπο δίλεη ηελ γεληθή ηνπ δσή » ιέεη ν
Hegel.
Απηή είλαη θαη ε κόλε ελλόεζε
ινηπόλ γηα ηελ ζρέζε; Τπάξρεη άξαγε άιιε δπλαηόηεηα;
Μήπσο , όπσο ιέεη ν Β.Han «απηή ε νξγαληθή ζύλδεζε είλαη κηα πνιύ
άθακπηε κνξθή ηνπ ζπλ-είλαη»;
Μήπσο, ζε απηή καο ηελ αληίιεςε καο γηα ηελ ζρέζε, είκαζηε θάπνπ
ζαλ ηα βαηξάρηα κεο ζηελ ζηέξλα ;
ε κηα ζηέξλα δνύζαλ θάπνηα βαηξάρηα .Μηα κέξα έξρεηαη θαη ζηέθεηαη
έλα ιειέθη ζηελ άθξε ηεο ζηέξλαο. Σν βιέπεη έλα βαηξάρη , πεγαίλεη
θνληά θαη ην ξσηά : «πνηνο είζαη εζύ θαη πνπ είλαη ην ζπίηη ζνπ»; «Είκαη
ιειέθη
θαη
ην
ζπίηη
κνπ
είλαη
ε
ιίκλε».
«Ση
είλαη
ε
ιίκλε»;
Ρσηά
ην
βαηξάρη.
«Η ιίκλε είλαη έλα κεγάιν κέξνο κε λεξό» απαληά ην ιειέθη.
«Πόζν κεγάιν είλαη απηό ην κέξνο» ξσηά ην βαηξάρη θαη θνιπκπώληαο
θάλεη έλα θύθιν γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ : «Σόζν»;
«Όρη
πην
κεγάιν»
απαληά
ην
ιειέθη.
Σν βαηξάρη θνιπκπώληαο θάλεη έλαλ κεγαιύηεξν θύθιν θαη ξσηά μαλά:
«ηνόζν»;
«Όρη»
ιέεη
ην
ιειέθη
«πην
κεγάιν»
.
Σν βαηξάρη θάλεη έλα πνιύ κεγαιύηεξν θύθιν θαη μαλαξσηά: «ηννόζν»;
«Όρη»
ιέεη
θαη
πάιη
ην
ιειέθη
«πην
κεγάιν».
Σν βαηξάρη απηή ηε θνξά θάλεη θνιπκπώληαο ην γύξν ηεο ζηέξλαο θαη
ξσηά
«ηνννόζν»
;
«Όρη»
ιέεη
μαλά
ην
ιειέθη
«αθόκε
πην
κεγάιν».
«Μα πην κεγάιν από απηό δελ ππάξρεη» !!! απαληά ην βαηξάρη.

Μήπσο ζαλ ηα βαηξάρηα ,θαζώο είκαζηε κέζα ζε ηέηνηεο ζρέζεηο δελ
κπνξνύκε λα ελλνήζνπκε ηίπνηε πέξα από απηό; Σν ζέκα είλαη θαηά
πόζν γνλείο θαη παηδηά είλαη ζηελ κεηαμύ ηνπο αληηπαξάζεζε ειεύζεξνη.
ηνλ βαζκό πνπ θαλείο είλαη πεξηζζόηεξν ειεύζεξνο από κηα ηέηνηα
ζπλέρεηα ζα κπνξνύζε λα δεη ηνλ εαπηό ηνπ έμσ από απηό! Απηό ην
απηνλόεην ζηελ ςπρνζεξαπεία θάπνηε νθείιεη λα γίλεηαη ζέκα .
Έλα πνίεκα πνπ δηάβαζα πνιιά ρξόληα πξηλ ππνςηαζηώ νηηδήπνηε γηα
απηά πνπ ιέσ ζήκεξα, λνκίδσ πσο κηιάεη θάπσο γηα έλαλ ηέηνην δξόκν:
Τα παηδηά ζας δελ είλαη παηδηά ζας .
Είλαη οη γηοί θαη οη θόρες ηες ιατηάρας ηες δφής γηα ηελ δφή
Ερτοληαη ζηε δφή κε ηε βοήζεηα ζας, αιιά ότη από εζάς θαη κ΄όιο ποσ
είλαη καδί ζας δελ αλήθοσλ ζε ζας.
Μπορείηε λα ζηεγάζεηε ηο ζώκα ηοσς, ότη όκφς θαη ηελ υστή ηοσς γηαηί ε
υστή ηοσς θαηοηθεί ζηο ζπίηη ηοσ αύρηο , ποσ εζείς δελ κπορείηε λα
επηζθεθζείηε ούηε ζηα όλεηρα ζας.
Μπορείηε λα προζπαζήζεηε λα ηοσς κοηάζεηε , αιιά κελ γσρεύεηε λα
θάλεηε ασηά λα ζας κοηάζοσλ , γηαηί ε δφή δελ πεγαίλεη προς ηα πίζφ θαη
δελ ζηακαηά ζηο τζές.
Khalil Gibran
……………
«Ο γνληόο θαιείηαη ζηελ ζπλνκηιία κε ην παηδί ηνπ λα γλσξίζεη ηα κέηξα
ηνπ. Να γλσξίζεη ηελ ζλεηόηεηά ηνπ» ιέεη ν Κ.Γεκελεηδήο ζηνλ Δξόκν
ηνπ Εξσηα. «Με ην παηδί δίλνληαη νη γνλείο. Σν παηδί είλαη ην κεηά
απ΄απηνύο. Η γέλλεζε ηνπ παηδηνύ είλαη θαη ε γέλλεζε ησλ νξίσλ ηεο
παξνδηθόηεηάο ηνπο. ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ γελλάηαη ε απηή
πξαγκαηηθόηεηα ηεο ζλεηόηεηάο ηνπο.»
ηνλ βαζκό πνπ ην βιέκκα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη αλνηρηό πξνο έλα ηέηνην
δξόκν , ηόηε κπνξεί θαη λα αθνύζεη ηα ιόγηα ησλ πειαηώλ ηνπ πνπ
κηινύλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο όρη γπξεύνληαο ηηο αηηίεο θαη
ηηο εξκελείεο αιιά λα ηα αθνύζεη επθξηλέζηεξα πνπ ζα πεη : λα
αλαγλσξίζεη ζε απηά ηε πιάλε, ην απηνλόεην, θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ
κέηξνπ πνπ καο ζπλέρεη κε ηα πξάγκαηα.

