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Εµείς και οι γονείς µας:
Αποχωρισµοί και φορτία αγάπης

Ο χωρισµός των γονιών είναι στις µέρες µας κάτι αρκετά συνηθισµένο.
Μπορεί εσείς οι ίδιοι να έχετε γονείς που έχουν χωρίσει ή να ξέρετε άλλα
παιδιά µε γονείς χωρισµένους. Αυτό που συχνά απασχολεί τα παιδιά είναι το
γιατί οι γονείς χωρίζουν. Οι γονείς άλλοτε κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για
να µας εξηγήσουν κι άλλοτε το αποφεύγουν, είτε γιατί πιστεύουν ότι δε θα
καταλάβουµε, είτε γιατί νοµίζουν ότι θα µας φορτώσουν µε έγνοιες.
Οι λόγοι που οι γονείς χωρίζουν δεν είναι βέβαια πάντα οι ίδιοι.
Συνήθως όµως αυτό που προκαλεί το χωρισµό είναι η δυσκολία που έχουν οι
γονείς να επικοινωνήσουν. Φανταστείτε τι συµβαίνει όταν δυο φίλοι µιλάνε
µέσα από γουόκι-τόκι αλλά ο καθένας τους είναι συντονισµένος σε άλλη
συχνότητα! Πολλές φορές συµβαίνει δυο άνθρωποι να παντρεύονται και οι
συχνότητές τους να είναι στην αρχή καλά συντονισµένες, αλλά στην πορεία τα
πράγµατα να αλλάξουν. Το αποτέλεσµα είναι να µην µπορούν να «ακούσουν»
καλά ο ένας τον άλλον, να µην µπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες και τις
απόψεις του, κι έτσι να εκνευρίζονται, να καβγαδίζουν και να µην είναι
ευτυχισµένοι. Μη φανταστείτε βέβαια πως όλοι οι γονείς που κατά καιρούς
διαφωνούν και τσακώνονται θα χωρίσουν κιόλας! Αντίθετα, το να εκφράζουν
οι άνθρωποι το πώς αισθάνονται, ακόµα κι όταν το συναίσθηµά τους είναι
θυµός, είναι σηµάδι πως προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να δώσουν στον
άλλο να καταλάβει το πώς νιώθουν. Αν όµως συµβεί ή έχει ήδη συµβεί να
χωρίσουν οι γονείς µας, τότε είναι χρήσιµο να ξέρουµε τα παρακάτω:
1) Τα παιδιά δε φταίνε ποτέ για το χωρισµό των γονιών τους. Αν παρόλα αυτά
συνεχίζει να µας περνά αυτή η ιδέα από το µυαλό, δεν έχουµε παρά να τους
ρωτήσουµε απλά: «Μήπως φταίω εγώ;» ∆οκιµάστε το! Να είστε σίγουροι πως
η απάντηση θα είναι «όχι!»
2) Μην προσπαθείτε να µάθετε ποιος από τους δυο γονείς «φταίει» για το
χωρισµό. Αν οι γονείς είναι ακόµα εκνευρισµένοι, µπορεί να ρίξουν το
φταίξιµο ο ένας στον άλλο ή και στον εαυτό τους. Εµείς όµως, που δεν έχουµε
κανένα λόγο να είµαστε θυµωµένοι µαζί τους, να ξέρουµε πως στην
πραγµατικότητα δε φταίει κανείς!
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3) Καµιά φορά, ιδίως στην αρχή, οι γονείς στην προσπάθειά τους να
επικοινωνήσουν µπορεί να χρησιµοποιήσουν εµάς τα παιδιά σαν
«ταχυδρόµους». «Πες στον µπαµπά...» ή «δώσε στη µαµά...|». Εξηγήστε τους
πως δε βοηθά κανέναν όταν εµείς κάνουµε τον «ταχυδρόµο». Θα το
καταλάβουν και θα το διορθώσουν!
4) Πολλές φορές τα παιδιά ελπίζουν πως οι γονείς τους θα τα
ξαναφτιάξουν» κι όλα θα γίνουν όπως πριν. Ατό πράγµατι µπορεί να συµβεί
αλλά µπορεί και όχι. Εµείς πάντως καλά θα κάνουµε να δεχτούµε την
κατάσταση όµως είναι τώρα. Άλλωστε το τι θα κάνουν οι γονείς είναι δικό
τους θέµα. Με το να ρωτάµε αν θα ξαναζήσουν µαζί ή να επιµένουµε πως θα
θέλαµε τα πράγµατα να γίνουν όπως πριν δυσκολεύουµε την κατάσταση ακόµα
περισσότερο.
Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως ο χωρισµός των γονιών µας είναι
µια µεγάλη αλλαγή για όλη την οικογένεια. Κι όπως κάθε µεγάλη αλλαγή, µας
φοβίζει και κάνει όλες τις δυσκολίες να φαίνονται βουνό. Να είστε σίγουροι
πως κάπως έτσι αισθάνονται και οι γονείς σας. Και για κείνους η αλλαγή είναι
µεγάλη. Κι εκείνοι, όπως κι εσείς, θα χρειαστούν λίγο καιρό για να συνηθίσουν
και να προσαρµοστούν σε ένα καινούριο τρόπο ζωής.
Τι µπορεί ν’ αλλάξει µε το χωρισµό; Εκείνο που σίγουρα δε θα αλλάξει
είναι η αγάπη που µας έχουν οι γονείς µας. Εκείνο που επίσης δε θα αλλάξει
είναι ότι και η µαµά και ο µπαµπάς µας θα είναι πάντα η οικογένειά µας.
Ακόµα κι αν ο ένας από τους δυο αναγκαστεί να µας βλέπει λιγότερο συχνά
(Σαββατοκύριακα, γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές), ακόµα κι αν µετακοµίσει
σε άλλη πόλη ή αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί, θα µας αγαπάει σίγουρα το
ίδιο. Όταν χωρίζουν, οι γονείς µας συχνά φοβούνται µήπως δεν είµαστε
σίγουροι για την αγάπη τους και µπορεί να το παρακάνουν αγοράζοντάς µας
πολλά δώρα. Άλλοτε πάλι µπορεί να νοµίζουν πως θα θυµώσουµε µαζί τους,
αν µας πουν όλη την αλήθεια. Αν τους δείξουµε πως κι εµείς συνεχίζουµε να
τους αγαπάµε το ίδιο όπως πριν, θα τους κάνουµε να νιώσουν µεγάλη
ανακούφιση.
Εκείνο που µπορεί να αλλάξει µε το χωρισµό είναι το σπίτι µας ή οι
συνήθειές µας. Μπορεί δηλαδή να µένουµε λίγο καιρό µε τον έναν και λίγο
καιρό µε τον άλλον, αν και συνήθως θα περνάµε τον περισσότερο καιρό µε
τον έναν από τους δύο (συνήθως µε τη µαµά), Καµιά φορά για λόγους που
αφορούν µονάχα τους γονείς µας και τη δυσκολία τους να µείνουν φίλοι µετά
το χωρισµό, τα παιδιά αναγκάζονται να βλέπουν το ένα από τους δυο γονείς
πολύ λιγότερο από ό,τι άλλα παιδιά που κι αυτοί έχουν χωρισµένους γονείς.
Και πάλι όµως το φταίξιµο δεν είναι δικό µας.
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Είναι σηµαντικό να πιστέψουµε πως οι γονείς µας δε χώρισαν ούτε για
να µας τιµωρήσουν, ούτε για να µας στενοχωρήσουν. Όµως είναι φυσικό ο
αποχωρισµός να µας στενοχωρεί. Στη ζωή θα χρειαστεί να αποχωριστούµε
για µικρά ή µεγάλα διαστήµατα ανθρώπους που αγαπάµε πολύ. Κάποιες φορές
αποχωριζόµαστε τους άλλους για πάντα, όπως συµβαίνει όταν πεθαίνουν. Η
αγάπη µας όµως γι’ αυτούς δε σβήνει ποτέ. Κι αυτό γιατί η αγάπη που
αισθανόµαστε για κάποιον δεν εξαρτάται από το εάν και πόσο συχνά τον
βλέπουµε. Όσους αγαπήσαµε και αγαπάµε τους κουβαλάµε πάντα µέσα µας,
όπου κι αν βρισκόµαστε, όσος καιρός κι αν περάσει. Είναι φορτίο βαρύ, γιατί
στη ζωή µας θα αγαπήσουµε πολλούς ανθρώπους. Είναι όµως και το πιο
πολύτιµο, το πιο γλυκό., το πιο ανθρώπινο φορτίο που θα κουβαλήσουµε
ποτέ!
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