
"Aν ένας άνθρωπος υπήρξε το αδιαμφισβήτητα αγαπημένο παιδί της μητέρας του διατηρεί σε 
όλη του τη ζωή την πίστη στην επιτυχία, που συχνά οδηγεί πραγματικά στην επιτυχία."
Φρόυντ

   Η ιδέα δημιουργίας των ομάδων γονέων ήταν κάτι που ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά.
Όμως στην πορεία διαπιστώσαμε πως οι ομάδες αν και είχαν την ονομασία «ομάδες γονέων» ήταν
καθαρά ομάδες  μητέρων.  Έτσι  εστιαστήκαμε στη  γυναίκα και  στους  πολλαπλούς της ρόλους.
Διαχειριστήκαμε την  συμβολή της σύγχρονης γυναίκας-μητέρας στην οικογένεια αλλά και την
σχέση  των  γονιών  και  πως  αυτή  επηρεάζει  τα  παιδιά.  Θελήσαμε  να  αναδείξουμε  την
σημαντικότητα της γυναικείας φιγούρας στις ζωές όλων και ταυτόχρονα να δούμε πόσο αυτή η
έννοια είναι αλληλένδετη με άλλα άτομα. 
Μέσα  σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  διαμορφώσαμε  ομάδες  σε  μικρές  συνθέσεις  σε  τέσσερις
περιοχές και στους δυο Νομούς. Στη Ξάνθη, στη Κομοτηνή, στα Φίλια και στον Εχίνο. Ο κάθε
τόπος μοναδικός, ο κάθε τόπος ιδιαίτερος. Η κάθε μια διαφορετική και η κάθε μια με μια αλλιώτικη
χάρη. Ξεκινήσαμε παρομοιάζοντας την ζωή σαν ένα απέραντο ταξίδι που σε κάθε στάση ηλικιακή
θα αποκομίζαμε και διαφορετικές εμπειρίες που θα γινόντουσαν το κλειδί για την επόμενη στάση.
Προσπαθήσαμε  να  απεγκλωβίσουμε  για  λίγο  τις  μητέρες  από την μητρική  φιγούρα  και  να  τις
εστιάσουμε στην έννοια του εαυτού. Ανακαλύψαμε έναν φοβερό πλούτο που ήταν κρυμμένος και
μέχρι τότε αναξιοποίητος. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι ένα προσωπικό ταξίδι που μας γύρισε πίσω πολλά
χρόνια. Ταξιδέψαμε μέσα από την παιδική μας ηλικία, την εφηβεία που  αρκετοί εξέφρασαν την
απογοήτευση που ένιωσαν και τις λάθος επιλογές που έκαναν. Καταλήγοντας στην ενήλικη ζωή
βρήκαμε τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να αναγνωρίζουμε έστω και λίγο τον εαυτό μας μέσα σε
ένα μεγαλύτερο σύνολο που μεταλλάσσετε καθημερινά και με γοργούς ρυθμούς.
Με αφετηρία τον εαυτό μας, στόχος των ομάδων μας ήταν να κατανοήσουμε ότι ως γονείς είμαστε
οι  αρχιτέκτονες  της  καθημερινότητας  στην  οικογένειά  μας  και  ο  τρόπος  που  πράττουμε  και
στρέφουμε την προσοχή μας λέει πολλά για το πώς λειτουργεί η οικογένειά μας. Προσπαθήσαμε να
μεταδώσουμε  στις  μητέρες  ότι  είναι  σημαντικό  να  δίνουν  αξία  στην  καθημερινότητα  και  να
προσφέρουν χαρά, ηρεμία και ασφάλεια στα παιδιά τους. Και αυτό γίνεται μέσα από τις μικρές
αλλαγές που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητα της οικογένειας, ξεκινώντας από αυτό που
είναι εφικτό να αλλάξεις, το οποίο θα σε οδηγήσει στις σημαντικές αλλαγές παίρνοντας δύναμη
από την ενέργεια της δικής σου επιτυχίας.  Αρκεί  να το οραματιστείς,  γιατί,  όπως καταλήξαμε,
τίποτα δεν συμβαίνει, αν δεν υπάρξει πρώτα ένα όνειρο. Και το όνειρο αυτών των ομάδων ήταν να
δώσουμε φτερά στα παιδιά μας και να επιτρέψουμε στις ελπίδες μας για αυτά να νικήσουν τους
φόβους μας.


