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Η  Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η  Σ Τ Η  Γ Ο Ν Ε Ϊ Κ Ο Τ Η Τ Α
Έχετε σκεφτεί ποιο ήταν το κίνητρό σας για να γίνετε γονείς;

Η γονεϊκότητα είναι η διαδικασία που οδηγεί στην κατάσταση 
του να είσαι γονέας και αποτελεί τη βασικότερη διεργασία της 
ενήλικης ζωής.

Το παιδί γεννιέται μέσα από την επιθυμία των γονιών του. Σε 
τι αντιστοιχεί όμως αυτή η επιθυμία; Μπορεί να αντιπροσωπεύει 
αξίες πανανθρώπινες, όπως είναι η διαιώνιση του είδους, η μετά-
δοση κληρονομικού υλικού και συμβολικών αγαθών, η εγγραφή 
σε μια διαγενεαλογική αλυσίδα. Αξίες κοινωνικές επίσης, όπως η 
σχέση του ζευγαριού, η δημιουργία οικογένειας και η κοινή πε-
ποίθηση ότι η ολοκλήρωση της γυναίκας πραγματοποιείται μέσα 
από τη μητρότητα, καλλιεργούν την επιθυμία τεκνοποίησης. 
Προσωπικές αξίες, άγχη και υπαρξιακά ερωτήματα συνδέονται, 
τέλος, με την επιθυμία απόκτησης ενός παιδιού. Η ψευδαισθητι-
κή παντοδυναμία υπερνίκησης του θανάτου, η συνέχεια του εαυ-
τού, η επανασύνδεση με τα παιδικά χρόνια και τους γονείς ανα-
δεικνύονται καθοριστικά σημεία που διαμορφώνουν την επιθυμία 
απόκτησης ενός παιδιού.

Η γονεϊκή ταυτότητα βρίσκει τις βάσεις της στην παιδική ηλι-
κία του ενηλίκου, στις σχέσεις που είχε με τους δικούς του γο-
νείς, στις φροντίδες και στην αγάπη που έλαβε, στην προστασία 
που βίωσε, αλλά και στην υπακοή και στον σεβασμό που ο ίδιος 
έδειξε απέναντι στους γονείς του.
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Η  Υ Π Ο Δ Ο Χ Η  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
∆ώσατε χώρο στο παιδί σας;

Ο ερχομός του παιδιού συμβαίνει σε μια περίοδο ωριμοποιητι-
κών αλλαγών για τους γονείς. Η εγκυμοσύνη αλλάζει την εξωτε-
ρική πραγματικότητα του ζευγαριού, το οποίο πρέπει να αφήσει 
χώρο για την κοινωνική και οικογενειακή εγγραφή του νέου 
μέλους. Η διπλή επεξεργασία του παρελθόντος και του παρόντος 
είναι σημαντική για την προετοιμασία της υποδοχής του παιδιού 
και αποτελεί το υπόβαθρο όπου γονείς και παιδί θα συναντηθούν 
και θα γράψουν μια καινούργια ιστορία.

Η συνάντηση με το νεογέννητο παιδί επιβάλλει ανακατατάξεις 
στον γονεϊκό ψυχισμό. Το ζευγάρι καλείται να αναπτύξει τις γο-
νεϊκές λειτουργίες και να παράσχει στο παιδί το συναισθηματικό 
υπόβαθρο, απαραίτητο τόσο για την ψυχολογική όσο και για τη 
σωματική του ανάπτυξη.

Η  Π Ι Ο  Δ Υ N Α Τ Η  Σ Χ Ε Σ Η
Νιώσατε τη δέσµευση;

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να προσδιορίσουν τις συγκεκρι-
μένες ψυχικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του να 
είσαι γονιός σε σύγκριση με άλλες ανθρώπινες σχέσεις. Η μεγαλύ-
τερη διαφοροποίηση είναι εκείνη της δέσμευσης. Ο γονέας είναι βα-
θιά δεσμευμένος στη σχέση με το παιδί του, γιατί, ακόμη και πέρα 
από τα συνειδητά του συναισθήματα και πέρα ακόμη από τη ζωή 
του, αυτή η σχέση συνεχίζεται. Η γονεϊκή δέσμευση είναι συνήθως 
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συνειδητή, εθελοντική και αποδεκτή. Ακόμη και όταν δεν είναι έτσι 
τα πράγματα, τίποτε δεν μπορεί να ακυρώσει την ύπαρξή της.

Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η
Σας πιέζουν οι νοµικές υποχρεώσεις;

Το να είσαι γονέας είναι μια κοινωνική κατασκευή που περιλαμ-
βάνει έμμεσους και άμεσους κανόνες, απαιτήσεις και περιορι-
σμούς, δικαιώματα και εξουσία. Η γονεϊκότητα απαιτεί τουλάχι-
στον την αναγνώριση του συγκεκριμένου ρόλου και την κοινωνική 
υποστήριξη.

Το να γίνεις γονέας είναι επίσης μια νομική διαδικασία. Ο γά-
μος, τα δικαιώματα των παιδιών, η μετάδοση του πατρωνύμου, οι 
νόμοι που ρυθμίζουν τη διαδοχή και την κληρονομιά αποτελούν 
απαραίτητα βήματα για να αποκτήσει το παιδί κοινωνική εγγραφή.

Η  Γ Ε N Ε Α Λ Ο Γ Ι Α
Πώς διαλέξατε το όνοµα;

Η γενεαλογία είναι ο πυρήνας τού να ανήκεις. Το οικογενειακό 
δέντρο, ένα κοινό όνομα, μια κοινή θρησκεία, παραδόσεις και 
μια κοινή γλώσσα δημιουργούν τη συνοχή της ομάδας.

Η γενεαλογία κρατάει το νήμα της ζωής, εγγράφει το άτομο 
στη διαδοχή των γενεών.

Ένα από τα πρώτα σημεία που δίνει στο βρέφος τη θέση του 
στην οικογένεια είναι η επιλογή ονόματος.
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Το επώνυμο δείχνει ότι ανήκεις σε μια οικογενειακή ομάδα. Το 
όνομα είναι η πρώτη γλωσσική στιγμή που τοποθετεί το παιδί ως 
ξεχωριστό ον, η πρώτη συμβολική καταγραφή του.

Ταυτόχρονα το όνομα αποτελεί τη συμβολική μετάδοση μιας 
κληρονομιάς. Η πίστη σε ένα είδος μετενσάρκωσης του προγό-
νου στο πρόσωπο του εγγονού είναι μια πίστη σχεδόν παγκό-
σμια. Όπως και σε πολλούς άλλους πολιτισμούς, έτσι και στον 
δικό μας δίδεται το όνομα του παππού στο πρώτο παιδί του ίδιου 
φύλου που θα γεννηθεί. Έτσι, δίνοντας το όνομά του, τον κάνουν 
να ξαναζεί στο πρόσωπο του παιδιού· το όνομα αποτελεί τη σύν-
δεση ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Άλλοτε οι γονείς διαλέγουν ένα όνομα εκτός οικογένειας, που 
τους αρέσει. Ακόμη όμως και αυτή η επιλογή αντιπροσωπεύει 
κάτι σημαντικό για τον έναν ή τον άλλον γονέα. Το όνομα απο-
δεικνύεται έτσι φορέας των γονεϊκών φαντασιώσεων και επιθυμι-
ών και το παιδί καλείται να αποδειχθεί αντάξιο του ονόματός του.

Η  Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Α
Ήταν το παιδί επιθυµητό και για τους δύο γονείς;

Πολλοί γάμοι έχουν γίνει με στόχο την τεκνοποιία, κυρίως από την 
πλευρά της γυναίκας. Σε αυτήν την περίπτωση ο σύζυγος δεν επιλέ-
γεται με βάση χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν μια υγιή συναισθη-
ματική σχέση του ζευγαριού και μια ευτυχισμένη κοινή ζωή, αλλά με 
σχεδόν μοναδικό κριτήριο τη δυνατότητα να γίνει γεννήτορας.

Πολλά επίσης είναι τα ζευγάρια που αναγκάστηκαν να πα-
ντρευτούν λόγω τυχαίας εγκυμοσύνης. Και εδώ συνήθως επι-


