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Ο	 επισυναπτόμενος	 καλλιτεχνικός	 πίνακας	 του	 ζωγράφου	''της	 παιδικής	 ηλικίας'',	
Γεώργιου	 Ιακωβίδη,	 (1853-1932),φέρει	 τον	 τίτλο	 <<Κού-κού>>	 και	φιλοτεχνήθηκε	 στα	
1895.Μπορεί	να	διακρίνει	κανείς	,	με	τρόπο	συμβολικό,	την		παιγνιώδη	αναζήτηση	της	
συνάντησης	 και	 της	 συναλλαγής,	 μεταξύ	 δύο	 κοριτσιών,	 της	 Φιλοξενίας	και	
της	Οικογένειας,	με	απώτερο	σκοπό	τη	δημιουργία	ενός	δεσμού	και	μίας	σχέσης,	όπου	
την	ευθραυστότητα	αυτής	της	γνωριμίας	θα	δοκιμάσει	ο	χρόνος. 
	
Η	 Εταιρεία	 Προστασίας	 Ανηλίκων	 Πειραιά	 κινούμενη	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	
συνεχούς	 κατάρτισης,	 εκπαίδευσης	 και	 ενημέρωσης	 του	 μόνιμου	 και	 εθελοντικά	
απασχολούμενου	προσωπικού	της,	καθώς	και	των	προσώπων	της	οικογένειας	,φυσικής	
ή	ανάδοχης	των	παιδιών	της,	αναλαμβάνει	και	φέτος	την	διοργάνωση	επιμορφωτικής		
ημερίδας	 με	 θέμα:	 ΄΄Η	 εξελικτική	 διαδρομή	 του	 παιδιού	 από	 τη	 Φιλοξενία	 στην	
Οικογένεια:	Πρόληψη,	παρέμβαση	και	αντιμετώπιση	των	ψυχικών	παθογενειών	του	
παιδιού΄΄.Επιστήμονες	 από	 το	 χώρο	 του	 Πανεπιστημίου,	 των	 ιατροπαιδαγωγικών	
υπηρεσιών	και	των	δημόσιων	νοσηλευτικών	ιδρυμάτων	της	περιοχής	μας,	συμβάλλουν	
ουσιαστικά	 και	 κατά	 μείζονα	 λόγο	 με	 την	 υποστήριξή	 τους	 στο	 έργο	 μας,	
διασφαλίζοντας	την	ομαλή	και	ολόπλευρη		ψυχοσωματική	ανάπτυξη	των	παιδιών	μας.	
Η	 Φιλοξενία	 των	 ανηλίκων,	 ιδωμένη	 μέσα	 από	 την	 προοπτική	 της	 Οικογένειας,	
λειτουργεί	ως	εμπεριέχουσα	διεργασία,	κατά	το	μέτρο	μιας	ενεργητικής	ακρόασης	των	
ενστικτωδών	διεγέρσεων	και	εντάσεων	των	παιδιών,	λόγω	των	πρώιμων	δυσφορικών,		
ακατέργαστων	και	συνεπώς	 ΄΄τοξικών	και	δύσπεπτων	 ΄΄	εμπειριών	τους	 .Αναλαμβάνει	
να	εμπεριέξει	και	να	νοηματοδοτήσει	ευμενώς	αυτά	τα	προϊόντα		εξέμεσης,	με	σκοπό	
να	 τα	 μεταβολίσει	 και	 να	 τα	 πέμψει,	 πίσω,	 προς	 το	 παιδί,	 προς	 ενδοβολή,	 για	 την	
εκκίνηση	ενός	σχηματισμού	μιας	πιο	αποδεκτής,	απαρτιωτικής	και	συνεκτικής	εικόνας	
του	 εαυτού	 τους	 και	 της	 ετερότητας.	 Η	 ώσμωσή	 τους,	 τώρα,	 με	 την	 αντιληπτική	
πραγματικότητα	 αποκτά	 ένα	 ευχάριστο	 και	 ενεργητικό	 ενδιαφέρον	 ,προσφέροντάς	
τους	 τη	δυνατότητα	 	 της	δόμησης	και	 κατάκτησης	 της	ατομικής	 τους	εμπειρίας,	μέσα	
από	την	προσωπική	τους	δράση	και	διάδραση.	
	
Γιαννακίδης	Βασίλειος,	Υπάλληλος	Επίβλεψης	Ανηλίκων	της	Εταιρείας	Προστασίας	
Ανηλίκων	Πειραιά,	τελειόφοιτος	του	Τμήματος	Ψυχολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	
του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	
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«To	 ιδρυματικό	παιδί	 και	 η	ανάδοχη	οικογένεια:	 η	προοπτική	μιας	 εύθραυστης	

συνάντησης»		

Eισήγηση	στην	ημερίδα	της	Εταιρείας	Ανηλίκων	Πειραιά	με	την	θεματική	΄΄Η	εξελικτική	

διαδρομή	του	παιδιού	από	τη	Φιλοξενία	στην	Οικογένεια:	Πρόληψη,	παρέμβαση	και	

αντιμετώπιση	των	ψυχικών	παθογενειών	του	παιδιού΄΄	

Σάββας	Μπακιρτζόγλου	

Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής	

	

	

1.Η	Ψυχολογική	Οικογένεια		

Ένας	φίλος	μου	πετυχημένος		οφθαλμίατρος	κλινικάρχης	έχει	τέσσερα	παιδιά	με	τη	
γυναίκα	 του	 να	 τα	 φροντίζει	 η	 οποία	 είναι	 μάλλον	 κλεισμένη	 μέσα	 στο	 σπίτι,	
μολονότι	 	 κι	 αυτή	 γιατρός.	 Γενικά	 ζουν	 	 σε	 ένα	 πολύ	 στενό	 	 κύκλο,	 σε	 μια	
οικογενειακή	πολυκατοικία,	σπάνια	καλούν	στο	σπίτι	τους	άλλους,	τρώνε	όλοι	μαζί	
σαν	 σε	 «Μυστικό	 Δείπνο».	 Ο	 φίλος	 μου	 μου	 είπε	 τις	 προάλλες:	 «Τώρα	 είσαι	
αδερφός	 μας.	Μπορείς	 να	 έρχεσαι	 στο	 σπίτι	 όποτε	 θέλεις	 και	 αν	 ποτέ	 χρειαστείς	
οτιδήποτε,	 χρήματα	 ή	 ό,τι	 άλλο	 να	 μη	 διστάσεις	 καθόλου	 να	 το	 ζητήσεις».	 Τι	 σοι	
αδερφός	του	μπορώ	να	είμαι;	Έχουμε	τον	ίδιο	πατέρα	και	μάνα;	Το	είσαι	«αδερφός	
μας»,	 φέρνει	 στο	 προσκήνιο	 την	 αξία	 του	 συμβολικού,	 της	 ψυχικής	 εγγραφής	 σε	
κάποιο	επίπεδο	όπου,	μπορεί		μεν	να	μην	έχουμε	τους	ίδιους	γονείς,	έχουμε	όμως	
έναν	 αδερφικό	 δεσμό,	 	 ο	 οποίος	 δεσμός,	 	 απ’ότι	 φαίνεται,	 δεν	 μπορεί	 να	
εξασφαλίζεται	 πάντα	 από	 την	 	 βιολογία.	 	 Συναντάμε	 εδώ	 το	 πεδίο	 της	 γλώσσας	
όπου	 	 η	 λέξη,	 	 	 ο	 λόγος,	 	 κυκλοφορεί	 και	 μεταδίδει	 ένα	 μήνυμα,	 μυεί,	
διαπαιδαγωγεί,	 οικοδομεί,	 	 αμβλύνοντας	 και	 σχετικοποιώντας	 	 την	 απολυτότητα	
της	επικυριαρχίας	του	αίματος.	Δεν	είμαι	ο	εξ’αίματος	αδερφός	του	αλλά		ο	ως	εάν	
αδερφός,	 ο	 θετός,	 ένα	 είδος	 ας	 πούμε	 πνευματικού	 αδερφού,	
εγγεγραμμένου/μπολιασμένου	 όχι	 στη	 	 βιολογική	 αλλά	 στην	 ψυχολογική	
γενεαλογία	 του.	 Με	 ποιόν	 τρόπο	 ένας	 άνδρας	 που	 δεν	 είναι	 ο	 γεννήτορας	 ενός	
παιδιού	γίνεται	πατέρας	του;	Αντίθετα,	γιατί	ένας	βιολογικός	πατέρας	σταματάει	να	
είναι	 πατέρας;	 Φαίνεται	 πως	 είναι	 εν	 τέλει	 η	 πατρική	 λειτουργία	 που	 ενυπάρχει		
πίσω	 από	 την	 έννοια	 του	 υπαρκτού	 πατέρα,	 βιολογικού	 ή	 θετού,	 εφόσον	 	 αυτός	
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δύναται	να	είναι	φορέας	του	Νόμου.			Επιπροσθέτως,	η	μητρική	λειτουργία	μπορεί	
να	 εξασφαλίζεται	 από	 τα	 άτομα	 που	 περιβάλλουν	 το	 παιδί	 στην	 περίπτωση	
απουσίας	ή	ανεπάρκειας	της	πραγματικής	μάνας.			Ας	προσθέσουμε,	κατ’αναλογίαν,	
πέραν	 της	μητρικής	 και	 της	πατρικής,	 τις	 έννοιες	 	 της	αδελφικής	 λειτουργίας	 	 και	
γενικότερα	της		γονεικής		λειτουργίας.		

Έτσι,	αυτό	που	συνιστά	την	οικογένεια	δεν	περιορίζεται	μόνο	στον	βιολογικό	δεσμό,	
αλλά	πρωτίστως	σε	αυτό	που	επιτρέπει	σε	ένα	παιδί,	βιολογικό	ή	θετό	να	εγγραφεί	
συμβολικά	σε	μια	γενεαλογία,	χάρη	στη	θέση	που	αυτό	καταλαμβάνει	στην	ψυχική	
οικονομία	 των	 γονιών	 του.	Ο	Nazir	 Hamad	 (2001)	 σημειώνει	 ότι	 η	 λειτουργία	 της	
θετής	 οικογένειας	 ή	 ψυχολογικής	 οικογένειας	 	 ερείδεται	 στην	 πρακτική	 του	
μπολιάσματος:	από	την	στιγμή	που	το	βλαστάρι	αφαιρείται	και	τοποθετείται	σε	ένα	
άλλο	δένδρο,	οι	ρίζες	του	γίνονται	αυτές	του	δένδρου	της	υποδοχής.		Το	χτίσιμο	της	
ταυτότητας	 ενός	 υιοθετημένου	 παιδιού	 είναι	 η	 ταυτόχρονη	 συνύφανση	 	 της	
προϊστορίας	του	μαζί	με	 	την	οιδιπόδεια	 ιστορία	του,	αυτή	που	προκύπτει	από	τη	
σχέση	με	τους	θετούς		ή	ψυχολογικούς	γονείς.	Μόνο	που	το	παιδί	αυτό,	θα	κληθεί	
να	απαρτιώσει	ό,	τι	του	συνέβη	εκεί	και	τότε,		να	πενθήσει	την	προϊστορία	του	και,	
ει	 δυνατόν	 να	 ξαναγεννηθεί.	 Έχω	 κατά	 νου	 την	 περίπτωση	 ενός	 κοριτσιού	 που	
δόθηκε	σε	αναδοχή	σε	ηλικία	σχεδόν	12	ετών	και	που	σύντομα	παλινδρόμησε	στην	
αγκαλιά	 της	 θετής	 μαμάς	 του:	 ζητούσε	 να	 την	 ταΐζει	 με	 το	 biberon,	 κόλλαγε	
κυριολεκτικά	πάνω	της	και	της	άνοιγε	τα	μπούτια,	σα	να	ήθελε	να	μπει	στα	σωθικά	
της	και	να	ξαναβγεί	μέσα	απ’αυτά.	

Αυτό	 που	 συγκροτεί	 την	 οικογένεια	 είτε	 βιολογική	 είτε	 θετή	 έχει	 προεξαρχόντως	
ένα	 θεσμικό	 και	 πνευματικό	 υπόβαθρο	 οπότε	 δικαίως	 μπορούμε	 να	 ομιλούμε,	
πέραν	 της	 γενετικής,	 και	 για	 πνευματική	 κληρονομικότητα	 η	 οποία	 αφορά	 στην	
πνευματική	 παρακαταθήκη	 που	 εντυπώνεται	 στο	 θετό	 παιδί,	 μέσω	 ταυτισιακών	
διεργασιών.	 Τω	 όντι	 αυτό	 το	 παιδί	 διαπαιδαγωγείται	 χάρη	 στην	 παρουσία	 των	
αναδόχων,	στην	υποστήριξή	τους,		στις	λέξεις	τους,	σε	ό,	τι	αυτοί	του	κομίζουν.	Σε	
τελευταία	ανάλυση,	είμαστε	η	εικόνα	αυτών	που	μας	μεγαλώνουν.	

Εν	τέλει,	η	οικογενειακή	λειτουργία		είναι		το	κοινό	βίωμα	εντός	του	οποίου	τα	μέλη	
της	 ομάδας	 και	 η	 σχέση	 μεταξύ	 τους	 διέπονται	 από	 τον	 πατρικό	 Νόμο	 και	 τις	
απαγορεύσεις	 	 του.	 Εδώ,	 όπως	 σημειώνει	 η	 Dolto	 (στον	 Ηamad	 2001)	 ,	 οι	 γονείς	
ευνουχίζουν	το	παιδί	καθώς	απαγορεύουν	την	αιμομιξία,	και	το	παιδί	με	τη	σειρά		
του	ευνουχίζει	αυτούς	τους	ιδίους	καθιστώντας	τους	γονείς,	δηλαδή	όντα	απέχοντα	
από	 την	 αιμομιξία	 με	 τους	 απογόνους	 τους.	 	 Σε	 μια	 θεσμοθετημένη	 οικογένεια	
βιολογική	 ή	 ανάδοχη,	 όταν	 το	 ένα	 παιδί	 αποκαλεί	 το	 άλλο	 «ο	 αδερφός	 μου»	 «η	
αδερφή	 μου»,	 ή	 «ο	 μπαμπάς»,	 «η	 μαμά	 μου»,	 τότε	 ταυτόχρονα	
σημαίνεται/σηματοδοτείται	 και	 η	 απαγόρευση	 των	 σεξουαλικών	 σχέσεων	 μεταξύ	
τους.	 	 Μάλιστα,	 ορισμένα	 υιοθετημένα	 παιδιά	 πολύ	 γρήγορα	 αποκαλούν	 	 τους	
θετούς	 γονείς	 ως	 μπαμπά	 και	 μαμά,	 	 αναγνωρίζοντας	 	 κατά	 βάθος	 ότι	 αυτό	
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αποτελεί	μια		αναγκαία	δομική	λειτουργία	για	αυτά.	Υπάρχει	λοιπόν	στον	άνθρωπο	
κάτι	στη	γλώσσα,	στην	εκφορά	του	λόγου,	που	σκοτώνει	 το	ένστικτο,	όπως	λέει	ο	
Lacan.	 Έτσι	 όταν	 ο	 φίλος	 μου	 με	 αποκαλεί	 «αδερφό»	 του,	 την	 ίδια	 στιγμή	 με	
ακρωτηριάζει	 και	 με	περιορίζει,	 καθώς	 	 σηματοδοτώντας	με	ως	αδερφό	 του,	 μου	
απαγορεύει	να	σχετίζομαι	σεξουαλικά	π.χ.	με	τη	γυναίκα	του	ή	την	αδερφή	του,	την	
κόρη	 του	 	 κ.λ.π.	 Δεν	 του	 χρειάζεται	 ο	 δεσμός	αίματος,	 να	 έχουμε	δηλαδή	 το	 ίδιο	
επίθετο,	 για	 να	 προάξει	 την	 θεσμοθέτηση	 της	 αδελφικής	 σχέσης	 και	 να	
εγκαταστήσει	τον	Νόμο	που	την	διέπει.		

Έτσι,	κάτω	από	λειτουργικές	συνθήκες,	η	απαγόρευση	της	αιμομιξίας	επενεργεί	με	
άρρητο	 και	 άφατο	 τρόπο	 και	 στην	 θετή	 οικογένεια,	 ακριβώς	 όπως	 και	 στην	
βιολογική	και	αυτό	ανεξάρτητα	από	την	ηλικία	της	εισόδου	του	παιδιού,	σε	αυτήν.	
Υπάρχουν	βέβαια	και	πολλές	θλιβερές	εξαιρέσεις	αιμομιξίας,	όμως	αυτές	δεν	είναι	
περισσότερες	από	αυτές	των	βιολογικών	οικογενειών.		

	

2.Υπογονιμότητα:	η	αθέατη	πλευρά.		

Η	στειρότητα	που	συχνά	είναι	ψυχογενής,	οφειλόμενη	πρωτίστως	σε	οιδιπόδειες	ή	
άλλες	ψυχοσυγκρούσεις,	κάνει	ώστε	κάποιοι	να	ζητούν	υιοθεσία.	Η	επιθυμία	μιας	
γυναίκας	για	εγκυμοσύνη	μπορεί	να	προσκρούει	στο	ασυνείδητο	αιμομικτικό	άγχος	
της	καθώς,	στη	φαντασία	της,	το	παιδί	που	θα	έκανε	θα	ήταν	το	οιδιπόδειο	προϊόν	
μιας	 ασυνείδητα	 επιθυμητής	 ένωσης	 	 	 με	 τον	 πατέρα,	 ή	 ακόμα	 ο	 τοκετός	 θα	 την	
εξέθετε	 εκ	 νέου	 στις	 τραυματικές	 συνθήκες	 ενός	 νέου	 «ευνουχισμού»,	 εν	 είδει	
διακόρευσης.	 Η	 επιθυμία	 ενός	 άνδρα	 για	 τεκνοποίηση	 θα	 μπορούσε	 να	
αναστέλλεται	από	 το	άγχος	ευνουχισμού,	 καθώς	στην	φαντασία	 του	 το	παιδί	που	
θα	έκανε	 	θα	ήταν	 το	απαγορευμένο	παιδί	με	 την	αγαπώμενη	μαμά	 της	παιδικής	
του	ηλικίας.		Ωστόσο	καθώς	η	επιστήμη	έγινε	σήμερα	«παντοδύναμη»,	δίνει	συχνά	
τη	δυνατότητα	σε	ένα	στείρο	ζεύγος	να	αποκτήσει	ένα	παιδί.	Τω	όντι,	ας	πούμε	ότι	
οι	 κλινικές	 της	 εξωσωματικής	 γονιμοποίησης	 αποτελούν	 σήμερα	 μια	 μορφή	
σύγχρονων	ναών	όπου	οι	ιερείς	δεν	φορούν	ράσα	αλλά	λευκές	μπλούζες	και	ποδιές.	
Εντούτοις	 ,	 ενίοτε	 η	 επιστήμη	 υπηρετείται	 από	 φοντεμανταλιστές	 ειδικούς	 που	
επιδεικνύουν	απόλυτη	πίστη	σε	αυτήν,	στις	δυνατότητες	και	στις	υποσχέσεις	της.	Το	
σώμα	του	ανθρώπου		ανήκει	στην	επιστήμη,	οφείλει	πάση	θυσία	να	υπακούσει	στη	
γνώση	 της.	Αν	η	 κλασσική	θεραπεία	αποτύχει,	 τότε	 το	ανοίγουμε	 το	σώμα	 και	 το	
σκαλίζουμε.	 	 Έτσι,	 η	 	 νέα	 γυναίκα	 που	 συμβουλεύεται	 ένα	 γυναικολόγο	 για	
υπογονιμότητα,	 μπορεί	 μετά	 από	 μια	 σειρά	 	 εξετάσεων	 να	 βρεθεί	 	 άνευ	
γυναικολογικών	ανωμαλιών.	Τότε	είναι	που	χωρίς	να	 το	καταλάβει	 καταλήγει,	 	 το	
συνηθέστερο,	σε	ένα	χειρουργείο	π.χ.	 	για	να	της	καθαρίσουν	τις	σάλπιγγες,	με	το	
πρόσχημα	 ότι	 η	 επέμβαση	 θα	 διευκόλυνε	 την	 γονιμοποίηση	 η	 οποία	ωστόσο,	 σε	
πολλές	 περιπτώσεις,	 	 δεν	 θα	 φτάσει	 ποτέ	 να	 γίνει	 πραγματικότητα.	 Τότε	 θα	 της	
συνταγογραφήσουν	 	 ορμονοθεραπεία	 και	 πάει	 λέγοντας.	 	 Από	 τη	μια	μεριά	 είναι	
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ευτύχημα		που		η	ιατρική	πράξη	και	η	τεχνολογία		δίνουν		σήμερα	πολλές	ευκαιρίες	
ανάταξης	της		στειρότητας	τόσο	στους	άντρες	όσο	και	στις	γυναίκες.	Από	την	άλλη	
μεριά	 	 εντούτοις,	 η	 θεραπευτική	 μανία	 ορισμένων	 γιατρών	 	 δεν	 προάγει	 την	
εργασία	 του	 πένθους	 που	 σχετίζεται	 με	 τον	 χαμό	 του	 βιολογικού	 παιδιού,	 αλλά	
ούτε	και	βοηθάει	το	υποκείμενο	να	φτάσει	στη		πεμπτουσία			της	πραγματικής	του	
ασυνείδητης	επιθυμίας,	ως	προς	 το	αν	θέλει	ή	όχι	να	μεγαλώσει	ένα	παιδί.	 	Έτσι,	
όταν	 	 	 από	 τις	 εξετάσεις	 δεν	 προκύπτει	 καμιά	 ανωμαλία	 αλλά	 η	 στειρότητα	
επιμένει,	 αυτό	 θα	 ήταν	 ένδειξη	 της	 επικυριαρχίας,	 	 του	 veto	 	 	 	 μιας	 ασυνείδητης		
επιθυμίας	 του	υποκειμένου	η	οποία	 	υπονομεύει	την	 	τεκνοποίηση.	Πρόκειται	για	
αυτό	το	κάτι	που	διαφεύγει	τόσο	του	γιατρού	όσο	και	του	ασθενούς	του	θέτοντας	
στην	πραγματικότητα	περιορισμούς	τόσο	στον	ρόλο	του	πρώτου	όσο	και	στο	αίτημα	
του	δεύτερου	για	παιδί.	 	 Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	 της	ήττας,	η	παντοδυναμία	της	
επιστήμης	 παράγει	 και	 αυτή	 τους	 αποκλεισμένους	 και	 τους	 	 καταραμένους	 της,	
όπως	 άλλοτε	 έκανε	 η	 θεϊκή	 παντοδυναμία	 	 στα	 παραδείγματα	 της	 βιβλικής	
στειρότητας:	για	την			Σάρα	η	ατεκνία		ήταν	θέλημα		του	Θεού,	ένα	σημάδι	από	τον	
ουρανό,	 μια	 κατάρα.	 Σήμερα,	 όταν	 δεν	 υπάρχουν	 ιατρικά	 ευρήματα,	 θα	 λέγαμε		
πως	 η	 υπογονιμότητα	 είναι	«θέλημα»	 κάποιας	 απωθημένης	 αναπαράστασης	 που	
απαγορεύει	 ή	 	 εμποδίζει	 ή	 καταδιώκει.	 Οι	 	 απωθημένες	 	 αναπαράστασεις	 είναι	
υπεύθυνες	 	 για	 τις	 	 ενδοψυχικές	συγκρούσεις	 και	 τους	 	διχασμούς	 (διχοτομήσεις)	
του	 οργανισμού	 έτσι	ώστε,	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις,	 κάποιος	 	 να	φτάνει	 ακόμα	
και	στην	αναστολή	της	κάθε	προσπάθειας	για	τεκνοποίηση	ή		για	συντροφικότητα,	
έγγαμο	βίο	κ.λ.π.				

Κλινικό	παράδειγμα.		Η	κ.	Σ.	είναι	υποψήφια	ανάδοχος	στην	παιδόπολη	μαζί	με	τον	
σύζυγό	της.	Είναι	πτυχιούχος	ΑΕΙ,	εργαζόμενη	σε	σταθερή	εργασία,	είναι	ομιλητική	
και	 γενικότερα	 επικοινωνιακή.	 Ο	 σύζυγος	 εργάζεται	 ως	 παρκαδόρος	 ενώ	 έχει	 ως		
hobby	 την	 ιππασία	 και	 είναι	 γενικά	 ζωόφιλος.	 	 Δήλωσε	 (ενδεχομένως	 για	 να	 με	
«εντυπωσιάσει»)	 ότι	 	 συγκινείται	 	 στη	 θέα	 των	 παιδιών	 των	 φαναριών.	 Η	 κ.	 Σ.	
υποφέρει	 από	 συστηματικό	 ερυθηματώδη	 λύκο,	 ένα	 αυτοάνοσο	 νόσημα	 με	
συνέπεια	 ανήκεστο	 νεφρική	 βλάβη	 	 που	 την	 οδήγησε	 	 στην	 	 μεταμόσχευση	 	 του	
ενός	νεφρού.	Φαίνεται	ότι	το	κίνητρο	για	αναδοχή			σχετίζεται	με	την	κατάσταση	της		
υγείας	της,	που	την	κάνει	να	μην		αποπειράται			την	εγκυμοσύνη.		Όπως	μετέδωσε,	
οι	γιατροί	της	συνέστησαν	να	την	αποφύγει	διότι	 	η	αυτοανοσία	της	θα	μπορούσε	
να	 έχει	 αρνητικές	 συνέπειες	 είτε	 στο	 έμβρυο	 (αποβολή)	 είτε	 στο	 νεφρό	 της.	
Σύμφωνα	 με	 την	 Ψυχοσωματική	 Σχολή	 των	 Παρισίων	 (P.Marty),	 η	 αυτοανοσία	
γίνεται	 κλινικά	 κατανοητή	 ως	 μια	 εκφόρτιση,	 ένα	 ξέσπασμα/τίναγμα	 της	
ενστικτώδους	 διεγέρσεως	 επί	 του	 σώματος	 εν	 είδει	 μερικού	 αντικειμένου.	 	 Στην	
περίπτωση	 της	 υποψηφίας	 αναδόχου	 θα	 ήταν	 η	 αρχαϊκή	 εχθρότητα	 εντός	 της	 η	
οποία	 στρεφόμενη	 εναντίον	 εαυτού	 	 οδηγεί	 στη	 καταστροφή	 του	 εσωτερικού	
οργάνου,	 του	 νεφρού,	 	 καταλήγοντας	 να	 παίρνει	 διαστάσεις	 μιας	 γενικευμένης		
αγωνίας	αφανισμού	 του	αντικειμένου.	Ο	 ίδιος	ο	 εαυτός	 της	 καθίσταται	διωκτικός	
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και	το	σχετικό	άγχος	επιστρέφει	υπό	τη	μορφή			ενός		άγχους	εγκυμοσύνης,	ως	ένας	
φόβος	 καταστροφής	 των	 δικών	 της	 εσωτερικευμένων	 αντικειμένων,	 ως	 η	 ύστατη	
αγωνία	 μιας	 επικείμενης	 καταστροφής	 του	 εμβρύου.	 Με	 αυτήν	 την	 έννοια	
φαντάζεται	την	αναδοχή	του	παιδιού	ως	την	οικονομικότερη	επιλογή,	από	πλευράς	
ψυχικής	 ομοιόστασης.	 	 Μέσω	 της	 υιοθεσίας	 μπορεί	 εκ	 του	 ασφαλούς	 να	
συμπληρώνεται	 η	 ακεραιότητα	 του	 Εγώ	 της,	 	 το	 κενό	 μέσα	 της	 γεμίζει.	 Με	 τη	
διαμεσολάβηση	 ενός	 θετού	 παιδιού	 στη	 ζωή	 της	 το	 (χαμένο)	 αντικείμενο	
επιστρέφει	στη	θέση	του:	γίνεται	η	 	επανόρθωση	 	τού	ευνουχισμού	της	 	κατά	την	
εξίσωση	παιδί=πέος,	χωρίς	να	διακινδυνεύει	να	το	«κάψει»	εντός	της.		

Η	 θεματική	 του	 πένθους	 του	 βιολογικού	 παιδιού	 που	 δεν	 θα	 έρθει	 ποτέ	 υπάρχει	
κάθε	φορά	που	διακόπτεται	η	μετάδοση	του	ονόματος	και	του	γονεικού	γενετικού	
υλικού,	 	 λόγω	 της	 αδυναμίας	 του	 ζεύγους	 ν’αποκτήσει	 ένα	 παιδί	 καθ’εικόνα	 και	
ομοίωση.		Μάλιστα,	κάποιοι	ζουν		αυτήν	την	ανημπόρια	τους	σαν	μια	ανωμαλία,	ή	
ως	κάτι	παθολογικό.		Συχνά	νοιώθουν	ότι	εξαιτίας	αυτής	της	αδυναμίας	τους	για	την	
εξασφάλιση	 της	 συνέχειας,	 	 το	 γένος	 και	 το	 όνομα	 σβήνουν	 και	 αυτό	 μπορεί	 να	
συνδέεται	συνειρμικά	με	το	άγχος		θανάτου.		

Η	ωριμότερη	στιγμή	για	να	διατυπωθεί	ένα	αίτημα	αναδοχής/υιοθεσίας	είναι	όταν		
αμφότεροι	 οι	 σύντροφοι	 θα	 έχουν	 ξεπεράσει	 κατά	 το	 μάλλον	 το	 ναρκισσιστικό	
πλήγμα	της	στειρότητας,	όταν	θα	έχουν	επαρκώς	διατρέξει	το	πένθος	του	χαμού	της	
γενετικής	κληρονομιάς	αυτής	ακριβώς	που	μεταδίδεται	από	γενιά	σε	γενιά.	Ωστόσο	
συχνά	 τα	 αιτήματα	 για	 αναδοχή	 είναι	 συνδεδεμένα	 με	 τραυματικά	 γεγονότα,	
ενδεχομένως		όπως	η	απώλεια	ενός	προηγούμενου	παιδιού.	Αυτό	δεν	θα	είχε	τόσο	
να	 κάνει	 με	 την	 ανάγκη	 αντικατάστασης	 του	 χαμένου	 παιδιού,	 όσο	 με	 την	
νεοαποκτηθείσα	διαθεσιμότητα	του	ζεύγους,	εξαιτίας	του	πλήγματος	που	υπέστει,	
στο	να	υποδεχτεί		την	οδύνη	ενός	άλλου,	ενός	μικρού	παιδιού	που	γνωρίζει	κι	αυτό	
πολύ	καλά	τι	είναι	η	στέρηση	και	ο	πόνος.	Ο	Freud	(στον	Ηamad	2001),	σημειώνει	
πως	 είναι	 ο	 ναρκισσισμός	 της	 ζωής	 	 αυτό	 που	 μας	 μαζεύει	 όταν	 η	 απώλεια	 του	
αγαπώμενου	αντικειμένου	δοκιμάζει	σκληρά	την	επιθυμία	μας		να	ζήσουμε	και	να	
συνεχίσουμε.	 Ο	 κίνδυνος	 ελλοχεύει	 μόνο	 στις	 περιπτώσεις	 που	 οι	 γονείς	
διαψεύδουν	 την	 απώλεια	 του	 δικού	 τους	 παιδιού,	 αρνούνται	 να	 διατρέξουν	 το	
πένθος,	 και	 είναι	 σα	 να	 ζητούν	 από	 το	 υιοθετημένο	 να	 απαρνηθεί	 αυτό	 που	
πραγματικά		είναι	ως	άτομο	για	να	μπει	στο	πετσί		ενός	άλλου,	να	γίνει	το	παιδί	που	
χάθηκε. Ο	Eliot	στο	ποίημα	«	Η	στιγμή	της	μητρικής	θλίψης»	(“the		certain	hour	of	
maternal	 sorrow”),	 μας	 υπενθυμίζει	 σε	 ποιόν	 βαθμό	 η	 απελπισία,	 η	 θλίψη	 και	 η	
απογοήτευση	 διατρέχουν	 την	 ψυχή	 όλων	 των	 μαμάδων,	 διαταράσσοντας	 τη	
διάθεσή	 τους…	 Μια	 μαμά	 που	 πενθεί	 μπορεί	 να	 γίνει	 μια	 νεκρή	 μαμά	 για	 το	
αδερφάκι	του	ή	για	το		παιδί	που	υιοθετεί.	Η	νεκρή	μαμά	(Green	1983),		ή	μητρική	
νεκρόπολις			αφορά	στο	δράμα	μιας	μαμάς	ερημωμένης	και	απαρηγόρητης.	Tο	θετό	
παιδί	βρίσκει	 τον	δρόμο	του	μόνον	όταν	καταφέρει	 να	«υποχρεώσει»	 τους	γονείς	
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του	να	πενθήσουν	τα	δικά	τους	παιδιά	που	δεν	έκαναν,		έτσι	ώστε	να	μπορέσουν	να	
το	υποδεχθούν.			

	

3.	Η	οικουμενικότητα		της		υιοθεσίας.	

Μπορούμε	να	διακρίνουμε	ανάμεσα	στους	βιολογικούς/πραγματικούς	 	γονείς	που	
γέννησαν	 τα	 παιδιά,	 στους	 συμβολικούς	 που	 τα	 υιοθετούν	 και	 στους	 γονείς	 της	
φαντασίας,	αυτούς	που	το	παιδί	θα	ήθελε	να	είχε.		

Το	παιδί	είναι	εκεί	και,	ακόμα	και	αν	δεν	το	γνωρίζει,	περιμένει	μια	μαμά	και	έναν	
μπαμπά.	Ωστόσο	φαίνεται	ότι	η	 ζωή	του	 	εντός	του	 ζεύγους,	η	φυσική	 	παρουσία	
του	 	 	 εν	είδει	δώρου	 	για	 τους	 	 γονείς	 του,	δεν	αρκεί	για	να	 του	εξασφαλίσει	 την	
επιβίωση:	 έγκειται	 στους	 γονείς	 του	 αν	 θα	 το	 δεχτούν/υποδεχτούν	 	 ή	 όχι.	 Έτσι	 η	
υιοθεσία	αφορά	όλα	τα	παιδιά	του	κόσμου,	όλα	περνούν	από	αυτήν	χωρίς	αυτό	να	
σημαίνει	ότι	όλοι	οι	γονείς,	βιολογικοί	ή	θετοί,	 	θα	θελήσουν	να	 	τα	υιοθετήσουν.	
Διαφέρει	η		επιθυμία	για	εγκυμοσύνη	από		την	επιθυμία	για	ένα	παιδί.	Στην	ιδεατή	
περίπτωση	 επενεργούν	 ταυτόχρονα	 αμφότερες	 οι	 ενορμήσεις.	 Στην	
πραγματικότητα	όμως	συχνά	 	βλέπουμε	μαμάδες	που	κάνουν	παιδιά,	και	μάλιστα	
πολλά,	και	στη	συνέχεια	τα	παρατάνε	το	ένα	μετά	το	άλλο,	άλλως	ειπείν	τα	τίκτουν,	
αλλά	 δεν	 τα	 υιοθετούν.	 Εδώ	 είναι	 προφανές	 ότι	 πρόκειται	 περισσότερο	 για		
επιθυμία	 εγκυμοσύνης	 και	 πολύ	 λιγότερο	 για	 	 επιθυμία	 υιοθεσίας,	 δηλαδή	
επιθυμία	μεγαλώματος	του	παιδιού.	Στην	παιδόπολη	φιλοξενούμε	κατά	καιρούς	τα	
παιδιά	 	 	 μιας	 τσιγκάνας	 γυναίκας	παντρεμένης	που	 τα	 γεννά	 το	 ένα	πίσω	από	 το	
άλλο:	 σήμερα	 πρέπει	 να	 βρίσκεται	 στο	 12ο	 ή	 13ο.	 Είναι	 προφανής	 η	 επιτακτική	
επιθυμία	 της	 να	 έχει	 την	 κοιλιά	 της	 φουσκωμένη	 ει	 δυνατόν	 συνεχώς	 και	
αδιαλείπτως.	 Είναι	 δε	 εντυπωσιακή	 η	 εξαιρετική	 βιολογική	 ετοιμότητα	 τέτοιων	
γυναικών	στο	 να	μένουν	 έγκυες,	 είναι	σαν	να	πιάνουν	 τα	παιδιά	στον	αέρα,	 ή	 να	
«κλέβουν»	τα	παιδιά	της	μαμάς	τους,	όπως	θα	έλεγε	η	Κlein,	ένδειξη	του	βαθμού	
κατά	 τον	οποίο	επηρεάζεται	 	η	 γονιμότητα,	από	ψυχογενείς	παραμέτρους,	 και	δη		
από	 την	 επιθυμία.	 Πολλές	 φορές	 μάλιστα	 οι	 γυναίκες	 αυτής	 της	 κατηγορίας	
καταφέρνουν	να	μένουν	έγκυες	ακόμα	και	όταν	λαμβάνουν	αντισυλληπτικά	μέτρα.			
Βλέπω	εδώ	και	μερικά	χρόνια	σε	ψυχοθεραπεία			μια	νέα	γυναίκα	επιχειρηματία	και	
μαμά	 που	 έμεινε	 εξώγαμα	 έγκυος	 και	 έκανε	 ένα	 κοριτσάκι,	 σήμερα	 3,5	 περίπου	
ετών.	 Στον	 ενεστώτα	 χρόνο	 ζει	 ως	 μονογονεική	 μαμά-ο	 πατέρας	 έφυγε-	 και	 το	
κοριτσάκι	φαίνεται	 να	μεγαλώνει	περισσότερο	με	 την	φροντίδα	 νταντάδων,	παρά	
με	 τη	 δική	 της,	 συνθήκη	 που	 φαίνεται	 να	 έχει	 συνέπειες:	 το	 κοριτσάκι	 είναι	
ευάλωτο	στις	ιώσεις,	αρρωσταίνει	πέραν	του	δέοντος,	υποφέρει	από	αϋπνίες		κ.λ.π.		
Η	 μαμά	 του	 	 μετέδωσε	 ότι	 	 αν	 ήθελε	 διακαώς	 να	 μείνει	 έγκυος	 	 ήταν	 για	 να	
βεβαιωθεί	ότι	 	μπορεί	να	είναι	γόνιμη,	επειδή	η	δική	της	μαμά	της	επαναλάμβανε	
ότι	δεν	θα		κατάφερνε	να	κάνει	παιδί.	Πριν	από	μερικούς	μήνες,	αποκαμωμένη	από	
τις	ευθύνες	για	 το	παιδί	και	έμπλεη	άγχους,	μου	είπε	πως	αν	ήξερε	ότι	 ένα	παιδί	



9	
	

είναι	 τόσο	απαιτητικό	και	δύσκολο	να	 το	μεγαλώνει,	δεν	θα	 το	είχε	κάνει.	 Ιδού	η	
αμφιθυμία	της	μαμάς,	ενώ		οι	ψυχοσωματικές	αναταράξεις	της	κορούλας		της	είναι		
ενδεικτικές	 πως	 μάλλον	 βρίσκεται	 εντός	 μιας	 αβέβαιης	 μητρικής	 αγκαλιάς,		
αναποφάσιστης	και	αμφιταλαντευόμενης	ως	προς	το	αν	θα	υιοθετήσει	την	μικρή	ή	
όχι.		Μεταβιβαστικά		φαίνεται	πως	η	ασθενής	γυρεύει	τα	ίχνη	του	δικού	της	πατέρα,	
καθώς	είναι	ως	εάν	να	επιθυμεί	να	την	υιοθετήσω	μαζί	με	την	κόρη	της.	Τω	όντι		η		
γυναίκα	 αυτή	 έχει	 μια	 ασαφή	 	 ιδέα	 για	 το	 ποιος	 ακριβώς	 είναι	 ο	 πατέρας	 της,	
επειδή	η			μαμά	της	έκανε	πέντε	παιδιά	με	πολλούς	άντρες.	

	

4.Οι	συμβολικοί	γονείς	και	το	θετό	παιδί	τους.	

Συχνά	 οι	 υποψήφιοι	 ανάδοχοι	 διεκδικούν	 με	 σφοδρότητα	 από	 την	 κοινωνική	
υπηρεσία	ένα	παιδί,	αισθανόμενοι	ότι	άδικα	τους	έχει	στερηθεί,	οπότε	θέτουν	την	
υιοθεσία	 ως	 ένα	 αναφαίρετο	 δικαίωμά	 τους.	 Στην	 πραγματικότητα	 γυρεύουν	 να	
επανορθώσουν	 το	 πλήγμα	 της	 έλλειψης	 (ευνουχισμός),	 απευθύνοντας	 το	 αίτημά	
τους	σε	κάποιον	που	θεωρούν	ότι	κατέχει	τόσο	τη	δύναμη	όσο	και	την	εξουσία	ώστε	
να	 πει	 το	 ναι.	 Φαντάζομαι	 ότι	 κάποιοι	 μπορεί	 να	 φτάνουν	 ακόμα	 και	 μέχρι	 τον	
Πρόεδρο	 της	 Δημοκρατίας	 ζητώντας	 του	 την	 προσωπική	 του	 διαμεσολάβηση,	
διάβημα	 που	 παραδόξως	 	 παραπέμπει	 στην	 ελπίδα	 του	 	 μικρού	 κοριτσιού	 	 όταν,	
κατά	 τη	 δεύτερη	 φάση	 της	 ψυχοσεξουαλικής	 του	 εξέλιξης,	 	 στρέφεται	 προς	 τον	
πατέρα	καθώς			ανακαλύπτει	ότι	αδίκως	η	φύση	δεν	το		προίκισε	αφού		το	στέρησε	
από	 την	 κατοχή	 ενός	 πέους.	 Ο	 Πρόεδρος	 της	 Δημοκρατίας	 θα	 αναπαριστούσε	 το	
παντοδύναμο	 αντικείμενο,	 έσχατη	 καταφυγή	 των	 ανθρώπων	 	 όταν	 αυτοί	
εξακολουθούν	να	ζουν	την	στειρότητα	ως	την	ύστατη	αδικία.			

Το	θετό	παιδί	δε	θα	γίνει	ποτέ	σαρξ	εκ	της	σαρκός	των	θετών	γονιών,	αλλά	το	παιδί	
της	επιθυμίας	τους	για	αυτό.	Αυτό	που	καθορίζει	την	έκβαση	των	πραγμάτων	είναι	
περισσότερο	η	ασυνείδητη	 	επιθυμία	 	του	ενός	για	τον	άλλο	 	και	η	επιθυμία	ενός	
εκάστου	για	το	παιδί,	παρά	η	απόπειρα		μιας	γυναίκας		να	ευχαριστήσει	τον	άντρα	
της	ή	εκείνος	τη	γυναίκα	του	επειδή	τύπτονται	και	νοιώθουν	ότι		ο	καθένας	έχει	ως	
χρέος	απέναντι	στον	άλλο	να	του	προσφέρει	ένα	παιδί	στο	όνομα	του	βιολογικού	
που	δεν	μπορούν	να	κάνουν.	 	 	Όταν	οι	ανάδοχοι	γονείς	καταφέρνουν	να	φτάσουν	
ως	 το	 τέλος	 του	διαβήματός	 τους	που	είναι	η	υιοθεσία,	 είναι	 επειδή	 	θέλουν	 	 να	
επιτελέσουν	την	γονική	λειτουργία	δηλαδή	να	συμπληρώσουν	τη	ζωή	τους	με	έναν	
τρίτο	ο	οποίος	μπορεί	έτσι	να	ωφεληθεί	από	το	συναισθηματικό	τους	δυναμικό	και	
από	 την	 εμπειρία	 που	 απέκτησαν	 στη	 ζωή	 τους.	 Στην	 πραγματικότητα,	 αυτό	 που	
προτείνουν	είναι	μια	συμβολική	μετάδοση	στο	θετό	παιδί,	μια	μεταβίβαση	π.χ.	του	
Νόμου,	η	οποία	είναι	μιας	άλλης	τάξεως		από	την		βιολογική		γενεαλογία.		Δέστε	ας	
πούμε	 την	 περίπτωση	 χιλιάδων	 παιδιών	 του	 τρίτου	 κόσμου,	 παρατημένων	
κυριολεκτικά	στον	εαυτόν	τους,	εκτός	νόμου	με	όλες	τις	έννοιες	της	λέξης.		
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Σε	κάποιες	περιπτώσεις,	παιδί	και	γονείς	μπορεί	να	καταλήγουν	να	μοιάζουν	ακόμα	
και	στην	εξωτερική	εμφάνιση,	ένα	είδος	ταύτισης	των	παιδιών	 	με	τους	γονείς	 	εν	
είδει	ανταπόκρισής	των	μικρών	στην	υποδοχή	που	οι	ανάδοχοι	τους	επιφύλαξαν.	

Για	 να	 λειτουργεί	 το	 οιδιπόδειο	 ψυχοσύμπλεγμα	 εν	 είδει	 τριαδικοποιημένης	
κανονιστικής	λειτουργίας,	τόσο	στο	βιολογικό	παιδί	όσο	και	 	στο	υιοθετημένο,	δεν	
είναι	απαραίτητο	η		μητέρα	επί	του	πραγματικού	να	συντροφεύεται,	αρκεί	μόνο	να	
φέρει	εντός	της	την	επιθυμία	για	τον	άλλο,	να	την	μεταφέρει		με	κάποιο	τρόπο	σε	
κάποιον	 τρίτο	 πέρα	 έξω	 από	 το	 παιδί,	 και	 να	 την	 ικανοποιεί	 	 μαζί	 του	 έστω	 και	
φαντασιακά,	 αδιάφορο	 αν	 αυτός	 ο	 τρίτος-	 πατέρας	 είναι	 παρών	 ή	 απών.	 Βασική	
προϋπόθεση	 λοιπόν,	 είναι	 η	 μητέρα	 να	 αναγνωρίζει	 το	 	 έλλειμμα	 της	 (παραδοχή	
του	 ευνουχισμού	 της),	 έτσι	 ώστε,	 στη	 σχέση	 με	 το	 παιδί	 της	 να	 αναφέρεται	
συμβολικά	στον	«πατέρα»,	στον	τρίτο,	αντικείμενο	επιθυμητό,	 	ως	υποσχόμενο	να	
της	 καλύψει	 την	 έλλειψη.	 Παρομοίως,	 η	 τριαδικότης	 της	 οικογένειας	 λειτουργεί	
όταν	ο	πατέρας	είναι	σε	θέση	να	εκδηλώνει	την	επιθυμία	του	για	την	γυναίκα	που	
είναι	η	μητέρα	του	παιδιού	του.			

Σκεφτείτε	τώρα	την	περίπτωση	μιας	υποψήφιας	αναδόχου	η	οποία	δε	γνώρισε	ποτέ	
έναν	άντρα,	ούτε	οραματίστηκε	να	ζει	με	κάποιον.		Η	έκβαση	του	αιτήματός	της		για	
αναδοχή	 θα	 ήταν	 μάλλον	 ανεπιτυχής,	 και	 θα	 αποτελούσε	 περισσότερο	 μια	
επανάληψη	των	ανύπαρκτων/αποτυχημένων	σχέσεων	στη	ζωή	της.	Θέλει	ένα	παιδί	
αλλά	 όχι	 έναν	 άνδρα,	 ένδειξη,	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις,	 κάποιου	 μίσους	 για	 το	
ετερόφυλο	 αντικείμενο.	 Συνήθως	 πρόκειται	 για	 γυναίκες	 με	 άλυτες	 /εκκρεμείς	
οιδιπόδειες	 συγκρούσεις,	 και	 καθηλωμένες	 σε	 εξαρτητικές	 σχέσεις	 με	 τα	 παιδικά	
αντικείμενα	 αγάπης,	 πρωτίστως	 	 τους	 γονείς.	 Στην	 εξαιρετική	 βελγική	 ταινία	 των	
αδελφών	 Dardenne	 («Το	 παιδί	 με	 το	 ποδήλατο»),	 μια	 γυναίκα	 μόνη,	 η	 Σαμάνθα,	
παίρνει	σε	αναδοχή	τον	Cyril,	ένα	ιδρυματικό	αγοράκι	στην	αρχόμενη	εφηβεία	που	
γυρεύει	απεγνωσμένα	την	ελάχιστη	έστω	αποδοχή	από	τον	βιολογικό	πατέρα	του.	
Παρά	τις	εξαιρετικά	καλές	προθέσεις	της	και	 την	θετική	ανταπόκριση	του	παιδιού	
προς	αυτήν	την	ίδια,	οι	αναταράξεις	μεταξύ	τους	δεν	άργησαν	να	φανούν	απόρροια	
των	 	 σοβαρών	 συμπεριφορικών	 προβλημάτων	 του	 Cyril.	 Η	 ελκυστική	 ανάδοχος	
βγαίνει	με	κάποιον	άντρα	και	συχνά	τα	Σαββατοκύριακα	τον	φιλοξενεί	στο	σπίτι	της	
μαζί	 με	 το	 αγόρι.	 Ωστόσο	 τα	 σοβαρά	 ξεσπάσματά	 του	 μικρού,	 οι	
επαναλαμβανόμενες	φυγές	 	και	η	παραπτωματικότητά		του	αρχίζουν	προοδευτικά	
να	 διαβρώνουν	 τη	 σχέση	 του	 ζεύγους,	 όπως	 συχνά	 άλλωστε	 συμβαίνει	 και	 στην	
πραγματικότητα.	 Σε	 μια	 έκρυθμη	 στιγμή	 	 έντασης	 ανάμεσα	 στους	 τρείς	 ο	 άνδρας	
δηλώνει	ότι	δεν	αντέχει	άλλο	οπότε	ρωτάει	ευθέως	την	ερωμένη	του	να	απαντήσει	
με	ποιόν		θα	επιλέξει	να	συνεχίσει:	με	αυτόν	τον	ίδιο	ή	με	το	παιδί;		Η	επιλογή	της	
Σαμάνθας	είναι	απροκάλυπτα	υπέρ	του	παιδιού.		Ο	σύντροφός	της	είναι	σα	να	την	
ρωτούσε	«θέλεις	να	κάνεις	ένα	παιδί	μαζί	μου	ή	να	μείνεις	με	το	θετό»;		Η	Σαμάνθα		
κινείται	 σαφώς	 προς	 τον	 τρίτο,	 στον	 άντρα,	 η	 επιθυμία	 της	 γι	 αυτόν	 παραμένει	
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ζωντανή.	 Τι	 είναι	 αυτό	 που	 την	 κάνει	 	 να	 παλινδρομεί	 και	 να	 επιλέγει	 το	 έτοιμο	
παιδί	αντί	να	κάνει	το	δικό	της	μέσα	από	τα	ίδια	της	τα		της	σπλάχνα;	Τι	την	κάνει,	
ως	 	 γυναίκα	να	προτιμά	 την	συνάντηση	με	ένα	παιδί	από	 την	συνάντηση	με	έναν	
άντρα;	

Έχω	την	περίπτωση	μιας	μονογονεικής	γυναίκας	που	πήρε	με	απόλυτη	επιτυχία	σε	
αναδοχή	ένα	αγόρι	στην	αρχόμενη	εφηβεία	του,	μετά	από	τριετή	σύνδεση	μαζί	του	
ως	 εθελόντρια.	 Από	 την	 πολύ	 αρχή	 της	 αναδοχής	 του	 παιδιού	 αναζήτησε	 άντρα	
ψυχοθεραπευτή	 για	 το	 παιδί,	 θεωρώντας	 ότι	 μόνη	 της	 δεν	 θα	 τάβγαζε	 πέρα.		
Εγκατέστησε		κατ’αυτόν	τον	τρόπο	ενστικτωδώς		την	οιδιπόδεια	αρχιτεκτονική	στη	
σχέση	της	με	το	αγόρι,	μολονότι	επί	του	πραγματικού	δεν	συντροφεύεται.	Αντίθετα,	
γνωρίζω	 	 ζεύγη	 φαινομενολογικά	 άρτια	 	 	 στα	 οποία	 	 όμως	 η	 παρουσία	 του/της	
συζύγου	 	είναι	μάλλον	εικονική	παρά	σημαίνουσα.	 	Έχω	δει	 	 γυναίκες	υποψήφιες	
ανάδοχες	εξωτερικά	«αυτάρκεις»,	που	δείχνουν	να		πέρασαν	την	περισσότερη	ζωή	
τους	 με	 την	 απουσία	 μιας	 έστω	 και	 	 έμμεσης	 αναφοράς	 σε	 κάποιον	 άλλο,	 στο	
ετερόφυλο	ή	και	το	ομόφυλο	αντικείμενο.	

Γίνεται	 έτσι	 κατανοητό	 	 πως	 η	 έννοια	 της	 	 μονογονεικότητας	 	 δεν	 καθορίζεται	
κατ’ανάγκην	 	από	την	πραγματικότητα	 	 της	 	φυσικής	απουσίας	του	άλλου	γονιού.	
Πολύ	περισσότερο,	αφορά	στην	ψυχολογική	συνθήκη		όπου	κάποιος		αποκλείει	και	
αφήνει	 απ’εξω	 τον	 άλλο	 από	 	 το	 ψυχικό	 σενάριο	 απόκτησης	 ενός	 παιδιού	 	 στα	
πλαίσια	μιας	φαντασίας	αυτογονιμοποίησης,	 	όπως	στον	αρχαϊκό	πλατωνικό	μύθο,	
συνθήκη	 που	 παραπέμπει	 στη	 γέννηση	 	 του	 παιδιού	 πέραν	 της	 	 σεξουαλικής	
ένωσης	 δύο	 ανθρώπων,	 εκεί	 	 όπου	 δουλεύει	 η	 παντοδυναμία	 της	 αυτοερωτικής	
φαντασίωσης.	 Ο	 Gepetto,	 πατέρας	 του	 Pinocchio,	 ήταν	 μόνος	 και	 βαριόταν	 	 στο	
ξυλουργικό	 του	 εργαστήριο.	 Παρενθετικά,	 είναι	 γνωστό	 πως	 όταν	 οι	 άνθρωποι			
πλήττουν	κάνουν	παιδιά.	 	Ο	Gepetto	λοιπόν,	ήθελε	πολύ	να	μοιραστεί	τη	ζωή	του	
με	κάποιον,	να	σπάσει	τη	μοναξιά	του	και	να	ζωντανέψει	λιγάκι	το	εργαστήριό	του.		
Έφτιαξε	τότε	μια	μαριονέττα,	τον	Pinocchio,	ονειρευόμενος	να	τον	δει	μια	μέρα	να	
γίνεται	παιδί,	επιθυμία	που	του	ικανοποίησε	η	μαγική	baguetta	μιας		νεράιδας.		Οι	
δυό	τους,	ο	Guepetto	και	 	Pinoccio,	 ζούσαν	σαν	πατέρας	και	γιός	μόνο	που,	όπως		
φαινόταν,		 	δεν	τους	έλλειπε	ούτε	η	γυναίκα	ούτε	η	μάνα.	Ο	πατέρας	ονειρευόταν	
ένα	 παιδί,	 αλλά	 όχι	 μια	 γυναίκα,	 ή	 εν	 πάση	 περιπτώσει,	 έκανε	 μόνος	 το	 αγόρι.	
Ήθελε	να	είναι	πατέρας	αλλά	δεν	ήθελε	να	κάνει	μια	γυναίκα	μητέρα	του	παιδιού	
του.	Ωστόσο	 το	αγόρι	ήταν	διαβολεμένα	ανώριμο,	άτακτο	 και	απείθαρχο	και	 είχε	
τραγικό	 τέλος,	 άλλως	 ειπείν	 η	 μαγική	 baguetta	 της	 νεράιδας	 απέτυχε,	 	 όπως	
αποτυγχάνει	 παταγωδώς-και	 αυτό	 το	 έχουμε	 δει	 στην	 πράξη-η	 κάθε	 μαγική	
φαντασία	αυτογονιμοποίησης,	καθώς	είναι	υπερβατική	ως	προς	τη	λειτουργία	μιας	
οικουμενικής	 	 νομοτέλειας	 που	 ορίζει	 το	 παιδί	 να	 προκύπτει	 μέσα	 από	 την				
αμοιβαία	επιθυμία			ενός		άνδρα	με	μια	γυναίκα	.				Σχετικά	με	τον	αρχαίο	μύθο	και	
την	έννοια	της	ύβρεως,	 	ο	Πλάτων	στο	«Συμπόσιο»	μας	λέει	ότι	 	στην	αρχή,	 	 τρία	
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ήσαν	 τα	 γένη	 των	 ανθρώπων,	 το	 αρσενικό	 το	 θηλυκό	 και	 το	 ανδρόγυνο-το	
επονομαζόμενο	 «λοιπόν»-	 καμωμένο	 και	 από	 τα	 δύο	 μαζί,	 το	 οποίο	 σήμερα	 δεν	
υπάρχει.	 Αυτά	 τα	 ανδρόγυνα	 όντα,	 αναπαράγονταν	 με	αυτογονιμοποίηση	 και,	ως	
πλήρως	αυτόνομα,	ήταν	αλαζονικά,	επηρμένα	 	και	υβριστικά	προς	τους	θεούς.	 	Ο	
Δίας	 τότε	 μηχανεύτηκε	 τον	 τρόπο	 να	 τα	 αποδυναμώσει	 ακρωτηριάζοντάς	 τα,	
κόβοντας	το	καθένα	στα	δύο:	διχοτόμησε	τότε	την	ανθρώπινη	φύση	δημιουργώντας	
τα	 δύο	 μισά.	 Έκτοτε	 το	 πεπρωμένο	 του	 ευνουχισμένου	 ανθρώπου	 	 είναι	 να	
αναζητάει	ο	καθένας	μόνος	του	αυτόν	που	του	λείπει,	το	κάθε	μισό	να	γυρεύει	το	
άλλο	του	μισό,	για	να	ξαναβρεί	τη	χαμένη	ολοκλήρωση	και	πληρότητά		του.	

Μια	μονογονεική	ανάδοχος	συνδέθηκε	με	ένα	δωδεκάχρονο	φιλοξενούμενο	κορίτσι		
στην	 	 παιδόπολη.	 Στη	 διάρκεια	 των	 	 προκαταρτικών	 και	 προπαρασκευατικών	
φάσεων	 	 του	 αιτήματός	 της	 παρακολουθούσα	 και	 υποστήριζα	 την	 υποψήφια	
ανάδοχο	 τακτικά	 με	 συχνότητα	 μιας	 –δύο	 συνεδριών	 εβδομαδιαίως.	
Επικοινωνούσαμε	 ικανοποιητικά	 και	 ήμουν	 ευχαριστημένος	 από	 τη	 συνεργασία,	
ωστόσο,	πολύ	σύντομα	και	αφού	το	κορίτσι	άρχισε	να	εγκαθίσταται	στο	σπίτι	της,	η	
ανάδοχος	με	κάποιο	πρόσχημα		περί	υπερβολικού	φόρτου	εργασίας	σταμάτησε	να	
έρχεται	 στις	 συναντήσεις	 μας	 και	 χάθηκε	 κυριολεκτικά.	Η	 εξαφάνισή	 της	 από	 τον	
«πάγκο	εργασίας	μας»,	μου	έκανε	αρνητική	εντύπωση.	Σε	ένα-δύο	τηλέφωνα	που	
της	 έκανα	 ήταν	 αρκούντως	 ευγενική,	 ωστόσο	 ήταν	 σαφές	 πως	 δεν	 ήταν	
διατεθειμένη	 πλέον	 να	 με	 συναντά.	 Μάθαινα	 που	 και	 πού	 από	 την	 κοινωνική	
υπηρεσία	του	Κέντρου	μας	ότι	τα	πήγαινε	καλά	με	το	κορίτσι,	ώσπου,	ύστερα	από	
μερικούς	 μήνες	 μια	 ωραία	 πρωία	 	 μου	 είπαν	 στο	 Κέντρο,	 προς	 μεγάλη	 μου		
έκπληξη,	 ότι	 το	 κορίτσι	 είχε	 επιστρέψει,	 και	 βρισκόταν	 εκ	 νέου	 στην	 παιδόπολη.		
Μιλώντας	 μαζί	 του,	 αυτό	 μου	 μετέδωσε	 ένα	 πεδίο	 μεγάλων	 εντάσεων	 και	
αναταράξεων	στη	σχέση	του	με	την	ανάδοχη	μαμά	ειδικότερα	τον	τελευταίο	καιρό.	
Διερεύνησα	περισσότερο	αυτά	που	μου	έλεγε	 	και	η	νεαρά	μου	μετέφερε,	μεταξύ	
άλλων,	 	πως	δε	μπορούσε	να	συνεχίζει	να	μένει	με	την	ανάδοχη	μαμά	της	επειδή	
αυτή	 δεν	 είχε	 άντρα.	 Τω	 όντι,	 εκείνη	 ήταν	 μόνη,	 χωρίς	 συνοδό,	 αλλά	 αυτό	 που	
έλλειπε	 δεν	 ήταν	 τόσο	 η	 φυσική	 παρουσία	 εκείνου,	 όσο	 η	 επιθυμία	 της	 	 για	 τον	
τρίτο.	 Η	 ανάδοχη	 μαμά,	 προφανώς	 εμφορούμενη	 από	 μια	 υπερβατική	 φαντασία	
διφυλετικής	 πληρότητας,	 δεν	 επιθυμούσε	 κάποιον	 άλλο	 ούτε	 καν	 σε	 	 συμβολικό	
επίπεδο.	 Το	συμβολικό,	 	 	 	 	 θα	μπορούσε	 κάλλιστα	 να	 λειτουργήσει	 διαμέσου	 της	
συνέχειας	των	συναντήσεών	της		με	τον	ψυχολόγο,	όπου,	στη	μεταβίβαση,	θα	ήταν	
σα	να	 	έκανε	 	ένα	παιδί	μαζί	 του.	Έλλειπε,	η	διαμεσολάβηση	μιας	τρίτης	δύναμης	
για	 να	 ανάψει	 την	 παραγωγική	 θρυαλλίδα	 της	 ζωής.	 Η	Mc	Dougall	 σημειώνει	 ότι	
ένας	 πατέρας	 	 που	 είναι	 επί	 του	 πραγματικού	 απών,	 ή	 ακόμα	 και	 νεκρός,	 δεν	
εμποδίζει	 κατ’ανάγκην	 το	 παιδί	 από	 το	 να	 δημιουργήσει	 μια	 έγκυρη	 εσωτερική	
φαλλική	 εικόνα	 εφόσον	 το	 επιτρέπει	 η	 σχέση	 με	 την	 μητέρα.	 Τουναντίον	 αυτή	 η	
ανάδοχος	έκανε	ότι	μπορούσε	για	να	δραπετεύσει	από	την	συνάντηση	με	τον	άλλο,	
γιατί	αυτή	ακριβώς		θα	ήταν		η	υπενθύμιση	της	αναμέτρησής	με	την	έλλειψη,	με	τον	
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ευνουχισμό	 της,	 	 το	 υπέρτατο	 αιμορραγικό	 ναρκισσιστικό	 πλήγμα.	 Αντικατέστησε	
την	 	 επιθυμία	 της	 	 για	 το	 αντικείμενο,	 την	 ανάγκη	 της	 για	 	 σύντροφο,	 	 με	 την	
επιθυμία	της	να	τον	ευνουχίσει	(στη	μεταβίβαση	με	«αχρήστευσε»	φεύγοντας),		με	
την	πρόθεσή	της	να	ακρωτηριάσει	τον	οιδιπόδειο	πατέρα,	ο	οποίος	εξασφαλίζει	την	
αναπαραγωγή	 και	 διαιώνιση	 του	 είδους	 από	 γενιά	 σε	 γενιά.	 	 Υπό	 αυτές	 τις	
συνθήκες	καμία	δομική	και	οργανωτική	λειτουργία	προς	όφελος	του	κοριτσιού	δεν	
έλαβε	χώρα	στη	συμβίωση	με	την	 	θετή	μαμά	επειδή	εκείνη	δεν	κατάφερε	να	του	
προσφέρει	 μια	 υποδοχή	 «αρκετά	 καλή»	 (κατά	 το	 «επαρκώς	 καλή	 μαμά»	 του	
Winnicott):	 η	 νεαρά	 	 παλινδρόμησε	 	 στην	 ομαδική	 	 ζωή	 της	 στην	 παιδόπολη.		
Υπάρχει	μια	εύθραυστη	 ισορροπία	ανάμεσα	στη	δυναμική	που	ωθεί	ένα	 ζεύγος	ή	
μια	γυναίκα	προς	ένα	παιδί	και	αντίστροφα	έτσι	ώστε	να	δικαιούμαστε	να	ομιλούμε	
για	 την	 προοπτική	 	 μια	 πραγματικής	 συνάντησης	 των	 δύο.	 	 Εδώ	 η	 μητέρα	 δε	
κατάφερε	να	συναντήσει	 	το	κορίτσι	ως	προς	τις	ανάγκες	του	για	μια	κανονιστική-
πατρική	λειτουργία,		για	την	εγκαθίδρυση	της	απαγόρευσης.	Η	πατρική	λειτουργία	
λαμβάνει	χώρα	καθώς	το	παιδί	προκαλεί	αυτόν	τον	«ξένο»	που	είναι	ο	πατέρας,	να	
το	υιοθετήσει.	

Είδα	προσφάτως	ένα	ζεύγος	υποψηφίων	αναδόχων,	 	όπου	η	γυναίκα	ήταν	μεταξύ	
50	 και	 55	 ετών	 ενώ	 ο	 εκτός	 γάμου	 σύντροφός	 της	 απροσδιορίστου	 ηλικίας,	
προφανώς	άνω	των	60.	Εκείνος	είναι		συνταξιούχος	πατέρας	μεγάλων	παντρεμένων	
παιδιών	 	 και	 παππούς.	 Μολονότι	 ήταν	 δύο,	 μου	 δημιουργήθηκε	 η	 υποψία	 ενός	
μονογονεικού	 αιτήματος	 στην	 πραγματικότητα	 προερχόμενου	 από	 	 ένα	 μάλλον	
«λευκό»	ζευγάρι	μεταμφιεσμένου	σε	ερωτικό,		η	ψευδεπίγραφη		εικόνα	του	οποίου	
θα	 αποσκοπούσε	 	 περισσότερο	 στο	 	 να	 κερδίσει	 τις	 καλές	 εντυπώσεις	 της	
κοινωνικής	 και	 ψυχολογικής	 υπηρεσίας	 	 	 συσκοτίζοντας	 	 τοιουτοτρόπως	 την		
φαντασία	μιας	μαγικής	αυτογονιμοποίησης.	Εδώ	μάλλον	σοβούσε	 	το	αίτημα	μιας	
γυναίκας	 επί	 του	 πραγματικού	 μόνης	 που	 προσποιείτο	 την	 δεσμευμένη,	 υφήρπε	
δηλαδή	ένα	μονογονεικό	αίτημα	καμουφλαρισμένο		εντός	ενός	εικονικού	ζεύγους.		
Τω	 όντι,	 τι	 παραπάνω	 θα	 μπορούσε	 	 να	 γυρεύει	 ένας	 συνταξιούχος	 ηλικιωμένος	
κύριος	με	δυό-τρία	παιδιά	και	αρκετά	εγγόνια	πέρα	από	το	να	τα	απολαμβάνει,	να	
καμαρώνει	τους	βιολογικούς	του	απογόνους	της	δεύτερης	και	τρίτης	γενιάς	ως	τους		
συνεχιστές	 της	 γενετικής	 του	 κληρονομιάς;	 Και	 η	 γυναίκα	 του	 ζεύγους	 σε	 ποιό		
βαθμό	 μέσω	 της	 	 	 δήθεν	 αντκειμενοτρόπου	 	 σχέσης	 πετύχαινε	 να	 κρύβει	 	 την		
ναρκισσιστική	 της	 επιθυμία	 	 	 	 απόκτησης	 ενός	 παιδιού	 πέρα	 και	 έξω	 από	 	 την	
σεξουαλικότητα;	

Στη	διαδικασία	της	αναδοχής/	υιοθεσίας	το	«ένα	παιδί	από	εσένα»,	υποκαθίσταται	
από	 	 το	 «ένα	 παιδί	 μαζί	 σου».	 Το	 παιδί	 μαζί	 σου,	 γεννιέται	 από	 το	 πένθος	 του	
παιδιού	από	εσένα	που	δεν	ήρθε	ποτέ,	έτσι	ώστε	το	υιοθετημένο	να	μην	νοείται	ως	
το	υποκατάστατο	του	βιολογικού	παιδιού		αλλά		ως	το	παιδί	μιας	κοινής	επιθυμίας	
η	οποία	μπορεί	μεν	να	μην	κυβερνά	τα	κορμιά	τους	αλλά	σίγουρα	διέπει	τα	βήματά	
τους.	 Όμως	 δεν	 είναι	 μόνο	 οι	 γονείς	 που	 υιοθετούν.	 Είναι	 το	 παιδί	 επίσης	 που	
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υιοθετεί	 ή	 	 δεν	 υιοθετεί	 τους	 γονείς	 του,	 οπότε	 γίνεται	 λόγος	 για	 αμοιβαία	
υιοθεσία.	 Έτσι	 κάποιοι	 ισχυρίζονται	 ότι	 είναι	 προτιμότερο	 να	 μιλάμε	 για	 παιδί	
υιοθετόν	παρά	για	υιοθετημένο.		Εν	τέλει	αν		ένα	παιδί	κατάφερε	να	μεγαλώσει	και	
να	εγκαταστήσει	επαφές	και	δεσμούς	με	τους	αναδόχους	του	είναι	γιατί	πέτυχε	να	
τους	 υιοθετήσει	 και	 να	 ταυτιστεί	 μαζί	 τους,	 πήρε	 το	 ρίσκο	 να	μπολιαστεί	 σε	 μια	
οικογένεια.	Αν	 είναι	δύσκολο	 	 να	είναι	 κανείς	πατέρας	ή	μητέρα,	 εξίσου	δύσκολο	
καθίσταται	 για	 ένα	 παιδί	 να	 είναι	 ο	 γιός	 ή	 η	 κόρη	 των	 γονιών	 του	 βιολογικών	 ή	
θετών.	

Ας	σημειωθεί	πως	είναι	θεμιτό	να	ζητά	υιοθεσία	μια	μεσήλικη	γυναίκα	 	επειδή	 	η	
εμμηνόπαυση	 	 είναι	 μια	απώλεια,	 ένας	 ευνουχισμός	 τόσο	οδυνηρότερος	όσο	δεν	
υπάρχουν	παιδιά.		Παρομοίως	είναι	θεμιτά	τα	αιτήματα	αναδοχής	από		ηλικιωμένα	
ζευγάρια,	πρωτίστως	εφόσον	υπάρχει	οικογενειακός	περίγυρος	για	να	υποστηρίξει	
το	παιδί	στο	απώτερο	μέλλον.	Φυσικά,	δεν	θα	δίναμε	ένα	πολύ	μικρό	παιδί		σε	ένα	
ζεύγος	που	θα	είχε	την	ηλικία	παππούδων.	Εν	πάσει	περιπτώσει	με	τα		θετά	παιδιά	
των	 ηλικιωμένων	 ελλοχεύει	 το	 πρόβλημα	 των	 ταυτίσεων	 μαζί	 τους	 αφού	 τα			
σημαίνοντα	και	οι	συνδηλώσεις	 των	 	γονιών	προχωρημένης	ηλικίας	 	αναφέρονται	
περισσότερο	στον	θάνατο	παρά	στην		σεξουαλικότητα.	

Εξέχουσα	 θέση	 κατέχουν	 οι	 θετοί	 παππούδες,	 καθώς	 διαμέσου	 της	 υποστήριξής	
τους		στα	διαβήματα	των	παιδιών	τους	για	υιοθεσία-η		συγκατάθεσή	τους	ωστόσο	
δεν	 είναι	 πάντα	 δοσμένη-είναι	 σα	 να	 δίνουν	 την	 άδεια	 να	 εγγράφουν,	 και	 να	
επικυρώνουν	 το	 παιδί	 στην	 γενεαλογική	 	 αλυσίδα	 της	 οικογένειας.	 	 Άλλωστε	
ασυνειδήτως	 	 οι	 υποψήφιοι	 ανάδοχοι	 τείνουν	 να	 συνδέουν	 την	 αιτία	 της	
στειρότητάς	τους	με	τους	γονείς	τους.	Moυ	λένε	συχνά	«μα	έχουμε	το	δικαίωμα	να	
πάμε	 κόντρα	 σ’αυτό	 που	 δεν	 μας	 έδωσε	 η	 φύση;»	 ή	 «έχουμε	 το	 δικαίωμα	 να	
πιέσουμε	και	να	ανατρέψουμε	την	φύση;	Η	φύση	θα	μπορούσε	να	μας	εκδικηθεί».		
Επικαλούμενοι		την	φύση	είναι	ένας	άλλος	τρόπος	να	μιλάνε	για	τους	γονείς	τους:	η	
στειρότητα	μπορεί	να	βιώνεται		σαν	μια	γονεική		απαγόρευση	στη			διαγενεαλογική	
μετάδοση		και,	στη	φαντασία	τους,	κάθε	ανυπακοή	θα	είχε	σοβαρές	κυρώσεις.		Τότε	
μπορεί	 	 να	 	 γυρεύουν	 να	 μάθουν	 τι	 έφταιξε	 	 στην	 ιστορία	 τους:	 ένα	 λάθος	 που	
κάποτε	έκαναν,	ή	μια	κατάρα	η	συνέπεια	της	οποίας	εκφορτίστηκε	στο	σώμα	τους.				

Στην	 υπόλοιπη	 Ευρώπη	 δεν	 σπανίζουν	 και	 οι	 περιπτώσεις	 ομοφυλόφιλων	
ζευγαριών	 τα	 οποία,	 διαμέσου	 της	 υιοθεσίας	 γυρεύουν	 να	 ομαλοποιήσουν	 τη	
σχέση	 τους	 	 και	 να	 δημιουργήσουν	 μια	 οικογένεια	 με	 παιδιά	 στα	 οποία	 να	
κληροδοτήσουν	την	περιουσία	τους	πνευματική	και	υλική.	Οι	ομοφυλόφιλοι	αλλού,	
σε	άλλες	χώρες,		κατοχύρωσαν	το	δικαίωμά	τους	να	παντρεύονται	πολιτικά,	και	ως	
εκ	τούτου	να	έχουν	και	παιδιά	με	διαφόρους	τρόπους		π.χ.	με	παρένθετες	μητέρες.	
Η	ομοφυλόφυλη	συνθήκη	αντιβαίνει	την		οικουμενικότερη		που	θέλει		το	παιδί	ως	
απότοκο	προϊόν	 της	 γενεαλογίας	 ενός	 πατέρα	 και	 μιας	 μητέρας.	 	 Στην	 παγκοίνως	
αποδεκτή	 συνθήκη	 υπάρχει	 ένας	 πατέρας,	 	 μια	 μητέρα,	 και	 μια	 ιστορία	 που	
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συνεχίζεται	με	την	 	γέννηση	του	παιδιού	τους.	Ο	αντίλογος	βέβαια	θα	ήταν,	όπως	
ισχυρίζονται	 κάποιοι,	 πως	 στην	 πραγματικότητα	 είναι	 πρωτίστως	 η	 αγάπη	 που	
μεγαλώνει	και	διαπαιδαγωγεί	τα	παιδιά,	και	ότι	ένα	ομοφυλόφιλο	ζευγάρι	μπορεί	
να	 είναι	 εξίσου	 προικισμένο	 με	 μητρικά	 και	 πατρικά	 αισθήματα	 όπως	 και	 ένα	
ετερόφυλο.	 	 Ωστόσο	 η	 ομοφυλοφιλία	 είναι	 ένα	 παλινδρομικό	 φαινόμενο	 και	 αν	
ενέχονται		κίνδυνοι		για	την	εξέλιξη	του	παιδιού	είναι	κυρίως	επειδή	απορρίπτει	το	
άλλο	 φύλο	 και	 	 	 αρνείται	 τη	 διάκριση	 	 των	 	 δύο	 και	 τον	 συμβολισμό	 τους,	
προάγοντας	την	φαντασία	του	ενός	και	μοναδικού	φύλου.	Πρόκειται	για	καθήλωση	
στην		προιδιπόδεια	φάση	της	ψυχοσεξουαλικής	εξέλιξης,		πριν	την	νοηματοδότηση		
της	διαφοράς	των	φύλων.	Εδώ	ελαχιστοποιείται	η	οργανωτική	αξία		του		πατρικού	
«αναστήματος».		Ωστόσο		η	εμπειρία	έδειξε	ότι	ακόμα	και	όταν	λείπουν	τα	δομικά	
σημαίνοντα	«μπαμπάς»	και	«μαμά»	στη	ζωή	του	παιδιού,	η	μητρική	και	η	πατρική	
λειτουργία	 μπορεί	 να	 εισάγονται	 στο	 λόγο	 του	 καθώς	 είναι	 δυνατόν	 να		
διαμεσολαβούνται	 από	 αυτούς	 που	 διαδραματίζουν	 	 προεξάρχοντες	 ρόλους	 στη	
ζωή	 του.	 	 Αναφέρονται	 κλινικές	 περιπτώσεις	 παιδιών	 από	 ομοφιλόφιλα	 ζευγάρια		
τα	οποία	είχαν	αναπτύξει	οιδιπόδειο	σύμπλεγμα	και	 είχαν	 ετερόφυλες	φαντασίες	
όπως	οποιοδήποτε	άλλο	παιδί	της	ηλικίας	τους.	

	

5.Η	προϊστορία	του	θετού	παιδιού.		

Σε	αυτήν	περιλαμβάνεται	μεταξύ	άλλων	και	το	ιστορικό		του	ξεριζωμού	του	παιδιού	
από	τους	βιολογικούς	γονείς	του.	Ο	άνθρωπος	χρειάζεται	να	γνωρίζει	τους	μύθους	
της	 ιστορίας	 του	 και	 την	 γενεαλογία	 του.	 Είναι	 παρούσα	 	 η	 ανάγκη	 του	 θετού	
παιδιού	 να	 γνωρίζει	 αν	 η	 μαμά	 που	 το	 γέννησε	 το	 ήθελε	 ή	 όχι,	 συχνά	 δε	 αυτό		
αναζητά	τα	ίχνη	της	για	να	ακούσει	από	την	ίδια	το	αφήγημα	της	ιστορίας	της.	Γιατί	
το	 εγκατέλειψε;	Ο	Οιδίποδας,	 έφτασε	μέχρι	 το	μαντείο	 των	Δελφών	για	 να	μάθει	
σχετικά.	Αυτόν	πάντως	ο	πατέρας	του		τον		παράτησε	κάπου	στον	Κιθαιρώνα	όπου	
τον	υιοθέτησε	ένας	βοσκός,	επειδή	σύμφωνα	με	τον	χρησμό	της	Πυθίας,	θα	γινόταν	
κάποτε	πατροκτόνος.	
	
	Στις	πολύ	καλές	περιπτώσεις,	η	βιολογική	μάνα	μπορεί	να	παρατήσει	οικειοθελώς	
το	 παιδί	 της	 σε	 ένα	 ίδρυμα	 επειδή	 είναι	 ανήλικη	 ή	 λόγω	 της	 αθλιότητας	 των	
συνθηκών	που	ζει,	αλλά	αυτή	η	εγκατάλειψη	δε	σημαίνει	πάντα	 	απόρριψη.	Έτσι,		
μια	 εγκατάλειψη	 δεν	 είναι	 κατ’ανάγκην	 συνυφασμένη	 με	 την	 μη	 επιθυμία	 του	
παιδιού,	όταν	αυτό	αφήνεται	συνειδητά	από	την	μάνα	του		εντός	μιας	δομής,	εντός	
ενός	 προστατευτικού	 πλαισίου	 	 όπου	 υποκαθίσται	 η	 γονεική	 φροντίδα.	 	 Ο	 Lacan	
άλλωστε	 υποστήριζε	 πως	 όλα	 εξαρτώνται	 από	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 γίνεται	 η	
υποδοχή	 	 του	παιδιού	από	το	υποκατάστατο	περιβάλλον	 του.	Η	Dolto	 (στον	Νazir	
2001),	 μας	 εφιστά	 την	 	 προσοχή	 σημειώνοντας	 πως	 	 όταν	 οι	 ζωτικές	 βρεφικές	
ανάγκες	ικανοποιούνται		εντός	ενός	περιβάλλοντος	όπου	δεν	υπάρχουν	ανταλλαγές	
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λεκτικές,	 μιμητικές	 ή	 κινητικές,	 	 η	 ενορμητικότης	 του	 παιδιού	 γίνεται	 αυτιστική,	
φτάνει	 σε	 αδιέξοδο	 και	 βρίσκει,	 εν	 τέλει,	 έναν	 τερατολογικό	 συμβολισμό	 στο	
παραλήρημα.		
	
Στην	 πραγματικότητα	 	 τα	 	 περισσότερα	 παιδιά	 δεν	 φτάνουν	 στο	 ίδρυμα	 με	
πρωτοβουλία	των	βιολογικών	γονιών	τους	αλλά		κατόπιν	εισαγγελικής	παραγγελίας,	
λόγω	κακοποίησης	και	παραμέλησης	που	προσιδιάζουν	στην	θεματική	του	ψυχικού	
τραύματος	και	δη	του	αρχαϊκού,	του	 	προλεκτικού.	 	Στην	μυθολογία,	η	Ήρα	γεννά	
εξώγαμα	τον	Ήφαιστο,	άσχημο	ανάπηρο	παιδί,	που	δεν	το	άντεξε,	και	το	πέταξε	στη	
θάλασσα.		Ο	Ήφαιστος	σώθηκε	αλλά	πάντα	μισούσε	τη	μητέρα	του.	Ήταν	βίαιος,	και	
ο	γάμος	με	την	Αφροδίτη	απέτυχε.	Αυτή	είναι	η	κλασσική	περίπτωση	πορείας	του	
κακοποιημένου	παιδιού,	με	προεξάρχουσα	την	διαγενεαλογία	της	βίας	(	αμυντικός	
μηχανισμός	της	ταύτισης	με	τον	επιτιθέμενο).		
	
Συχνά	οι	βιολογικοί	γονείς	υπόσχονται	στα	παιδιά	τους	που	βρίσκονται	στα		κέντρα	
φιλοξενίας	ότι	πασχίζουν	να	βελτιώσουν	τις	συνθήκες	 ζωής	τους	ώστε	να	πείσουν	
τον	εισαγγελέα	και	να		κερδίσουν	ξανά	την	επιμέλειά	τους.	Πρόκειται	για	φρούδες	
ελπίδες,	συνήθως	ποτέ	δεν	το	πράττουν	τα	υπεσχημένα,	καθώς	οι	ίδιοι	ασυνείδητα	
γνωρίζουν	ότι		μόνο	ο	Νόμος	είναι	σε	θέση	να	τα	προστατεύσει		από	την	βία	και	την	
τοξικότητα	της	δικής	τους	ψυχοπαθολογίας.	Εξαιτίας	της	τα	παιδιά	τους	μπορεί	να	
πάσχουν	 από	 συναισθηματική	 αβιταμίνωση,	 από	 ανακλιτισμό	 (ανακλιτική	
κατάθλιψη),	 	 από	 παιδικό	 αυτοτραυματισμό,	 γενικότερα	 ιδρυματισμό	 και	 	 χρόνιο		
stress.	 	 Κάποια	 μπορεί	 να	 νοιώθουν	 ασύλληπτες	 αγωνίες	 (Spitz	 1946),	 και	
κινδυνεύουν	 να	 αναπτύξουν	 απάθεια,	 σχιζοειδικά	 συμπτώματα,	 γενικότερα	
παθολογία	του	ναρκισσισμού	(εσωτερικό	άδειο/κενό,	έλλειψη	εμπιστοσύνης),	που	
οδηγεί	στην	αμεσότητα	του	περάσματος	στην	πράξη	και	την	διάπραξη,	ειδικότερα	
κατά	 την	 εφηβεία	 (αντκοινωνικότητα).	 	 	 Πρόκειται	 για	 τα	 «απόνερα»	 της	
προϊστορίας	 τους	 	 για	 την	 οποία	 τα	παιδιά	αργά	ή	 γρήγορα	θα	 ενδιαφερθούν	 να	
μάθουν	 και	 εμείς	 οφείλουμε	 να	 τα	 αφήνουμε	 να	 μας	 μιλάνε	 γι	 αυτήν,	 να	 μας	
ρωτάνε	 και	 να	 τους	 απαντάμε,	 μολονότι	 οποιαδήποτε	 απάντηση	 κι	 αν	 τους	
δώσουμε	αυτή	δεν	θα	είναι	παρά	μερικώς	ικανοποιητική	γι	αυτά,	και	θα	νοιώθουν	
όπως	το	μικρό	παιδί	που	κατά	βάθος	γνωρίζει	ότι	του	απαντάμε	με	μισόλογα	όταν	
μας	ρωτάει	για	να	καταλάβει	πώς	έρχονται	τα	μωρά	στον	κόσμο.			
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