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                                                    Περίληψη  

                                                          

      Η παρούσα ερευνητική εργασία προσεγγίζει το ζήτημα της κατασκευής της 

συγγένειας και της κατάκτησης της γονεοποίησης οι οποίες γίνονται εμφανείς μέσω 

των πρακτικών της υιοθεσίας και της αναδοχής από το 1987 έως σήμερα. Ζητήματα 

όπως η μετάβαση των παιδιών από ένα στάδιο σε ένα άλλο, τα σύνορα που 

διαβαίνουν, η μετατροπή της συγγένειας από βιολογική σε κοινωνική, η βιοπολιτική 

και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τελούνται τα προαναφερθέντα, άπτεται του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος.  Προς επίρρωση των προαναφερθέντων 

πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου αναφορικά με την πρακτική της υιοθεσίας σε 

πόλεις της περιφέρειας αλλά και στην Αθήνα ενώ αναφορικά με την πρακτική της 

αναδοχής ερευνητικό πεδίο αποτελεί η Κιβωτός του Κόσμου μέσα από τους λόγους 

των εργαζομένων και των ιθυνόντων του φορέα. Καταληκτικά, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρουσία της ερευνήτριας στο πεδίο.  

                                               

  

                                                   

                                                      Abstract  

  

The present research paper approaches the issue of the construction of kinship and 

the conquest of parenthood which become evident through the practices of adoption 

and foster care from 1987 until today. Issues such as the transition of children from 

one stage to another, the borders they cross, the transformation of kinship from 

biological to social, biopolitics and the institutional framework within which the above 

mentioned are carried out, are of research interest. In support of the above, field 

research was carried out regarding the practice of adoption in Greek boroughs and the 

city of Athens, while regarding the practice of foster care, the research field is the Ark 

of the World through the testimonies of the employees and the leaders of the 

organization. In conclusion, the findings gathered from the presence of the researcher 

in the field are presented.  
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                                               Εισαγωγή   
  

  

     Η αρχή ,η μέση και το τέλος της ανθρώπινης υπόστασης εδράζεται στην οικογένεια. 

Η αρχή γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να αναπαραχθούμε, η μέση γιατί η ανάπτυξη 

και η ευημερία του ανθρώπου είναι άμεσα συνυφασμένη με το αίσθημα της 

ασφάλειας και της αγάπης ή του ενδιαφέροντος που έχουμε ανάγκη να λαμβάνουμε 

ενώ το τέλος με την φροντίδα που απαιτείται όταν οι δυνάμεις μας ,μας 

εγκαταλείπουν. Mε άλλα λόγια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάγκη του «μαζί». 

Ωστόσο, πολύ συχνά αυτή η ανάγκη δεν καλύπτεται ,δεν είναι δεδομένη και το 

αδιέξοδο της μη εκπλήρωσης της είναι καταπέλτης για την ανθρώπινη ψυχολογία 

ακόμα και για την προσπάθεια εκλογίκευσης της κατάστασης. Το ενδεχόμενο ή η 

πραγματικότητα της απόρριψης , μιας πραγματικότητας που δεν είναι εκούσια 

επιλογή,  ακόμα και της πρόσκαιρης απομάκρυνσης από την οικογενειακή εστία είτε 

λόγω κακομεταχείρισης είτε λόγω αδυναμίας εξασφάλισης των βασικών αναγκών, 

είναι ένα τραύμα για τον κάθε ενήλικα ,πολύ περισσότερο για το παιδί που το βιώνει 

στο παρόν του. Το αίσθημα της μητρότητας  και η μητρική στάση είναι  ψυχικά 

βιώματα και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει πανανθρώπινη ισχύ. Το ίδιο ισχύει και 

για την πατρότητα. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να 

αποκτηθούν μέσω της εγκυμοσύνης καθώς συχνά γονείς υιοθετούν παιδιά 

αναπτύσσοντας επαρκέστατα ικανοποιητικά συναισθήματα γονεϊκότητας  . Η 

μητρική αγάπη, συνεπώς, δεν ανάγεται έτσι σε μια βιολογική λειτουργία( 

Αμπατζόγλου, 2002). Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο…να απομακρυνθείς από τους 

γεννήτορες σου βρέφος και κάποια στιγμή να έρθεις αντιμέτωπος με την αλήθεια ή 

να απομακρυνθείς έχοντας συναίσθηση του κόσμου γύρω σου και να εγκλιματιστείς 
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στα νέα δεδομένα προσπαθώντας να τα κατανοήσεις και να επουλώσεις τις πληγές 

σου. Και να κατέληγα σε κάποιο συμπέρασμα όμως δεν θα ωφελούσε επί της ουσίας 

αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτού του είδους η μεταβολή ή  η μετακίνηση, δεν έγινε 

αυτοβούλως αλλά αντιθέτως ήταν επιλογή των γεννητόρων ή της Πρόνοιας.   

     Η παρούσα εργασία ανήκει στο πεδίο της εθνογραφίας καθώς φιλοδοξεί να 

μελετήσει ,με ολιστική προσέγγιση, την  υιοθεσία και την αναδοχή ως πρακτικές  

μετάβασης του μετακινούμενου τέκνου και την  εκ θεμελίων προσπάθεια κατασκευής 

της συγγένειας από άτομα που δεν έχουν δεσμούς αίματος.  Στις παραπάνω σκέψεις 

οδηγήθηκα λόγω της πρόσφατης αλλαγής του νομικού καθεστώτος που αφορά τις 

υιοθεσίες και τις αναδοχές αλλά σύντομα με προβλημάτισε από τη βάση του 

δεδομένου του γεγονότος ότι είμαι και η ίδια υιοθετημένη σε συνδυασμό με την 

συνεργασία μου ως παιδαγωγού σε δομές παιδικής προστασίας όπως είναι η Κιβωτός 

του Κόσμου στην Αθήνα ,η οποία θα αποτελέσει και ένα τμήμα του ερευνητικού μου 

πεδίου. Η εργασία μου φιλοδοξεί να προσθέσει στον ήδη υπάρχοντα επιστημονικό 

διάλογο αναφορικά με τις υιοθεσίες και τις αναδοχές μια πιο αναστοχαστική ματιά 

δεδομένης της  διπλής ιδιότητας μου στο πεδίο. Ταυτόχρονα η Κιβωτός του Κόσμου 

αποτελούσε ένα πεδίο ανεξερεύνητο έως τώρα λόγω της μέχρι πρότινος άρνησης της 

πρόσβασης στους ερευνητές . Ο μόνος λόγος που δόθηκε ειδική άδεια σε μένα είναι 

η εθελοντική μου συνεισφορά επί 10 συναπτά έτη αφενός  και δική μου προσωπική 

ιστορία καθώς –όπως εικάζω – μας συνδέει η κοινή εμπειρία. Βασική μου επιδίωξη 

αποτελεί  η  αποδόμηση της  στερεοτυπικής αντίληψης για την συγγένεια καθώς η 

κινητικότητα των παιδιών δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά μέρος του κανόνα της 

συγγένειας. Είναι λογικό να μην μπορούν πάντα οι βιολογικοί γονείς να μεγαλώσουν 

τα παιδιά τους. Ωστόσο στον επιστημονικό διάλογο έχουν μελετηθεί ήδη οι νομικές 

προεκτάσεις των δύο θεσμών σε διπλωματικές εργασίες στο πεδίο του αστικού και 

δικονομικού δικαίου αναφορικά είτε με τη συναίνεση των μερών είτε με την 

προσβολή μιας υιοθεσίας, ενώ έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως ερευνητές από τους 

τομείς της ψυχολογίας και των τμημάτων κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικής 

διοίκησης.   

     Η επικρατούσα άποψη σε θεωρητικό επίπεδο όπως έχει οριστεί από τον  Van 

Gennep εντάσσει την υιοθεσία στις τελετές μετάβασης διακρίνοντας τρία στάδια: του 
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αποχωρισμού, του περιθωρίου και της ενσωμάτωσης. Το ζήτημα του περάσματος  

άπτεται του ερευνητικού ενδιαφέροντος μου και πιο συγκεκριμένα η μετάβαση ενός 

παιδιού από μια οικογένεια σε μία άλλη, από ένα ίδρυμα σε μια οικογένεια και το 

αντίστροφο. Στο πόνημα μου , στις ενότητες που ακολουθούν,  θα επιδιωχθεί μια 

περιγραφή της μεθοδολογικής μου προσέγγισης, η παρουσίαση του ερευνητικού μου 

πεδίου , το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται η ερευνητική μου 

προσέγγιση , η παρουσίαση των  εθνογραφικών δεδομένων και τέλος, τα 

συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκα από την έρευνα μου η οποία ξεκίνησε τον 

Ιούνιο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020.  

  

  

  

                                                

  

                                                   Λέξεις κλειδιά   
  

     -Υιοθεσία, αναδοχή ,συγγένεια , τελετουργίες, θεσμικό πλαίσιο ,κουλτούρα 

αναδοχής  

  

  

                                                       

                                       

  

  

                                 

                              



 

 

[12]  

  

                              

 

                             Μεθοδολογία – Πεδίο έρευνας  

  

  

       Ως μεθοδολογία της παρούσας έρευνας θα ακολουθηθεί η επιτόπια έρευνα με 

συμμετοχική παρατήρηση, η οποία διακρίνεται ως βασικός τρόπος παραγωγής της 

ανθρωπολογικής γνώσης, καθώς προσφέρει εγγύτητα στο πεδίο έρευνας, στα 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί προσωπική επαφή του 

ερευνητή με τους πληροφορητές (Δαλκαβούκης, Μάνος, Βεικου, 2010).   Κατά τον  

Malinowski η συμμετοχική παρατήρηση είναι η μοναδική μέθοδος που δύναται να 

εντρυφήσει σε όλες εκείνες τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

παρατηρούμενων γεγονότων μέσω των οποίων καθίσταται εφικτός ο ορισμός της 

κουλτούρας που επιδιώκεται να μελετηθεί (Cuche, 1996). Το πεδίο της έρευνας είναι 

διευρυμένο καθώς περικλείει αναφορικά με τις αναδοχές τον μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό «Κιβωτός του Κόσμου» της Αθήνας και σε περίπτωση που καταστεί 

δυνατό θα επισκεφτώ και τις δομές του ιδίου οργανισμού στον Βόλο και στην 

Πωγωνιανή Ιωαννίνων, ενώ αναφορικά με τις υιοθεσίες έχουν πραγματοποιηθεί 

συναντήσεις στην Αθήνα και στη Βέροια με ζευγάρια που έχουν υιοθετήσει παιδιά. 

Για τις ανάγκες της έρευνας μου παρακολούθησα ένα σεμινάριο ανθρωπολογικής 

προσέγγισης της υιοθεσίας και της αναδοχής στον Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού στη 

Θεσσαλονίκη, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ( ψυχολόγοι 

,κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί) για την τέλεση των προαναφερθεισών πρακτικών.   

      Οι τεχνικές συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα 

είναι η συμμετοχική παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι εθνογραφικές σημειώσεις και 

ημερολόγιο, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την καταγραφή ήχου και εικόνας, 

καθώς και η βιβλιογραφική έρευνα ενώ η ανάλυση των δεδομένων που θα 

συλλεχθούν θα γίνει σύμφωνα με την ποιοτική μέθοδο (Ιωσηφίδης, 2008). Τέλος, 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η ύπαρξη διπλού μου αναστοχασμού  καθώς  έχω 

διπλή ιδιότητα στο πεδίο δεδομένου ότι είμαι και η ίδια υιοθετημένη. Συνεπώς, θέτω  

τον εαυτό μου ως βασικό πληροφορητή , γεγονός που επηρεάζει την εικόνα απέναντι 



 

 

[13]  

  

στους  άλλους πληροφορητές και κατά συνέπεια εφαρμόζεται η οπτική μιας 

ανθρωπολογίας «οίκοι». Σύμφωνα με τους Peter Collins και  Anselma Gallinat η 

εθνογραφική προσέγγιση του ίδιου μας του εαυτού είναι ένας συγκερασμός της 

μνήμης και της εμπειρίας μας. Όχι μόνο τι μας συνέβη αλλά τι θυμόμαστε και κυρίως 

πως το θυμόμαστε. Αυτή η δημιουργία της αυτοεικόνας μας επηρεάζει  την 

αποστασιοποιημένη θέαση του εαυτού μας . (Collins και Gallinat, 2010).   

      Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιδιώκονται να απαντηθούν είναι τα εξής: Ποιο 

είναι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι υιοθεσίες και οι 

αναδοχές και πως πραγματώνεται η μετάβαση ενός παιδιού με τις νέες συνθήκες; 

Πώς κατακτάται η κοινωνική συγγένεια μέσα από την αναδοχή και την υιοθεσία και 

αν και κατά πόσο επηρεάζεται από τους συναισθηματικούς λόγους που 

αναπτύσσονται.  Υπό ποιες συνθήκες αναπτύσσεται η κουλτούρα της αναδοχής ;  Η 

έννοια της κουλτούρας της αναδοχής διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 

ερευνητική μου προσέγγιση δεδομένης της προσπάθειας που καταβάλλεται -από 

κρατικούς φορείς και μη- να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει να 

τελεσφορήσει η πρακτική της  αναδοχής χωρίς να αντιμετωπίζεται ως ένα στάδιο 

προγενέστερο της υιοθεσίας και κατά συνέπεια άμεσα συνυφασμένο με αυτήν. Η 

αναδοχή και πιο συγκεκριμένα η επιτέλεση και η εξέλιξη της, άπτεται του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας και γύρω από αυτό το πλαίσιο 

κινείται η παρουσία μου στο πεδίο. Μέσα από ποιες συλλογικές και ατομικές 

διεργασίες μπορεί να κατακτηθεί η γονεϊκότητα ; Εντούτοις,  οι μελέτες περίπτωσης 

που παρουσιάζονται στην εργασία στοχεύουν στην περιγραφή της πολλαπλότητας 

των δυνατοτήτων απάντησης σε αυτό το σύνθετο ερώτημα.   

      Η βιβλιογραφική επισκόπηση λειτουργεί υποβοηθητικά στην έρευνα πεδίου. 

Επιδιώκοντας να παρουσιάσω τη διαχρονικότητα των πρακτικών της υιοθεσίας και 

της αναδοχής, επέλεξα μια μελέτη περίπτωσης ως αφόρμηση, αυστηρά 

βιβλιογραφική συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Κατά συνέπεια, η τραγωδία του 

Αισχύλου «Χοηφόροι» λειτουργεί όχι μόνο ως  αφόρμηση αλλά κυρίως ως τεκμήριο 

της διαχρονικότητας της μετάβασης και μεταβίβασης ενός παιδιού από την αγκαλιά 

της μητέρας του σε κάποια άλλη γυναίκα για να το αναθρέψει. Η ανατροφή του 

Ορέστη από την τροφό αποτελεί μια πρώιμη μορφή τεκνοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, 
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στους στίχους 749-765 παρουσιάζεται ο θρήνος της τροφού για τον θάνατο του 

Ορέστη . Δημιουργείται η εικόνα μιας μάνας που πονάει για το παιδί που έθρεψε σαν 

δικό της παίρνοντας το από την κοιλιά της μάνας του. Τον αποκαλεί «της εμής ψυχής 

τριβήν» περιγράφοντας αναλυτικά τις φροντίδες που σαν μητέρα του παρείχε μετά 

τον τοκετό. Η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους την καθιστά μάνα του κατ’ αυτήν 

και ως μάνα σπαράζει για τον υποτιθέμενο θάνατό του.  Εντούτοις, στο τέλος των 

Χοηφόρων , μετά την δολοφονία της Κλυταιμνήστρας, βιολογικής μητέρας του 

Ορέστη από τον ίδιο τον Ορέστη, η οσμή του χυθέντος μητρικού αίματος θα 

αφυπνίσει τις Ερινύες οι οποίες ήταν οι αμείλικτες εκπρόσωποι της Παλαιάς Τάξης. 

Καθήκον τους ήταν να καταδιώξουν τον δράστη παρόλο που ενήργησε υπό τις 

εντολές του Θεού Απόλλωνα ο οποίος ανάγκασε τον Ορέστη να εκδικηθεί για το 

πατρικό αίμα που χύθηκε από την προδοσία της μητέρας  Κλυταιμνήστρας. Οι Ερινύες 

ως χθόνιες θεότητες έχουν ως κύρια μέριμνα την προστασία του δικαίου της 

οικογένειας και δη της μητέρας. Τα τέκνα οφείλουν να σέβονται τη μητέρα και να την 

τιμούν. Να γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ιερότερος δεσμός στον κόσμο από αυτόν και  

δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτόν που θα χύσει το αίμα της μητέρας του. Έτσι 

οι Ερινύες καθίστανται οι θεματοφύλακες της Ηθικής και της Δίκης.  Για τον Ορέστη 

όμως το σπουδαιότερο επιχείρημα ως ελαφρυντικό ήταν ότι τράφηκε από την Τροφό 

άρα η Κλυταιμνήστρα έχει απωλέσει την ιδιότητα της μητέρας. Παρατηρείται κατά 

συνέπεια η κατασκευή της συγγένειας μεταξύ του Ορέστη και της Τροφού του και 

παραγκωνίζονται οι δεσμοί αίματος.  

    Συνδέοντας έτσι το παρελθόν με το παρόν, το πεδίο της έρευνάς μου διευρύνεται 

και μετατοπίζεται σε πιο πρόσφατες μελέτες περίπτωσης αναφορικά με τις υιοθεσίες. 

Διατηρείται επαφή με οικογένειες στην Αθήνα και τη Βέροια οι οποίες υιοθέτησαν 

παιδί είτε μέσω ιδιωτικής είτε κρατικής υιοθεσίας . Πολύ πρόθυμα δέχτηκαν να 

γίνουν υποκείμενα της έρευνας καθώς η υιοθεσία δεν αποτελεί πληγή ούτε τρωτό 

σημείο πλέον για αυτούς.  Στην ενότητα των εθνογραφικών δεδομένων θα 

παρουσιαστούν οι δύο βασικές μελέτες περίπτωσης . Η πρώτη υιοθεσία έλαβε χώρα 

στην Βέροια το 1987. Πρόκειται για ιδιωτική υιοθεσία στην οποία καθίσταται δυνατό 

να φωτιστούν όλες οι πλευρές. Η προσέγγιση του παρόντος θέματος είναι ιδιαζούσης 

σημασίας για εμένα καθώς εκτός από ερευνήτρια είμαι ταυτόχρονα και υποκείμενο 
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της έρευνας και βασικός πληροφορητής. Ο λόγος που αποφάσισα να προβώ στο 

παρόν εγχείρημα είναι η αποδόμηση του στερεοτύπου της υιοθεσίας. Η προσωπική 

μου ιστορία ξεκίνησε με την ιδιωτική υιοθεσία μου η οποία τελέστηκε περί τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, συγκεκριμένα το 1987 ,στη Βέροια. Δεδομένου του 

γεγονότος ότι η μητέρα μου δεν βρίσκεται δυστυχώς πια στη ζωή, θα αρκεστώ στα 

δικά μου λόγια/ περιγραφές με σύμμαχο την μνήμη μου και στην μαρτυρία του 

πατέρα μου, 78 ετών σήμερα, που με στηρίζει στο παρόν μου εγχείρημα αν και η 

μητέρα μου ήταν ο κινητήριος μοχλός της δημιουργίας της οικογένειας μας. Εξαρχής 

δηλώνω προς αποφυγήν παρεξηγήσεων πως ως μητέρα μου αναφέρεται η μόνη 

μητέρα που γνώρισα και που αναγνωρίζω και δεν είναι άλλη από αυτήν που με 

μεγάλωσε από την 1η κιόλας μέρα της ζωής μου. Η γυναίκα που με έφερε στη ζωή, 

της οποίας το όνομα δεν γνωρίζω, θα αναφέρεται ως βιολογική μητέρα .  

    

    

 Πηγή: προσωπικό αρχείο . Οι γονείς μου και εγώ στην πρώτη μας επίσκεψη στο χωριό μόλις πέρασαν οι πρώτες 
σαράντα ημέρες.   
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    Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης αφορά μια κρατική υιοθεσία η οποία τελέστηκε στις 

αρχές του 2000. Οι πληροφορητές μου, οι θετοί γονείς, είναι άτομα που εκτιμώ 

απεριόριστα όχι μόνο για το ήθος τους και για τον εξαιρετικό τρόπο που μεγάλωσαν 

το παιδί τους αλλά κυρίως γιατί με πολύ θάρρος μου ζήτησαν να τους συμπεριλάβω 

στην ερευνητική μου προσέγγιση ελπίζοντας στην καταπολέμηση των στερεοτύπων 

όπως και εγώ. Στο συγκεκριμένο σημείο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί πως θα 

παραθέσω την ιστορία όπως ακριβώς μου την διηγήθηκαν χρησιμοποιώντας 

ψευδώνυμα και αλλάζοντας τα τοπωνύμια για λόγους δεοντολογίας . Παράλληλα 

αυτή είναι και η επιθυμία των πληροφορητών μου ούτως ώστε να αποφευχθεί το 

οποιοδήποτε πρόβλημα με την βιολογική οικογένεια της κόρης τους η οποία 

βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη ηλικία. Η εξιστόρηση της προσωπικής τους ιστορίας 

τελέστηκε ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου. Με υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά στο 

σπίτι τους σε κάποιο προάστιο των Αθηνών και με πολλή προθυμία μου αφηγήθηκαν 

τα γεγονότα της ζωής τους από την αρχή, πως γεννήθηκε η επιθυμία να αποκτήσουν 

παιδί, πως μεθοδεύτηκε αυτή η υλοποίηση, πως πέρασαν από όλες τις πιθανές 

μορφές της πρακτικής της υιοθεσίας και τέλος πως κατάφεραν να δώσουν σάρκα και 

οστά στο όνειρο τους. Να σημειωθεί πως και οι δύο μάρτυρες συμμετείχαν εξίσου 

στην εξιστόρηση φωτίζοντας ακόμα και τις εκατέρωθεν μαρτυρίες όταν υπήρχαν 

ασάφειες και κενά. Το όλο κλίμα που διαμορφώθηκε ήταν πολύ ζεστό και οικείο 

διευκολύνοντας και εμένα ως ερευνήτρια να τους θέσω ορισμένες ερωτήσεις όταν 

απαιτούνταν.  
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     Ερχόμενη στο σήμερα και στις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την 

αναδοχή , πεδίο της έρευνας θα αποτελέσει η Κιβωτός του Κόσμου στην Αθήνα  η 

οποία είναι ένας αμιγώς εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ειδικής 

Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού με έτος ίδρυσης  το 1998. Ο πατήρ 

Αντώνιος Παπανικολάου παρακινούμενος από την αγάπη του για τα παιδιά να , έθεσε 

τις βάσεις για την  υλοποίηση του οράματός του δημιουργώντας μια φωλιά στοργής 

για το κάθε απροστάτευτο παιδί όπως και για την κάθε μητέρα που βρίσκεται σε 

ανάγκη. Οι δράσεις της Κιβωτού καλύπτουν καθημερινά τις ανάγκες των παιδιών 

στηρίζοντας περίπου 550 οικογένειες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πατήρ 

Αντώνιος « Τα παιδιά μας, 400 μέχρι στιγμής, Ελληνόπουλα αλλά και από άλλες 

χώρες, βιώνουν σήμερα την στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού του Κόσμου μακριά 

από την πρότερη φτώχεια, την πείνα , το ρατσισμό και άλλες πληγές που μαστίζουν 

καθημερινά την κοινωνία μας». ( απόσπασμα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της 

Κιβωτού του Κόσμου όπου ο πατήρ Αντώνιος εξηγεί τον σκοπό του μη κερδοσκοπικού 

Οργανισμού).  

  

  

  

  

Πηγή: διαδικτυακός ιστότοπος της Κιβωτού του Κόσμου, στιγμιότυπο από την φιλοξενία των παιδιών σε 
παραθαλάσσιο θέρετρο.  
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    Με αρωγό τη βοήθεια του απλού κόσμου και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, εκτός 

του Κέντρου Ημέρας στο οποίο μέσω του Κέντρου Στήριξης και Φροντίδας Παιδιού, 

του Παιδικού Σταθμού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Οδοντιατρείου και της 

συντονισμένης ιατροφαρμακευτικής μέριμνας, παρέχονται όλα τα αναγκαία για τους 

συνανθρώπους μας και κυρίως τα παιδιά που το έχουν ανάγκη για να αποκτήσουν 

ένα μέλλον, διατηρούνται επίσης  δύο Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών με δυναμικότητα 

περί τις 80 κλίνες ούτως ώστε να παρέχεται φροντίδα και αγάπη σε παιδιά που 

διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και σε παιδιά που έχουν απομακρυνθεί 

από τις οικογενειακές τους εστίες κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Πρόκειται για Σπίτια 

Φιλοξενίας άρτια στελεχωμένα με κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς 

και ψυχολόγους εξασφαλίζοντας την διεπιστημονική συνεργασία για το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα σκεπτόμενοι το καλό του παιδιού και μόνο. Πρόκειται για 

ανθρώπους που με πολύ υπομονή και αγάπη, φιλοδοξούν να γίνουν το Νέο Σπίτι που 

τα παιδιά είτε στερήθηκαν είτε δεν γνώρισαν ποτέ.  

      Οι δράσεις της Κιβωτού του Κόσμου διευρύνθηκαν με τη δημιουργία τριών νέων 

μονάδων, στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, στη Χίο και προσφάτως στον Βόλο. Πιο 

συγκεκριμένα, στην Πωγωνιανή δημιουργήθηκε ένα κέντρο προστασίας παιδιών 

δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα με απώτερο σκοπό να δοθεί ζωή σε ένα σχεδόν 

ερημωμένο χωριό ,κάτι που υλοποιήθηκε καθώς με την έλευση των 30 παιδιών το 

2013 άνοιξε και πάλι το δημοτικό σχολείο της περιοχής το 2014. Το ίδιο έτος έγινε και 

η επέκταση στη Χίο καλύπτοντας το κενό στις Δομές Παιδικής Μέριμνας και 

Προστασίας που υπήρχε στο Αιγαίο. Αναφορικά με την δομή του Βόλου βρίσκεται στο 

Διμήνι Μαγνησίας από τον Νοέμβριο του 2016  και αποτελεί μια ιδιάζουσα δομή 

φιλοξενίας παιδιών για τα ελληνικά δεδομένα και διαφοροποιείται ως προς την 

προέλευση των παιδιών. Απευθύνεται σε παιδιά που έχουν βρεθεί σε κίνδυνο, έχουν 

βιώσει έντονα τραυματικά γεγονότα στη ζωή τους και έρχονται στην δομή κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας. Φιλοξενούνται αποκλειστικά αγόρια από τη νηπιακή 
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ηλικία έως και την ενηλικίωση τους. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν 27 αγόρια ενώ η 

δυναμικότητα του σπιτιού μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 35 παιδιά.  

       Κομβικό ρόλο στη μέριμνα όλων των παιδιών που διαβιούν στις δομές της 

Κιβωτού του Κόσμου διαδραματίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των δομών. Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν το πεδίο της επικοινωνίας και της διασύνδεσης 

με τις υπηρεσίες παραπομπής όπως επίσης και της εξυπηρέτησης των οικογενειών 

που απευθύνονται στη δομή μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στον γονεϊκό τους 

ρόλο. Έχει επιτευχθεί αγαστή συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις Μ.Κ.Ο 

ενώ λόγω των καθημερινών αιτήσεων για βοήθεια τελούν επιτόπιους ελέγχους και 

είτε –σε περίπτωση που καθίσταται δυνατό – εντάσσουν νέα παιδιά στα 

προγράμματά τους είτε τους βοηθούν παραπέμποντας τους στις κατάλληλες 

υπηρεσίες ελέγχοντας πάντα την πορεία της εξέλιξης του αιτήματος του 

ωφελούμενου . Με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον κάθε παιδιού εφαρμόζει εδώ και  

χρόνια πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας-αναδοχής για τα ανήλικα παιδιά που 

φιλοξενεί προκειμένου να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να αναπτυχθούν 

ποικιλοτρόπως σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον.   

     Σκοπίμως επιλέχθηκε ως πεδίο έρευνας για την αναδυόμενη κουλτούρα της 

αναδοχής η Κιβωτός του Κόσμου καθώς επί σειρά ετών ήμουν εθελόντρια 

εκπαιδευτικός στο κέντρο προστασίας και στη δομή φιλοξενίας της Αθήνας. Έκτοτε 

διατηρώ άριστες σχέσεις με τους ιθύνοντες, τα παιδιά , την πρεσβυτέρα και τον 

πατέρα Αντώνιο προσωπικά και αυτός είναι ο λόγος που μου επετράπη να 

διενεργήσω την έρευνα μου.  

      Έχω πραγματοποιήσει τέσσερις επισκέψεις σε διάστημα των οκτώ μηνών. Με 

βάση τα όσα συγκέντρωσα , θα παρουσιαστούν τα εθνογραφικά μου δεδομένα. Οι 

συνεντεύξεις μου είναι τέσσερις καθώς ο πατήρ Αντώνιος με παρέπεμψε στην 

υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό της δομής της Αθήνας και στον Αναστάση , ψυχή της 

Κιβωτού του Κόσμου και εργαζόμενο πλέον εκεί ο οποίος μάλιστα ήταν από τα πρώτα 

παιδιά της Κιβωτού που βρήκε στέγη και στήριξη προερχόμενος από το Ιράκ λίγο μετά 

τις πολεμικές συγκρούσεις στη Βαγδάτη . Ο Αναστάσης ήταν το πρώτο πρόσωπο που 

αντίκρυσα μπαίνοντας στο κτίριο καθώς εκείνο το διάστημα τελούσε χρέη υποδοχής 

και παράλληλα ασφάλειας δεδομένου ότι χωρίς υπογραφή εισόδου και εξόδου δεν 
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βρισκόταν κανείς στο κτίριο. Με εξυπηρέτησε πολύ ευγενικά και έκτοτε σχεδόν 

καθημερινά βλεπόμασταν κατά την παρουσία μου στη δομή. Όλα αυτά τα χρόνια που 

μεσολάβησαν μετά την αποχώρηση μου από την Κιβωτό και την επιστροφή μου στην 

Θεσσαλονίκη, διατηρήσαμε μια πολύ φιλική σχέση η οποία επισφραγίστηκε με τον 

καλύτερο τρόπο καθώς με στήριξε και με βοήθησε πολύ πρόθυμα στο παρόν 

εγχείρημα. Τα αποσπάσματα της  συζήτησης μας που θα παραθέσω είναι ιδιαζούσης 

σημασίας καθώς ο Αναστάσης πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη δομή 

και δίπλα στον Πατέρα Αντώνιο, κατά συνέπεια η οπτική του γωνία είναι διττή. 

Υπήρξε  παιδί της Κιβωτού με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε  συναισθηματικό επίπεδο 

αλλά και ως εργαζόμενος πλέον στη δομή επιδιώκει το καλύτερο για τη ζωή των 

άλλων παιδιών που πλέον βρίσκονται σε ανάγκη. Ο πατήρ Αντώνιος θεώρησε σωστό 

να συνομιλήσω με τον κύριο Αποστόλη ο οποίος είναι υπεύθυνος του σπιτιού 

φιλοξενίας όπου διαμένουν τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 

κατόπιν εισαγγελικής εντολής και εν συνεχεία μεταβαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες 

εφόσον τελεσφορήσει η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ του τέκνου και των γονέων, 

και τέλος  με την πρεσβυτέρα, σύζυγο του πατρός Αντωνίου και Πρόεδρο της Κιβωτού 

του Κόσμου.  

      Ωστόσο, επιδιώκοντας να προσεγγίσω το θέμα όσο  πληρέστερα μπορούσα, 

συμμετείχα σε δύο συναντήσεις ομάδων γυναικών που παλεύουν με την 

υπογονιμότητα, οι οποίες αποτελούν ως επί το πλείστον , όπως προέκυψε από την 

επιτόπια έρευνα μου στις δομές φιλοξενίας, την κοινωνική ομάδα που στρέφεται 

προς τις υιοθεσίες και τις αναδοχές. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα σε χώρους 

εστίασης της Θεσσαλονίκης παρουσία γυναικολόγων, ψυχολόγων και  διαιτολόγων 

εξασφαλίζοντας την διεπιστημονική προσέγγιση.   
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                                         Θεωρητικό πλαίσιο  

                         

                                                  

  

     Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση που έχει προηγηθεί, οι απαρχές της 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ως συστηματικού γνωστικού κλάδου είναι άμεσα 

συνυφασμένες με την μελέτη των συστημάτων συγγένειας δεδομένου του γεγονότος 

ότι η συγγένεια νοείται ως η λυδία λίθος και βασικό θεμέλιο  της κοινωνικής 

οργάνωσης.  Προσεγγίζοντας το ζήτημα των πρακτικών της υιοθεσίας και της 

αναδοχής ως πολιτισμικά φαινόμενα  από τη σκοπιά του εξελικτισμού, θα λέγαμε 

πως η εξέλιξη τους είναι γραμμική καθώς ανά τους αιώνες  από  πιο απλές μορφές 

τεκνοθεσίας  μεταβαίνουμε σε πιο σύνθετες οι οποίες χρήζουν συγκεκριμένου 

θεσμικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, τα ποικίλα ηθικά, νομικά και κοινωνικά 

ερείσματα που δημιουργούνται συμβάλλουν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τη συγγένεια ως έννοια και κατ’ επέκτασιν αποδομείται στην 

παραδοσιακή της βιολογίζουσα εκδοχή ( Παραδέλλης, 1996).   

      Στο σημείο αυτό, προτού προβούμε στην προσέγγιση της  θέσης των πρακτικών 

της υιοθεσίας και της αναδοχής στα συστήματα συγγένειας, κρίνεται δόκιμο να 

καταστεί σαφής η τεκνοθεσία   όχι μόνο ως έννοια – η οποία περικλείει και την 

υιοθεσία και την αναδοχή-  αλλά και ως μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη . 

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Van Gennep μελέτησε ενδελεχώς τις τελετουργίες 

διάβασης ή διαβατήριες τελετές κάνοντας λόγο για τελετές που όχι μόνο εξαγιάζουν 

αλλά και νομιμοποιούν τη διάβαση  από μια κατάσταση σε μία άλλη  αποσκοπώντας  

στον αποχωρισμό από το προηγούμενο περιβάλλον, στην ένταξη  στο νέο περιβάλλον 

ενώ σε ένα τελικό στάδιο στην ένταξη στο γενικό περιβάλλον.  Σε μια πιο 

ολοκληρωμένη μορφή το σχήμα διαμορφώνεται ως εξής: οι προμεθοριακές 
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τελετουργίες αφορούν το στάδιο του αποχωρισμού, οι μεθοριακές το στάδιο της 

μετάβασης ενώ η μεταμεθοριακές το στάδιο της ενσωμάτωσης στο νέο περιβάλλον 

(Van Gennep, 2016 :55) .   

Αναφορικά με την τεκνοθεσία που μας αφορά, σύμφωνα με το σχήμα του Van 

Gennep θα λέγαμε πως  η προμεθοριακή κατάσταση αφορά τον αποχωρισμό από τη 

βιολογική οικογένεια, η μεθοριακή το στάδιο κατά το οποίο ένα παιδί βρίσκεται 

«εκτεθειμένο» σε κάποιον φορέα ή την περίοδο που οι κοινωνικές υπηρεσίες 

μελετούν την περίπτωση του ενώ ως μεταμεθοριακή κατάσταση νοείται η 

ενσωμάτωση στην νέα οικογένεια. Ωστόσο, συχνά η μεθοριακή κατάσταση διαρκεί 

πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο αν αναλογιστούμε το πλήθος των παιδιών 

που διαβιούν σε ιδρύματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν αντιμετωπίσουμε 

την αναδοχή – και κυρίως τον θεσμό της βραχείας αναδοχής- ως μια προσωρινή 

κατάσταση δεδομένου ότι  η βασική της διαφορά με την υιοθεσία είναι η 

προσωρινότητα και η απουσία μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα .  

      Οι διαβατήριες τελετές αποτελούν έναν τρόπο μετάβασης από έναν κοινωνικό 

ρόλο σε κάποιον άλλο ακόμα και από μια ταυτότητα σε κάποια άλλη. Στην περίπτωση 

της τεκνοθεσίας, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά μετατρέπεται σε ένα ζευγάρι με παιδί, 

αποκτά δηλαδή τον γονεϊκό ρόλο ενώ εκ του αντιθέτου ένα παιδί χωρίς γονείς ή ένα 

παιδί που διαβιεί σε ίδρυμα, εγγράφεται σε μία οικογενειακή ιστορία. Όπως 

χαρακτηρίστηκε από τον Van Gennep, γίνεται λόγος για μια κοινωνική πρακτική 

μετάβασης. Ταυτόχρονα , οι τελετουργίες μετάβασης  περικλείουν και τα χωρικά 

περάσματα, ή αλλιώς την έννοια της χωρικής διάβασης αν αναλογιστούμε ότι ένα 

παιδί μεταβαίνει από έναν οίκο –με την αρχαιοελληνική έννοια- σε κάποιον άλλο ή 

από έναν φορέα σε κάποια οικογένεια. Παρατηρείται,  κατά συνέπεια, ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας της μετάβασης. Συμπερασματικά , δεδομένου του 

γεγονότος ότι η ανθρώπινη ύπαρξη απαιτεί τις διαδοχικές μεταβάσεις από ένα στάδιο 

- ή μια κατάσταση - σε  ένα άλλο, οι διαβατήριες τελετές είναι το μέσο με το οποίο 

ένα άτομο μεταβαίνει από μια καθορισμένη κατάσταση σε μία άλλη διασχίζοντας  όχι 

μόνο πολλά στάδια αλλά διαβαίνοντας και πολλά σύνορα (Van Gennep, 2016 :45).  

    Αναφορικά με την τελετουργία της υιοθεσίας, παρατηρούνται θρησκευτικά 

ερείσματα αν αναλογιστούμε την λαογραφική περιγραφή της υιοθεσίας που τελείται 
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στην εκκλησία  - επιβεβαιώνοντας ένα στάδιο των πολλαπλών χωρικών μεταβάσεων- 

και είναι εναρμονισμένη με το εθιμικό δίκαιο. H «Ακολουθία εις Υιοθεσίαν» ζητά από 

τον Θεό να ενώσει τους γονείς – κυρίως τον πατέρα- με το τέκνο, να τους ευλογήσει 

και να τους δεχθεί υπό την προστασία Του. Οι θετοί γονείς και το παιδί δεσμεύονται 

απέναντι στον Θεό με μία σχέση αδιάρρηκτη γεγονός που αποδεικνύει πως η λύση 

της υιοθεσίας θα ήταν καταδικαστέα και κατά συνέπεια θα θεωρούνταν αμάρτημα  

καθώς στη Σύνοψη η έκθεση ενός παιδιού ισοδυναμεί με φόνο καθώς η 

ανοικτιρμοσύνη τους σκοτώνει το παιδί. Παρατηρείται έτσι μία σύνδεση του 

κοσμικού με το ιερό ενώ παράλληλα  δεν λείπουν  οι συμβολικές και οι κοινωνικές 

προεκτάσεις. Ως συμβολική διάσταση στην Ακολουθία της Υιοθεσίας νοείται το 

«πέρασμα» του παιδιού από το μανίκι του πατέρα και τον λαιμό της πουκαμίσας της 

μητέρας υποδηλώνοντας έναν εικονικό τοκετό ενώ το φτύσιμο του παιδιού στο 

στόμα από τον πατέρα υποκαθιστά τη φυσική ομοιότητα μέσω του σπέρματος ( 

Μπρούσκου, 2015 :104). Κατά συνέπεια, ο ρόλος της θρησκευτικής κουλτούρας 

καθίσταται κομβικός καθώς δύναται να ορίζει τον έμφυλο εαυτό και να επισφραγίζει 

την κουλτούρα της πατρικής προτεραιότητας. Παρόμοιες πρακτικές σε τελετουργίες 

λάμβαναν χώρα στις τελετουργίες τεκνοθεσίας στη Ρώμη ενώ είχαν απαντηθεί και σε 

κινέζικες ή Ινδικές τελετές με έμφαση στις ανταλλαγές δώρων και αίματος (Van 

Gennep, 1914 :89).  Η τελετουργία επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και πιο συγκεκριμένα  στην «Νομολογία του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου» από τον Μιχαήλ Θεοτοκά .  

     Στις εν λόγω αποφάσεις γίνεται ρητή αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών που 

έχουν υιοθετηθεί και αφορά τα έτη 1800-1890. Πιο αναλυτικά , στο κεφάλαιο στο 

οποίο μελετώνται οι σχέσεις των γονέων και των τέκνων και πιο συγκεκριμένα στην 

παράγραφο 6, δηλώνεται πως σύμφωνα με την Σ’ νεαρά του Λέοντος του Σοφού τα 

τέκνα που έχουν υιοθετηθεί με νόμιμο τρόπο, έχουν τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα 

με τα βιολογικά τέκνα και θεωρούνται ως γνήσια τέκνα των θετών γονέων εφόσον η 

υιοθεσία έχει τελεστεί με τις «θείες» ευχές και έχει ευλογηθεί από τον Θεό. 

Καθίσταται επίσης σαφές ότι η Εκκλησία θεωρεί την πνευματική συγγένεια που 

επισφραγίζεται από τη χάρη του Θεού ανώτερη από κάθε σαρκική συγγένεια. Σε 

περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει υλικά αγαθά που χαρίστηκαν ως 
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δώρο στο υιοθετημένο τέκνο από τους θετούς γονείς ή να το εμποδίσει να ασκήσει 

τα κληρονομικά του δικαιώματα, θα αφορίζεται καθώς παραβαίνει απόφαση που 

πάρθηκε ενώπιον του Θεού.    

     Ταυτόχρονα, η κοινωνική διάσταση της τελετουργίας της υιοθεσίας εδράζεται 

κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι μέλλοντες θετοί γονείς μετατρέπονται σε 

κοινωνικούς γονείς και κατ΄ επέκτασιν σε βιολογικούς μέσω του συμβολικού 

χαρακτήρα της υιοθεσίας. Ωστόσο, κομβικό ρόλο διαδραματίζει το ο δημόσιος 

χαρακτήρας της τελετουργίας της υιοθεσίας μέσω της δημόσιας τελετής καθώς σε 

όλο το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο καθίσταται σαφής η αλλαγή στο οικογενειακό 

status του τέκνου αλλά και της οικογένειας στην οποία αυτό ενσωματώνεται ( 

Μπρούσκου, 2015: 104). Οι διαμεσολαβητές – οι παρόντες στην Ακολουθία ή και ο 

δημόσιος χαρακτήρας της υιοθεσίας αυτός καθ’ εαυτός – διευκολύνουν τη μεταβολή 

της κατάστασης, την μετάβαση του παιδιού από ένα στάδιο σε ένα άλλο, χωρίς να 

προκληθούν βίαιοι κραδασμοί ή χωρίς να διαρραγεί η ατομική και συλλογική ζωή. 

Αίρεται κατά συνέπεια ένα ταμπού – αυτό της έκθεσης ή και της εγκατάλειψης ενός 

παιδιού κατ’ επέκτασιν και  αυτό της αποποίησης του γονεϊκού ρόλου από τους 

βιολογικούς γονείς .  Ταυτόχρονα   ως διαμεσολαβητές νοούνται και οι κοινωνικές 

υπηρεσίες που μέσα από τον καθορισμένο θεσμικό ρόλο που επιτελούν 

διευκολύνουν την μετάβαση ενός παιδιού από   ένα περιβάλλον σε κάποιο άλλο. Η 

ακριβής θεσμική τους συμβολή θα αναλυθεί σε επόμενο στάδιο της εργασίας μου.  

Συμπερασματικά, η τεκνοθεσία ως τελετουργία μπορεί να χαρακτηριστεί ταυτόχρονα 

ατομική και συλλογική καθώς συνδέει μεν το παιδί με τους γονείς αλλά την ίδια 

στιγμή ο περίγυρος γίνεται κοινωνός της ένωσης τους (Van Gennep, 1914). Εντούτοις, 

ο δημόσιος αυτός χαρακτήρας των προηγούμενων αιώνων  έρχεται σε αντίθεση με 

την μυστικότητα και το  απόρρητο του σημερινού χαρακτήρα των υιοθεσιών. Για τις 

δε αναδοχές το απόρρητο δεν ισχύει καθώς ενθαρρύνεται η επαφή με την βιολογική 

οικογένεια σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η επιστροφή του παιδιού σε αυτή.   

      Ήδη από πολύ νωρίς ο Van Gennep είχε τονίσει την επιβολή της της κοινωνικής 

και πολιτισμικής τάξης επί της βιολογικής.  Η διάκριση της  συγγένειας σε δύο έννοιες- 

πυλώνες ,  αυτόν της αιματοσυγγένειας  (kinship ) και  αυτόν της  καταγωγής (descent) 

που υποδηλώνει την υπαγωγή ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα 
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και κατά συνέπεια σε ένα καθορισμένοι πολιτικό και νομικό καθεστώς, θεωρητικά θα 

δημιουργούσε εμπόδια στην τεκνοθεσία καθώς απουσιάζουν οι δεσμοί αίματος 

ασχέτως της συμβολικής διάστασης της τελετουργίας της υιοθεσίας. Εντούτοις, η 

αιματοσυγγένεια δεν είναι δεσμευτικά βιολογική καθώς ο χαρακτήρας της 

συγγένειας έγκειται στην κοινωνική αναγνώριση αυτής ( Notes and Queries on  

Anthropology,  

1951) .    

    Η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν εναρμονισμένη με τις απόψεις του Radcliffe – 

Brown ( 1952)  ο οποίος υποστήριζε ότι το κοινωνικό έθιμο ήταν αυτό που 

διαμόρφωνε και ρύθμιζε τις σχέσεις των ατόμων με συγγενικούς δεσμούς. Η έννοια 

της κοινωνικής αναγνώρισης συνάδει με την στάση ειλικρίνειας και την πραγματική 

αποδοχή του παιδιού τόσο από τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 

όσο και από τον περίγυρο. Το παιδί που μεταβαίνει από μία κατάσταση σε μία άλλη 

– εν προκειμένω από έναν φορέα ή μια οικογένεια που αδυνατεί να το αναθρέψει σε  

μία οικογένεια που θέλει να του δώσει στοργή και αγάπη- έχει την ανάγκη να 

αισθανθεί αποδεκτό από τους συγγενείς και κατά συνέπεια να εγγραφεί στην 

οικογενειακή ιστορία εντασσόμενο στην οικογενειακή ιστορική συνέχεια ( 

Αμπατζόγλου, 2002). Ανασταλτικοί παράγοντες στην αναγνώριση του παιδιού από το 

οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο αποτελούν οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα που αντιμετωπίζουν την υιοθεσία και την αναδοχή ως ταμπού και ρωγμή 

στον κώδικα της κοινωνίας . Ως  στερεότυπα αντιμετωπίζονται οι ιδέες που είναι 

βασισμένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης 

κοινωνικής πραγματικότητας που στην προκειμένη περίπτωση συσχετίζουν τις 

υιοθεσίες και τις αναδοχές με  το ζήτημα των παιδιών εκτός γάμου, τον έκλυτο βίο  

γυναικών, την ορφάνια, την εγκατάλειψη, τη μοιχεία κτλ. πυροδοτώντας την 

δημιουργία κοινωνικού στίγματος. Στις πιο κλειστές κοινωνίες δύνανται να 

επηρεάζουν την διαδικασία της αναγνώρισης, ίσως ακόμα και να την καταδικάζουν 

σε αποτυχία. Οι προκαταλήψεις , στις οποίες εδράζονται τα στερεότυπα  είναι ο λόγος 

για τον οποίο διαμορφώνεται εκ των προτέρων αρνητική γνώμη, κρίση ή στάση, χωρίς 

τη σε βάθος έρευνα των πραγμάτων. Η επίδραση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, ακόμη και στην περίπτωση που   τα 

άτομα που τις ενστερνίζονται έρθουν σε επαφή με επαληθευμένες αποδείξεις της 
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εσφαλμένης γνώμης τους. Στο πεδίο της έρευνας μου η έννοια της  κοινωνικής 

αναγνώρισης  διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο καθώς οι προσωπικές μου απόψεις και 

τα  βιώματα μου πολλές φορές ταυτίστηκαν με τα βιώματα παιδιών που επίσης 

υιοθετήθηκαν αναφορικά με τον βαθμό της αποδοχής μας από τον περίγυρο  ενώ 

μέσα από τους λόγους των εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες αντιλήφθηκα πως 

συχνά η αναγνώριση  είτε παραβλέπεται είτε θεωρείται ήσσονος σημασίας ζήτημα 

παρόλο που είναι το βασικό χαρακτηριστικό που παραγκωνίζει  την  σημαντικότητα 

της βιολογικότητας. Η διάσταση αναφορικά με την αντίληψη του ρόλου της 

αναγνώρισης  που παρατηρείται μεταξύ των ατόμων που έχουν υιοθετηθεί ή 

υιοθετήσει και των εμπλεκόμενων λειτουργών είναι δηλωτική της αμφιθυμίας 

σχετικά το πώς βιώνει το  κάθε υποκείμενο την μετάβαση από μια οικογένεια ή φορέα 

σε μια άλλη οικογένεια και  αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο της επεξεργασίας των 

εθνογραφικών δεδομένων που έχουν συλλεγεί και των συμπερασμάτων που θα 

εξαχθούν στο τελευταίο κεφάλαιο του πονήματος μου.   

     Η τεκνοθεσία η οποία όπως έχει ήδη ειπωθεί περιλαμβάνει τις πρακτικές της 

υιοθεσίας και της αναδοχής . Η κοινωνία ήταν και είναι περισσότερο εξοικειωμένη με 

την υιοθεσία ενώ η αναδοχή είναι μια πρακτική την οποία οι κοινωνικοί λειτουργοί 

πασχίζουν να απεγκλωβίσουν από την υιοθεσία καθώς πολλοί από τους 

επιθυμούντες να υιοθετήσουν την θεωρούν ως προστάδιο   ή αλλιώς - ας μου 

επιτραπεί ο χαρακτηρισμός-  «δεκανίκι» της υιοθεσίας.  Σε πρώτο στάδιο θα 

παρουσιαστεί το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της υιοθεσίας και πιο πρόσφατα της 

αναδοχής  ενώ εν συνεχεία θα προσεγγιστεί η κουλτούρα της αναδοχής και αν και 

κατά πόσο αυτή αναδύεται μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις.   

  

                         

                  1.Το θεσμικό πλαίσιο της υιοθεσίας και της αναδοχής  

  

       Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα τέθηκαν οι πρώτοι πυλώνες της 

παιδικής προστασίας προωθώντας εκτός των ήδη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του 

πολίτη – όπως αυτά εκφράστηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση και εξής-  και τα 

δικαιώματα του παιδιού καθώς τα δικαιώματα αποτελούν όχι μόνο εξουσίες αλλά 
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και ελευθερίες που παρέχονται μέσω του Δικαίου στα πρόσωπα. Ήδη από το 1924 

στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κοινωνία των Εθνών και τρείς 

δεκαετίες αργότερα στη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε το 1959 , το 

παιδί αναπαρίσταται ως ένα αδύναμο ή και ατελές  υποκείμενο το οποίο χρήζει 

προστασίας και καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών προστατευτισμού.  

Ωστόσο η μεγαλύτερη  ώθηση για την καταπολέμηση της καταστρατήγησης των 

δικαιωμάτων του παιδιού δόθηκε το 1989 με τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού του Ο.Η.Ε. Υπογράφηκε μετά από δέκα χρόνια διαβουλεύσεων από 196 

χώρες εκτός από τις Η.Π.Α καθώς σε ορισμένες πολιτείες  ισχύει ακόμα η θανατική 

ποινή των ανηλίκων , γεγονός που λειτούργησε ανασταλτικά στην κύρωση της 

σύμβασης. Θεμελιώθηκαν , έτσι,  τα δικαιώματα του παιδιού σε παροχές και 

προστασία από διακρίσεις, στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το συμφέρον τους όχι 

μόνο στη ζωή αλλά και στην επιβίωση και στην ανάπτυξη – δίνοντας βαρύτητα στην 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη-  , στην υγεία αλλά και στην προστασία από την 

κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Η εν λόγω κατοχύρωση, κατά συνέπεια ,κρίνεται 

ως καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση, την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία 

πρακτικών όπως η υιοθεσία και η αναδοχή. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση στις 

21.04.1992 δίνοντας της προτεραιότητα έναντι του εκάστοτε νόμου, αποκτώντας 

χαρακτήρα αυξημένης τυπικής ισχύος με αποτέλεσμα να τεθεί ο  γάμος, η μητρότητα 

και η παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους. Γύρω από την οικογένεια 

δημιουργείται ένα πλέγμα στήριξης – ή θα έπρεπε να δημιουργείται καθώς είναι 

επιτακτική η ανάγκη προόδου, εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού   σε ορισμένους 

τομείς- το οποίο περιλαμβάνει το σχολείο, ως φορέα δευτερογενής 

κοινωνικοποίησης, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη Δικαιοσύνη, το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας και τις υπηρεσίες υγείας ( Συνήγορος του Πολίτη, 2015).  

     Είναι δεδομένο πως σε μία διπλωματική εργασία δεν μπορεί να αναλυθεί εκτενώς 

η Σύμβαση ωστόσο θα επικεντρωθώ στα σημεία που αφορούν την ελληνική 

πραγματικότητα και επηρεάζουν την επιτέλεση των μελετώμενων πρακτικών. Στη 

Σύμβαση δηλώνεται ρητά πως το συμφέρον ενός παιδιού είναι κατ’ αρχήν να ζει με 

την οικογένεια του. Μια άποψη που επιβεβαιώθηκε στην επιτόπια έρευνα που 

πραγματοποίησα στην Κιβωτό του Κόσμου καθώς γίνεται προσπάθεια να στηριχτεί ο 
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αδύναμος γονέας λέγοντας μου συγκεκριμένα «είναι χίλιες φορές καλύτερη μια 

αδύναμη μαμά που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, παρά καθόλου μαμά».  

Εντούτοις, σύμφωνα με τη Σύμβαση ο χωρισμός ενός παιδιού από τους γονείς του 

μπορεί να τελεστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 

εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, για την οποία θα πρέπει να σταθμίζονται 

οι εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού βάσει των οποίων θα γίνει η επακόλουθη 

εισήγηση των κοινωνικών υπηρεσιών και των λειτουργών τους. Σε περίπτωση που 

κριθεί επιτακτική ανάγκη να μετακινηθεί ένα παιδί από το οικογενειακό περιβάλλον 

έστω και προσωρινά, αυτομάτως θεωρείται αυτονόητο πως χρήζει ειδικής 

προστασίας και βοήθειας. Ενεργοποιούνται, έτσι, ειδικοί μηχανισμοί  εναλλακτικής 

επιμέλειας παίρνοντας τη μορφή είτε της αναδοχής, είτε της υιοθεσίας είτε της 

ιδρυματικής τοποθέτησης. Ωστόσο, βασικός παράγων της τοποθέτησης κρίνεται η 

δυνατότητα απρόσκοπτης εκπαίδευσης του παιδιού αλλά και η μη αποκοπή του από 

την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική καταγωγή του. Κατ’ επέκτασιν, ως έσχατη και 

τελευταία λύση κρίνεται η ιδρυματική τοποθέτηση.   

Στο σημείο αυτό, καθοριστική σημασία για την κατανόηση των μελετώμενων 

πρακτικών διαδραματίζει η περιγραφή και η προσέγγιση τους ως έννοιες. Ξεκινώντας 

από την υιοθεσία, θα λέγαμε πως  αφορά εκείνη την πράξη δικαίου μέσω της οποίας 

κατασκευάζεται τεχνητή συγγένεια μεταξύ ενός παιδιού και ενός νέου οικογενειακού 

περιβάλλοντος με παράλληλη διακοπή κάθε νομικού δεσμού με τη βιολογική του 

οικογένεια εξαιρουμένης της τέλεσης ενός γάμου λόγω της ύπαρξης  

αιματοσυγγένειας. Πρόκειται για μία διαπλαστική έννομη σχέση ( Μπέης, 2006). Η 

σημερινή μορφή της υιοθεσίας , όπως τη γνωρίζουμε στις δυτικές κοινωνίες, πήρε 

σάρκα και οστά από τον Α’ Παγκόσμιο και εξής . Πλέον διέπεται από την αρχή 

«προσφέρω οικογένεια εις τον μη έχοντα» και είναι αποκύημα τριών 

χαρακτηριστικών της Δυτικής κοινωνίας : την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, 

την χαλαρότητα του θεσμού του γάμου και την υπογεννητικότητα που οδηγεί 

ανθρώπους στην αναζήτηση άλλων μεθόδων τεκνοποίησης και κατάκτησης της 

γονεϊκότητας  και τέλος την κρίση που αυτός αντιμετωπίζει ( Τζαβάρας, 2004).   Η 

αύξηση του αριθμού των διαζυγίων σε συνδυασμό με την επιλογή της ελεύθερης 

συμβίωσης και την μείωση των γεννήσεων είναι δηλωτικά της κρίσης που συντελείται 
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. Με την υιοθεσία ένα παιδί εγγράφεται στην οικογενειακή ιστορία του θετού γονέα 

και κατ’ επέκταση εξομοιώνεται με τα φυσικά τέκνα χωρίς καμία νομική 

διαφοροποίηση. Ταυτόχρονα, παίρνει το επώνυμο των θετών γονέων και αν και 

εφόσον το επιθυμεί  μπορεί να αλλάξει και το κύριο όνομα του ή να προσθέσει ένα 

δεύτερο με δικαστική απόφαση ( Μπέης , 2006).   

     Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα , το νομοθετικό μας σύστημα αναφορικά με τις υιοθεσίες 

ήταν και είναι εισαγόμενο, διαμορφώθηκε βάσει δυτικών προτύπων και για να 

κατανοήσουμε καλύτερα την επίδραση που ασκήθηκε θα έπρεπε να γίνει μια 

προσέγγιση στα πλαίσια του συγκριτικού  δικαίου και του νομικού πολιτισμού όμως 

αυτό ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας διπλωματικής εργασίας. Θα σταθώ μόνο στο 

γεγονός πως  η νομική πλαισίωση που διευθετεί τις σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι 

μονοδιάστατη αλλά πολύπλοκη και οι πληροφορίες που έχουμε για το εκάστοτε 

νομικό σύστημα που  θέτουμε ως πρότυπο περιορίζονται στο πόσο καλό είναι και όχι 

στο πόσο επικίνδυνο μπορεί  να καταστεί. Επικεντρωνόμενη στην Ελλάδα,  το 1946 

βάσει Αστικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΙΓ’ του Οικογενειακού 

Δικαίου , μέσω των άρθρων 1568-1588, διαμορφώνεται η νομική φύση της υιοθεσίας 

καθώς παύει να είναι μια διαδικασία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και 

προσθέτει τις κοινωνικές υπηρεσίες και το νομικό καθεστώς ως «έχοντες λόγο» 

ορίζοντας τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ( περιουσιακά στοιχεία, ηλικία άνω των 50 

ετών και απουσία τέκνων)  για την μετακίνηση ενός τέκνου από μια οικογένεια σε μία 

άλλη. Το δε απόρρητο της υιοθεσίας ορίστηκε από το νομοθετικό διάταγμα 610 του 

1970 καθώς κρίθηκε αναγκαίο δεδομένου ότι πολλές βιολογικές μητέρες 

επιθυμούσαν να διατηρήσουν κρυφή μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. (Μπρούσκου, 

2015). Ήδη όμως από το 1967 είχε υπογραφεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με την 

Υιοθεσία των παιδιών που έχει κυρωθεί από τον ν.1049/1980 ενώ την αναθεωρημένη 

Σύμβαση του 2008 η Ελλάδα δεν την έχει υπογράψει. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στην 

Ελλάδα  ο θεσμός ρυθμίζεται  κυρίως στα άρθρα 1542-1588 ΑΚ , άρθρο 800  ΚΠολΔ, 

ν2447/1996 και ΠΔ 22699 ( Μπέης, 2006). Ταυτόχρονα, εκείνη την περίοδο  ξέσπασε 

διαμάχη μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και του Υπουργείου  Υγείας και Πρόνοιας 

αφενός και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα της 

υιοθεσίας αφετέρου ,καθώς το Υπουργείο Υγείας ζητούσε την κατάργηση των 
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ιδιωτικών υιοθεσιών ούτως ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να είναι αρμόδιες για την 

εύρεση και τον έλεγχο της υποψήφιας θετής οικογένειας, ένα αίτημα που δεν έγινε 

δεκτό καθώς με αυτόν τον τρόπο η βιολογική μητέρα έχανε το δικαίωμα επιλογής της 

θετής οικογένειας και θα επιβαρυνόταν συναισθηματικά και ψυχολογικά παράλληλα 

με τον επικείμενο αποχωρισμό του παιδιού της.(Μπρούσκου, 2015).  

           Ταυτόχρονα, πολύ διαδεδομένες στην ελληνική κοινωνία ήταν οι διακρατικές 

υιοθεσίες ειδικά αυτές από την Ρουμανία. Το σύστημα έκλεισε οριστικά τα πρώτα 

χρόνια του 2000 και πολλές οικογένειες έμειναν με την ελπίδα. Η διακρατική 

υιοθεσία ως πρακτική αποτυπώνεται μέσω της έννοιας της βιοπολιτικής του Φουκώ: 

«Η βιοπολιτική αφορά στις τεχνικές διαχείρισης και ρύθμισης της ζωής και του 

θανάτου των ανθρώπινων πληθυσμών από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό σημαίνει πως 

η πολιτική έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει και να  μορφοποιεί τη ζωή του 

ανθρώπινου είδους  κατ’ όπως θέλει και χρειάζεται ώστε να εδραιωθεί και να αυξάνει 

τη δύναμή της». Για να γίνει σαφής ο συσχετισμός της έννοιας της βιοπολιτικής με 

την εν λόγω περίπτωση της υιοθεσίας, να υπογραμμιστούν τα εξής :μετά την πτώση 

του καθεστώτος του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

είχε φτωχοποιηθεί. Οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο χιλιάδες μητέρες που δεν μπορούσαν 

να αναλάβουν την ανατροφή των παιδιών τους και παρατηρήθηκε ένα μαζικό κύμα 

εγκατάλειψης τους. Υπό άλλες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 

πιθανότατα να μην αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους. Με την 

δυνατότητα να υιοθετηθούν αυτά τα παιδιά από κατοίκους άλλων χωρών, 

δημιουργείται το εξής μοτίβο: Μια φτωχή κοινωνία με παιδιά ως βάρος λειτουργεί 

ως λύτρωση για άτεκνες οικογένειες ανεπτυγμένων κρατών στα οποία πολύ πιθανόν 

η διαδικασία υιοθεσίας να ήταν ατελέσφορη ή στην καλύτερη περίπτωση χρονοβόρα. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που αρχικά στράφηκαν στο ενδεχόμενο μιας υιοθεσίας από 

τη Ρουμανία καθώς στο «Μητέρα» τους είπαν πως θα περίμεναν 4-5 χρόνια στην 

καλύτερη περίπτωση.    

     Το εφιαλτικό σκηνικό που επικρατούσε στα ιδρύματα της Ρουμανίας και κατέστη 

γνωστό μέσα από μαρτυρίες γονέων και παιδιών που υιοθετήθηκαν από τα εν λόγω 

ιδρύματα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κυρίως σε ό,τι αφορά την μετατροπή των 

συναισθηματικών λόγων σε κυρίαρχων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί 
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στα ιδρύματα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Τα ιδρύματα επί Τσαουσέσκου 

διαφέρουν κατά πολύ από ιδρύματα άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας.   

  

      Η αναδοχή ως θεσμός ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1655-1665 του 

Αστικού Κώδικα από το ΠΔ 86/2009. Στα εν λόγω άρθρα δηλώνεται ρητά πως οι 

ανάδοχοι έχουν την φροντίδα ενός τέκνου η οποία τους ανατέθηκε είτε από το 

δικαστήριο είτε από τους βιολογικούς γονείς είτε από τον επίτροπο του παιδιού, οι  

έννομες σχέσεις του παιδιού με την βιολογική του οικογένεια δεν αλλάζουν. Η 

διατύπωση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας καθώς γίνεται αντιληπτό ότι η 

αναδοχή απώτερο σκοπό έχει να στηρίξει την φυσική οικογένεια και όπου υπάρχει 

περίπτωση να αποκατασταθεί ο δεσμός με τους βιολογικούς γονείς, να 

αποκαθίσταται. Για τον λόγο αυτό αρχικά τον ρόλο των αναδόχων γονέων 

αναλάμβαναν οι συγγενείς έχοντας όμως μόνο την επιμέλεια. Η γονική μέριμνα 

παρέμενε στους γονείς.   

       Ερχόμενη στο σήμερα, το  Νομοσχέδιο που αφορά τις υιοθεσίες και τις αναδοχές,  

ψηφίστηκε στις 16.05.2018.Περιλαμβάνει την ύπαρξη του Μητρώου Ανηλίκων προς 

υιοθεσία ή και αναδοχή ( αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία παιδιού, των βιολογικών 

γονέων, αναδόχων ή θετών καθώς και τους λόγους για τους οποίους απομακρύνθηκε 

από τη φυσική του οικογένεια). Στο εν λόγω νομοσχέδιο  προβλέπεται επίσης  η 

σύσταση εθνικού μητρώου υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων και 

εγκεκριμένων αναδόχων γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι θα 

συμβαίνει με τα παιδιά που θεωρητικά θα μπορούσαν να μεταβούν προσωρινά σε 

μία συγγενική ή φιλική οικογένεια έως ότου μπορέσουν να επανέλθουν στην φυσική 

τους οικογένεια, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο απορρίπτεται καθώς οι συγγενείς και 

οι φίλοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο υποψηφίων αναδόχων γονέων παρόλο 

που θα έπρεπε να  προκρίνονται βάσει αστικού κώδικα. Αυτή η αστοχία θα 

δημιουργήσει πρόβλημα για όσα παιδιά δεν είναι βρέφη και έχουν αναπτύξει 

ψυχοσυναισθηματικό δεσμό με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, κατά συνέπεια 

δεν εξασφαλίζεται το συμφέρον τους.   



 

 

[32]  

  

     Η αναδοχή ως θεσμός με το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: 

η αναδοχή ανακούφισης που διαρκεί για ένα Σαββατοκύριακο ή το πολύ μία 

εβδομάδα, την επείγουσα αναδοχή σε περιπτώσεις έκτακτης απομάκρυνσης ενός 

παιδιού από την οικογενειακή του εστία, την βραχυπρόθεσμη αναδοχή που διαρκεί 

μέχρι και 8 εβδομάδες δίνοντας το περιθώριο στις κοινωνικές υπηρεσίες να 

διενεργήσουν την απαιτούμενη έρευνα για το μέλλον του εκάστοτε παιδιού, την 

μεσοπρόθεσμη αναδοχή η οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο μήνες έως δύο χρόνια, 

την μακροπρόθεσμη η οποία αφορά περιπτώσεις που ξεπερνούν τα δύο έτη, την 

εγκλείουσα ή αποκλείουσα αναδοχή με γνώμονα την επαφή ή όχι με την βιολογική 

οικογένεια και τέλος την επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία και 

προβλήματα ψυχικής υγείας.  Εκτός των πολλαπλών μορφών της αναδοχής, 

θεσπίστηκαν και πιο διαδικαστικά ή πρακτικά ζητήματα που μπορούν να 

διευκολύνουν την τοποθέτηση των παιδιών σε μια ανάδοχη ή θετή  οικογένεια. 

Πλέον, τα ανάδοχα τέκνα μπαίνουν στον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα 

και έτσι εξασφαλίζεται η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη ενώ μέχρι πρότινος 

ήταν κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας , γεγονός που καλλιεργούσε το αίσθημα της 

περιθωριοποίησης και της στέρησης του αισθήματος του «ανήκειν». Τέλος, υπάρχει 

πρόνοια για προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων, κίνηση  η οποία 

έχει ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου των υποψηφίων γονέων 

και την καθοδήγηση τους για το «έργο» που πρόκειται να αναλάβουν καθώς η 

αντίληψη του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι κατεξοχήν παιδοκεντρική.  

      Ωστόσο, από τις μαρτυρίες που θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο, η 

εφαρμογή του νέου νόμου εγείρει αμφιβολίες αναφορικά με το αν η σύσταση 

μητρώου ανηλίκων προς υιοθεσία και αναδοχή και η σύσταση μητρώου υποψηφίων 

αναδόχων /θετών γονέων αρκούν για τη σωστή επιλογή οικογένειας και παιδιού 

καθώς οι φορείς παιδικής προστασίας διεκδικούν έναν πιο ενεργό ρόλο σε αυτήν την 

επιλογή. Η εφαρμογή νέων δεδομένων στον θεσμό της αναδοχής επιδιώκει την 

οικοδόμηση μιας νέας κουλτούρας, ενός νέου τρόπου σκέψης και προσέγγισης της 

παιδικής φροντίδας και προστασίας. Ακριβώς αυτή η νέα προσέγγιση αντανακλά την 

άποψη του Malinowski κατά την οποία η κουλτούρα δημιουργεί θεσμούς δηλαδή 

συλλογικές λύσεις που θα λειτουργήσουν ως κλειδί για τις ατομικές ανάγκες. (Cuche, 
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1996). Για τους ανθρωπολόγους που μελετούν την κουλτούρα και την 

προσωπικότητα, η κουλτούρα δύναται να οριστεί μόνον μέσα από τους ανθρώπους 

που την βιώνουν και συνδέονται εμπειρικά με αυτήν καθώς το άτομο και η 

κουλτούρα μπορεί να αποτελούν δύο διακριτές πραγματικότητες ωστόσο δεν είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν καθώς η μία επηρεάζει την άλλη (Cuche, 1996). Στην εν 

λόγω περίπτωση της κουλτούρας της αναδοχής, μόνο τα εμπλεκόμενα μέλη μπορούν 

να κατανοήσουν ακριβώς τον ρόλο τους είτε ως γονείς, τέκνα ή κοινωνικοί  λειτουργοί 

καθώς λειτουργούν ως σύστημα διαδραματίζοντας το κάθε υποκείμενο σημαίνοντα 

ρόλο και αναπτύσσοντας συναισθηματικούς λόγους που δύνανται είτε να θέσουν τις 

βάσεις για την εδραίωση της κουλτούρας της αναδοχής είτε να λειτουργήσουν 

ανασταλτικά και να συνεχίσουν να τη θεωρούν ως προστάδιο της υιοθεσίας.  

       Θέλοντας να συνοψίσουμε την βούληση των ιθυνόντων για την προάσπιση των 

έκθετων παιδιών , κρίνεται αναγκαίο να επισημανθούν οι βασικοί επιδιωκόμενοι 

στόχοι από τη μεριά της Πολιτείας. Αρχικά, η ύπαρξη του Μητρώου είτε υποψηφίων 

αναδόχων είτε υποψηφίων θετών γονέων είναι ενδεικτικό της προσπάθειας που 

καταβάλλεται για την οργάνωση και την ιεράρχηση βάσει αναμονής και κριτηρίων. 

Οι προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι επιθυμούντες να γίνουν γονείς ,έχουν 

θεσπιστεί με μόνο κριτήριο την εξασφάλιση του παιδιού καθώς η κύρια αιτία είτε της 

απομάκρυνσης του από την οικογενειακή εστία είτε της εγκατάλειψης του είναι η 

αδυναμία κάλυψης των βασικών υλικών , πνευματικών αλλά κυρίως 

συναισθηματικών αναγκών του ούτως ώστε να είναι εγγυημένη η ομαλή ανάπτυξη 

του σε όλα τα επίπεδα.   

       Η εκτενής προσέγγιση της διαχρονικής κοινωνικής πολιτικής αναφορικά με την 

παιδική εγκατάλειψη και την υιοθεσία/ αναδοχή   αποτελεί παράμετρο κομβικής 

σημασίας καθώς το κράτος – αναφερόμενη στο παρόν-  ως ο θεσμοποιημένος  

φορέας κοινωνικοποίησης λειτουργεί κανονιστικά και διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο αναπτύσσονται οι  ιδιοσυγκρασίες των υποκειμένων της έρευνας καθώς 

βάσει νομοθεσίας και κρατικών παρεμβάσεων ( π.χ. ο ρόλος της Περιφέρειας πλέον 

στις υιοθεσίες και τις αναδοχές)  ορίζεται η νέα οικογένεια ενός παιδιού ούτως ώστε 

να δοθεί ένα τέλος στην εκθετοποίηση του. Το επαρκές ή μη σύστημα υποστήριξης 

των ευάλωτων παιδιών και των εξαρτημένων οικογενειών τους είναι απότοκο μιας 
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σύνθετης κοινωνικής κατασκευής  που γίνεται εμφανής όχι μόνο στους θεσμούς όπως 

οι νόμοι και οι εγκύκλιοι αλλά και στις επιλογές όλων των εμπλεκομένων ( 

Καλλινικάκη, 2002). Τέλος,  όλοι οι θεσμοποιημένοι φορείς συμβάλλουν στο να 

διατηρηθεί η επαφή με τη βιολογική οικογένεια τόσο στις περιπτώσεις της αναδοχής 

όσο και της επονομαζόμενης ‘’ανοικτής’’ και με ‘’επικοινωνία’’ υιοθεσίας 

διαμορφώνοντας νέες προοπτικές και συμβάλλοντας στην αναδυόμενη κουλτούρα 

της αναδοχής. Η ανάλυση των εθνογραφικών δεδομένων που ακολουθεί φιλοδοξεί 

να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της ανθρωπολογίας που δεν είναι άλλο από την 

μελέτη όχι των αυθαίρετων και μεμονωμένων γεγονότων της καθημερινής ζωής αλλά 

η μελέτη των θεσμών είτε είναι πολιτικοί είτε νομικοί και των σχέσεων μεταξύ των 

θεσμών στο σύστημα μέρος του οποίου αποτελούν.  
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                                               Εθνογραφικά δεδομένα   

  

  

Πηγή: διαδικτυακός ιστότοπος της Κιβωτού του Κόσμου . Επέλεξα τη συγκεκριμένη φωτογραφία καθώς 
αποτυπώνει την σχέση του εμπνευστή της Κιβωτού , Πατρός Αντωνίου, με τη θρησκεία δεδομένης της ιερατικής 
του ιδιότητας.  

  

  

                                   

  

                           1.  Οι βιολογικοί γονείς και ο αποχωρισμός  

  

                                                          

     Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι  οι βιολογικοί γονείς είναι η λιγότερο 

μελετημένη ομάδα. Ωστόσο, στην παρούσα διπλωματική εργασία καθίσταται δυνατό 

να επιχειρηθεί μια πρώιμη προσέγγιση των βιολογικών γονέων ως υποκείμενα 

έρευνας μέσα από τους λόγους των κοινωνικών λειτουργών και των εργαζομένων 

στην Κιβωτό του Κόσμου ενώ οι δικές μου μνήμες και οι μαρτυρίες των έτερων 

πληροφορητών μου θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Με ενδιέφερε  κυρίως να 
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δημιουργήσω μια εικόνα των γεννητόρων και να αντλήσω όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε ο 

αποχωρισμός.  

   Ξεκινώντας από την Κιβωτό του Κόσμου, από τις πρώτες ημέρες παρουσίας μου στο 

πεδίο , επεδίωξα να αντλήσω πολύτιμα στοιχεία που θα μου επέτρεπαν να 

διαμορφώσω μια πιο καθαρή εικόνα. Κατά συνέπεια, σε σχετική ερώτηση με το 

προφίλ των βιολογικών γονέων και για ποιους λόγους τα παιδιά εγκαταλείπονται, 

αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως αδύναμοι και κατά ένα μεγάλο ποσοστό ασύδοτοι ως 

προς τη σεξουαλική συμπεριφορά τους καθώς λόγω χαμηλού μορφωτικής και 

κοινωνικής μόρφωσης η αντισύλληψη είναι κάτι άγνωστο ή τουλάχιστον κάτι μη 

επιβεβλημένο. Επιπλέον,  δεν είναι σε θέση να αναλάβουν την ανατροφή ενός 

παιδιού  πόσο μάλλον όταν αδυνατούν να διαχειριστούν την σχέση τους με τον 

σύντροφο τους και συχνά εγκαταλείπονται. Ταυτόχρονα, η απουσία βιώματος 

στοιχειώδους αξιοπρέπειας τους στερεί την αυτοεκτίμηση και το ενδεχόμενο να 

χειραφετηθούν. Ο αποχωρισμός της μητέρας από το παιδί ολοκληρώνει μία περίοδο 

βίας, διαπληκτισμών και συγκρούσεων όπου το παιδί εγκαταλείπεται ή επιδιώκεται 

συστηματικά από τη μητέρα να μετατεθεί το παιδί ως φορτίο σε κάποιον άλλον, στην 

προκειμένη περίπτωση στην Κιβωτό του Κόσμου ( Καλούτση, 1970).   

     Πιο συγκεκριμένα η κοινωνική λειτουργός της Κιβωτού του Κόσμου σε σχετική 

ερώτηση  μου ανέφερε  «Οι περισσότεροι βιολογικοί γονείς αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά θέματα, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν μεγαλώσει με έναν ελεύθερο, 

ασύδοτο τρόπο με πολλούς συντρόφους…γνωρίζουν έναν και κάνουν ένα παιδί μαζί 

του ενώ σε αυτή τη σχέση υπάρχει και βία, μετά φεύγει αυτός και γνωρίζουν έναν 

άλλον, ξανακάνουν παιδί…έχουμε μία μαμά ως περιστατικό της οποίας τρία παιδιά 

φιλοξενούνται στη δομή μας. Τις προάλλες με επισκέφτηκε λέγοντας μου «ε να… μου 

έτυχε και κάτι κακό πάλι..είμαι έγκυος..τη ρώτησα τι εννοείς έτυχε… και το είπε έτσι 

απλά σαν να της χάλασε το τάδε αντικείμενο» . Από την συζήτηση μου με τον κύριο 

Αποστόλη προέκυψε και μια άλλη διάσταση του προφίλ των βιολογικών γονέων. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που ανήλικες κοπέλες κυοφορούν και χτυπούν την πόρτα της 

Κιβωτού.  Μητέρες , συχνά και ανήλικες, βιώνουν την μητρότητα μέσα από τον 

οδυνηρό τοκετό και από παραμελημένες εγκυμοσύνες σε συνδυασμό με την απουσία 
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ενός σκληρού, ανάλγητου και αδιάφορου γεννήτορα ( Ρήγα, 1991). Τα στερεότυπα 

και οι προκαταλήψεις που τα τροφοδοτούν συχνά οδηγούν αυτά τα κορίτσια στην 

απόγνωση σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη τους από τον σύντροφό τους ή την 

εργαλειοποίηση τους από αυτόν. Κοπέλες που δεν δύνανται να πάρουν τη ζωή στα 

χέρια τους καθώς εξαρτώνται από κάποιον τρίτο που τις μεταχειρίζεται 

ποικιλοτρόπως. Η οικογένεια ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης φαίνεται να 

νοσεί και να μην μπορεί να προστατεύσει τα μέλη της με αποτέλεσμα να 

εκθετοποιούνται.   

     Μια  τέτοια περίπτωση μου αφηγήθηκε ο κύριος Αποστόλης και είναι δηλωτική της 

υποβάθμισης και της αδυναμίας του γυναικείου εαυτού που καταλήγει σε 

υποβάθμιση του status του παιδιού που θα γεννηθεί. Παραθέτω τη μαρτυρία του 

αυτολεξεί «Είχαμε μια περίπτωση τελευταία με μια ανήλικη μητέρα την οποία 

αποφασίσαμε να προστατεύσουμε για να μη χωριστεί από το παιδί της λόγω 

αδιεξόδου. Την αναλάβαμε εμείς, πραγματοποιούσε συνεδρίες με την κοινωνική 

λειτουργό και την ψυχολόγο επί σειρά μηνών και τη στείλαμε να τελειώσει κάποια 

σχολή για να μάθει μια τέχνη ούτως ώστε να μπορέσει μακροπρόθεσμα να πάρει τη 

ζωή στα χέρια της και να ζήσει το παιδί της αξιοπρεπώς . Εν τέλει έμπλεξε ξανά με τον 

πρώην σύντροφο της παρόλο που δεν αναγνώρισε ποτέ το παιδί , παράτησε τον 

φορέα και εξαφανίστηκε. Το παιδί της εγκαταλείφθηκε εδώ παρόλο που επί  δύο 

χρόνια οι κοινωνικές υπηρεσίες ‘’δούλευαν’’ μαζί της. Δεν είχε απολύτως κανένα 

αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθούμε να τις σώσουμε, να τις βοηθήσουμε αλλά συχνά στο 

τέλος βλέπουμε ότι επικρατεί η δεύτερη φύση. Στην προκειμένη περίπτωση τη 

βοηθήσαμε να μάθει μια δουλειά και να μην καταφύγει στην κλεψιά, στα ναρκωτικά 

ή ακόμα και στην πορνεία, να μην μπλέξει σε κάθε είδους κυκλώματα. Την γονική 

μέριμνα την είχε ο φορέας μας για το παιδί το οποίο και προχώρησε στη διαδικασία 

της αναδοχής. Είναι ασφαλές πια».   

     Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των γονέων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τον νόμο και κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα ενώ άλλοι είναι 

εξαρτημένα άτομα για τα οποία η Κιβωτός φροντίζει να μπουν σε πρόγραμμα 

απεξάρτησης ούτως ώστε να διεκδικήσουν την επιμέλεια του παιδιού τους 

μελλοντικά, αναφορικά με αυτό η κοινωνική λειτουργός της δομής σχολίασε  « Είναι 
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ένας φαύλος κύκλος, λίγες είναι οι οικογένειες που έχουν αμιγώς οικονομικό 

πρόβλημα και λόγω αυτού τα παιδιά βρίσκονται αναγκαστικά στις δομές μας. Συχνό 

είναι επίσης και το οργανικό πρόβλημα που σημαίνει ότι για σοβαρά σύνδρομα και 

ασθένειες η μητέρα δεν μπορεί να έχει την εποπτεία και να τα φροντίσει , αυτός είναι 

και λόγος που τα παιδιά απομακρύνονται από την οικογενειακή τους εστία. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις , όταν η κατάσταση της μητέρας είναι διαρκώς επιδεινούμενη και δεν 

μπορεί να επιστρέψει σε επίπεδα προ-νοσηρά ,αναγκαστικά δεν υπάρχει πιθανότητα 

επιστροφής του παιδιού στη μητέρα. Το κυριότερο όμως πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι βιολογικοί γονείς είναι ότι δεν γνωρίζουν την έννοια του ορίου και 

πιθανότατα έχουν μεγαλώσει και οι ίδιοι σε ιδρύματα. Υπάρχουν όμως και  οι 

εξαιρέσεις στον κανόνα. Μια άλλη μαμά είχε θέματα νομικά στα οποία είχε εμπλακεί 

από τον πρώην σύντροφο της , μπήκε φυλακή και δεν μπορούσε κάποιος να φροντίσει 

τα παιδιά αλλά εκείνη βγαίνοντας  ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες της. Εκεί βλέπεις και 

τη στάση τους, πως είναι στα επισκεπτήρια, πως αντιλαμβάνεται καθένας τη 

γονεϊκότητα, πόσο ανασφαλής είναι, τι σχέση ή τι δεσμός έχει αναπτυχθεί, πόσο 

ανασφαλής είναι αυτός ο δεσμός και πως αυτό γίνεται εμφανές στη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση.  Το θέμα και το ενδιαφέρον είναι στο πως αυτά τα παιδιά 

ετοιμάζονται για τη μετάβαση της αναδοχής».   

    Στο σημείο αυτό αναρωτήθηκα για τη μετέπειτα πορεία των βιολογικών γονέων και 

για τον λόγο αυτό η αμέσως επόμενη ερώτηση μου αφορούσε καθώς 

επικεντρώθηκαν στο αν και κατά πόσον αυτοί «σβήνουν» μετά την τοποθέτηση του 

παιδιού σε κάποια ανάδοχη οικογένεια. Η κοινωνική λειτουργός ήταν 

κατηγορηματική σε αυτό το ζήτημα: « Δίνεται έμφαση στο απροστάτευτο παιδί το 

οποίο από την αρχή της ζωής του μπαίνει σε μια διαδικασία. Ακόμα και αυτή η 

αμφιθυμία της μητέρας είναι ένα τραύμα για το παιδί καθώς ο τρόπος που 

φαντασιώνεται το παιδί της, ποια η επιθυμία της για αυτό και αν θα ήταν καλύτερο 

για αυτήν ή για αυτό να το δώσει, προκαλούν μια εύλογη ανασφάλεια στο παιδί που 

πρέπει πάση θυσία να προστατευτεί».     

                Παρόλο που η Κιβωτός αναφέρεται ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για 

την προστασία της μητέρας, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου ο μόνος πατέρας ζήτησε 

τη βοήθεια της Κιβωτού. Για την ακρίβεια ,όπως αφηγείται ο ίδιος ο πατέρας -τον 
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οποίο γνωρίζω προσωπικά- πήγε στην Κιβωτό με σκοπό να αφήσει το παιδί του λόγω 

ανέχειας και ανασφάλειας σχετικά με την ικανότητα του να του προσφέρει τα προς 

το ζην. Και  ίδιος ο πατέρας είχε μεγαλώσει σε ίδρυμα και δεν ήθελε το παιδί του να 

ζήσει συνθήκες ακραίας φτώχειας όπως αυτός. Ωστόσο, η Κιβωτός ως φορέας, 

βοήθησε τον άνθρωπο να κρατήσει το παιδί του και να το μεγαλώσει με αξιοπρέπεια 

όπως μου είπε. Δεν προθυμοποιήθηκαν να χωρίσουν το παιδί από τον πατέρα αλλά 

αντιθέτως του έδωσαν όλα τα εφόδια για να σταθεί στα πόδια του, όπως και έγινε. Η 

αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό εξυπηρετεί ποικίλους σκοπούς. Πρωτίστως 

αποδεικνύει πως δεν γίνεται καμία διάκριση ως προς το φύλο του απροστάτευτου 

γονέα καθώς επικρατεί η τάση να θεωρούνται μόνο οι γυναίκες εγκαταλελειμμένες 

με ένα μωρό στην αγκαλιά ενώ είναι ποικίλες οι περιπτώσεις όπου ο πατέρας είναι 

αυτός που χρήζει προστασίας και αρωγής. Επίσης, καθίσταται σαφές πως η Κιβωτός 

ως φορέας επιθυμεί να ενώνει οικογένειες και όπου υπάρχει δεσμός που μπορεί να 

αποκατασταθεί, να αποκαθίσταται.   

  

       Τα εθνογραφικά δεδομένα που προηγήθηκαν αφορούσαν τους βιολογικούς 

γονείς που αποχωρίζονται το παιδί τους εναποθέτοντας το σε κάποιο ίδρυμα , 

συγκεκριμένα στην Κιβωτό του Κόσμου, με αποτέλεσμα να καταλήξει είτε σε κάποια  

ανάδοχη οικογένεια είτε να παραμείνει στη δομή μέχρι να ενηλικιωθεί. Τι συμβαίνει 

όμως όταν ο αποχωρισμός είναι εκούσια επιλογή των γεννητόρων και το παιδί 

προορίζεται για μια ιδιωτική υιοθεσία; Η δική μου περίπτωση είναι μια ενδεικτική 

περίπτωση της εκούσιας επιλογής καθώς τα πράγματα έγιναν λίγο διαφορετικά ή 

απλούστερα θα έλεγα. Καταρχάς , η βασική μου διαφορά με τα προαναφερθέντα 

είναι ότι δεν είχα τοποθετηθεί σε ίδρυμα και η υιοθεσία μου είχε συμφωνηθεί εκ των 

προτέρων καθώς η βιολογική μου μητέρα επέλεξε η ίδια την μελλοντική μου 

οικογένεια. Ο  πατέρας μου ο οποίος με πολλή χαρά με βοήθησε στη συγγραφή της 

εργασίας μου, μου  αφηγήθηκε ότι με τη μητέρα μου ως ζευγάρι αντιμετώπιζαν 

διάφορα προβλήματα  τα οποία επιλύθηκαν όταν μπήκα στη ζωή τους και έγινα 

κομμάτι τους. Από την δήλωση αυτή, παρατηρείται ο ενισχυτικός ρόλος της υιοθεσίας 

μου στη συζυγικότητα καθώς ο πατέρας μου ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει το σπίτι. 

‘Εμεινε μόνο και μόνο  μέχρι να μπορέσει η μητέρα μου να ολοκληρώσει την υιοθεσία 
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καθώς ήταν πιο εύκολο αν ήταν παντρεμένη δεδομένων των προαπαιτούμενων 

κοινωνικών κριτηρίων που έπρεπε να πληρούνται. Η υιοθεσία μου είχε συμφωνηθεί 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της βιολογικής μου μητέρας και η μητέρα μου 

ανέλαβε την πλήρη σίτιση, στέγαση και ιατρική περίθαλψη της καθώς η κοπέλα ήταν 

μόνη χωρίς κανέναν να την στηρίζει και βρισκόταν σε αδιέξοδο. Ενδεχομένως να 

κράτησε και κρυφή την εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω αν ο βιολογικός μου πατέρας γνωρίζει 

καν την ύπαρξη μου και πως κατέληξε αυτή η κοπέλα να είναι αβοήθητη.  

  

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο. Ο μπαμπάς μου και εγώ την ημέρα της βάπτισης μου.   

  

     Οι βιολογικοί γονείς  που δίνουν οι ίδιοι το παιδί για υιοθεσία, συνήθως 

αδυνατούν να λησμονήσουν την εμπειρία του αποχωρισμού και επιδιώκουν με κάθε 

τρόπο να βρίσκονται σε επαφή με την κοινωνική λειτουργό που είχε αναλάβει την 

υπόθεση τους και να γνωρίζουν την εξέλιξη του παιδιού τους.  Κατά συνέπεια, σε 
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ορισμένους δίνεται συχνά έναυσμα στα κατώτερα ένστικτα της ψυχής και 

αναπτύσσονται συναισθήματα πένθους, ενοχής, θυμού ακόμα και αυτοκατηγορίας 

για την ειλημμένη απόφαση τους ( Triseliotis, 2000).   

      Από την συζήτηση που είχα με την κυρία Ειρήνη και τον κύριο Δημήτρη αναφορικά 

με την υιοθεσία της κόρης τους,  είχα την ευκαιρία να αντλήσω πληροφορίες όχι μόνο 

για την Χριστίνα , αλλά και για όλες τις προηγούμενες προσπάθειες που έκανε μέσω 

ιδιωτικών υιοθεσιών οι οποίες δεν τελεσφόρησαν.  Η αφήγηση της είναι φορτισμένη 

συναισθηματικά και για αυτόν τον λόγο προτίμησα να μην την διακόψω : «Την 

περίοδο που υπηρετούσα μακριά από τον σύζυγό μου σε κάποια νοσοκομειακή 

μονάδα εκτός Αθηνών, στο νοσοκομείο μας γέννησε μια γυναίκα ρομά το όγδοο παιδί 

της. Η γυναίκα δεν ήθελε να το κρατήσει και μάλιστα φοβόμασταν μήπως το 

στραγγαλίσει και για αυτόν τον λόγο την είχαμε από κοντά. Τότε είπα σε κάποιον 

συνάδελφο ‘’γιατί να μην το πάρω εγώ που θέλω τόσο ένα παιδί;’’ Και αυτός μου είπε 

καλύτερα να μην μπλέξω και αν ακούσει κάτι άλλο θα με ενημέρωνε. Πόσα και πόσα 

δε συμβαίνουν στα νοσοκομεία; Πόσα παιδάκια παρατάνε εκεί; Και όντως έτσι 

έγινε…μου έστειλε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση ήταν μιας κοπέλας αρκετά 

μεγάλης, πάνω από τριάντα χρόνων,  η οποία ήταν αρκετά εύσωμη και δεν είχε 

καταλάβει καν ότι ήταν έγκυος πριν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Ίσως να 

μην την βοηθούσε και πολύ το μυαλό της. Μια μέρα με πλησίασαν –εκ μέρους του 

γυναικολόγου που δουλεύαμε μαζί- η αδερφή της κοπέλας με τον σύζυγο της, ο 

οποίος ήταν ιερέας και συμφωνήσαμε να αναλάβουμε εμείς το παιδί μετά τη γέννηση 

του κινώντας παράλληλα όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Έτσι και έγινε, μπήκε η κοπέλα 

σε κάποια κλινική για να γεννήσει και της πληρώσαμε όλα τα έξοδα και τα νοσήλια. 

Όταν ήρθε η ώρα του τοκετού , πήγαμε με το καλαθάκι που είχαμε αγοράσει για το 

μωρό στην κλινική. Ωστόσο το παιδί από την πρώτη μέρα της γέννησης του 

παρουσίασε υπογλυκαιμία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε μονάδα νεογνών. Από ο, 

τι κατάλαβα  δεν παρακολουθούσε την κοπέλα κάποιος γιατρός κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης της οπότε δεν γινόταν να προβλεφθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν. Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας μου γνώριζα τι μπορεί να 

σημαίνει αυτό για την μετέπειτα υγεία του παιδιού , έτσι αποφασίσαμε με τον σύζυγό 

μου να μην προχωρήσουμε στην υιοθεσία.   
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      Η δεύτερη περίπτωση , η οποία μας τραυμάτισε ψυχικά , διαδραματίστηκε λίγο 

αργότερα.  Ήρθε η μητέρα της κοπέλας και με βρήκε εν ώρα εργασίας. Η κόρη της 

ήταν 17 ετών , ετοιμαζόταν να φοιτήσει αλλά στην Τρίτη λυκείου αλλά αναγκάστηκε 

να σταματήσει το σχολείο λόγω της εγκυμοσύνης. Η κοπέλα το ήθελε το μωρό αλλά 

δεν μπορούσε να πει ποιος ήταν ο πατέρας, αν ήταν αποτέλεσμα αιμομιξίας 

ενδεχομένως ή οτιδήποτε. Δεν το μαρτύρησε. Αφού ήλθαμε σε συμφωνία της κάναμε 

όλες τις εξετάσεις και όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει την βάλαμε σε γνωστή κλινική της 

Αθήνας σε συνεννόηση με γνωστό μας γυναικολόγο καλύπτοντας και πάλι όλα τα 

έξοδα. Αφού γέννησε πήραμε το παιδάκι στο σπίτι για μία εβδομάδα. Ήταν υγιέστατο 

και γλυκύτατο. Στο τέλος της εβδομάδας όμως άλλαξαν γνώμη και ήρθαν και μας το 

πήραν. Συγκεκριμένα ήρθε η κοπέλα με τον πατέρα και τον αδερφό της και το πήραν, 

ίσως φοβήθηκε μήπως δεν της το δίναμε. Εννοείται εμείς σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα δεν είχαμε προλάβει να ξεκινήσουμε νομικές διαδικασίες. Εικάζω ότι 

επειδή είχαν ήδη το κοινωνικό στίγμα της εγκυμοσύνης της ανήλικης, φοβήθηκαν 

μήπως διπλασιαστεί το στίγμα δίνοντας το παιδί για υιοθεσία. Αργότερα με πήραν 

τηλέφωνο μήπως ήθελα να το βαφτίσω αλλά αρνήθηκα. Ήταν μεγάλο τραύμα για 

εμάς, μου ξεριζώθηκε η ψυχή. Αυτό που κατέβαζα κάτω στην είσοδο δεν ήταν το 

παιδί, ήταν η καρδιά μου. Πολύς ο πόνος. Από εκεί και ύστερα αποφασίσαμε ότι οι 

ιδιωτικές υιοθεσίες τελείωσαν για εμάς αν και δεν ήταν και τόσο μεγάλη η διαφορά 

από τις κρατικές ή τις διακρατικές αν εξαιρέσεις τον χρόνο αναμονής γιατί και σε 

αυτήν την περίπτωση μόνο τη μητέρα ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε, όχι το 

κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούσαμε όλα όσα προβλέπει 

ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Δημήτρης, σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, 

έβλεπε ότι δεν ήταν και πολύ σίγουροι για το αν θέλουν να μας δώσουν τελικά το 

παιδί. Το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές ωστόσο ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία μου 

να γίνω μητέρα που δεν ήθελα να το δω. Έλεγα και αν δεν είναι έτσι, να διώξουμε την 

ευκαιρία; Κάποιοι μας είχανε προτείνει μέχρι  και την ακραία περίπτωση να 

αναγνωρίσει ο σύζυγός μου το παιδί για να είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η 

υιοθεσία. Θα ήταν ένα τραγικό λάθος και πολύ σωστά κάναμε και δεν αφήσαμε να 

συμβεί. Καμιά φορά οι άνθρωποι στην προσπάθεια τους να κάνουν καλό, από 

πραότητα και μόνο παρασύρονται και κάνουν λάθη».   
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     Δεν επεδίωξα καν να σταματήσω την αφήγηση της κυρίας Ειρήνης καθώς ήταν 

πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Μέσα από τα λεγόμενα της κατέστη σαφές το 

αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι άγαμες μητέρες και από την περιγραφή της 

φωτίζεται όχι μόνο το προφίλ αλλά και το στάτους των βιολογικών γονέων κατά 

περίπτωση. Τα εκτός γάμου παιδιά κινδυνεύουν από την κυρίαρχη ιδεολογία να 

στιγματιστούν όπως στιγματίζεται και η μητέρα γεγονός που αποδεικνύεται μέσα 

από τη δεύτερη περίπτωση ιδιωτικής υιοθεσίας που δεν τελεσφόρησε. Αναφορικά με 

την πρώτη περίπτωση ,προστίθεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της μητέρας να πάρει 

τη ζωή στα χέρια της για λόγους υγείας και νοητικής στάθμης ενώ από το επόμενο 

περιστατικό καθίσταται αντιληπτή η εξάρτηση της ανήλικης μητέρας από τους γονείς 

της. Και στις δύο περιπτώσεις οι βιολογικές μητέρες δεν στέκονται στα πόδια τους, 

δεν έχουν χειραφετηθεί και η συμφωνία για την υιοθεσία τελέστηκε δι’ 

αντιπροσώπου. Η δε επιλογή των θετών γονέων δεν φαίνεται να είναι απόφαση της 

φυσικής μητέρας η οποία παρουσιάζεται ανήμπορη και άβουλη.  Παράλληλα, και οι 

δύο αυτές αποτυχημένες προσπάθειες είναι ενδεικτικές της αβεβαιότητας της 

μετακίνησης των παιδιών καθώς ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί η μετάβαση να 

διακοπεί και είτε τα παιδιά να εκθετοποιηθούν είτε να επιστρέψουν στην βιολογική 

μητέρα με ο, τι αυτό συνεπάγεται. Ο δεσμός όμως που κατασκευάστηκε και το 

αίσθημα της γονεϊκότητας και της μητρότητας που αναπτύχθηκε στην κύρια Ειρήνη 

καταστράφηκαν προκαλώντας αδιαβάθμητο ψυχικό πόνο στο ζευγάρι. Παρατηρείται 

κατά συνέπεια το καθεστώς ανασφάλειας στο οποίο ζουν οι θετοί γονείς μέχρι να 

ολοκληρωθεί- και αν ολοκληρωθεί- η νομική διαδικασία. Οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις διαδραματίζουν και εδώ σημαίνοντα ρόλο ως προς τον αντίκτυπο που 

έχει σε μια οικογένεια η γνώμη του κόσμου και πως αυτή καθορίζει ζωές και 

συνειδήσεις.   

      Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί μου 

επιτρέπει να φωτίσω και την πλευρά των βιολογικών γονέων  της κόρης τους της 

Χριστίνας η οποία υιοθετήθηκε από κάποιον φορέα της Αθήνας. Από ο, τι 

πληροφορήθηκα η βιολογική μητέρα είχε γεννήσει σε κάποιο νησί των Ιονίων . Ήταν 

περίπου στην ηλικία των 25 ετών ενώ είχε ήδη άλλα 5 παιδιά. Τα πρώτα τρία ήταν 

από τον γάμο της που είχε πλέον τελειώσει και τα υπόλοιπα τρία ήταν αγνώστου 
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πατρός. Το παιδί εγκαταλείφθηκε στο νοσοκομείο με την πρόφαση ότι θα επιστρέψει 

να το πάρει. Όταν αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, το παιδί μεταφέρθηκε σε κάποιον 

φορέα της Αθήνας από όπου και υιοθετήθηκε. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα 

εγκατέλειψε ακόμα ένα παιδάκι, αγόρι αυτήν την φορά στο ίδιο νοσοκομείο που είχε 

αφήσει και τη Χριστίνα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες θέλοντας να βολιδοσκοπήσουν τις 

προθέσεις της κυρίας Ειρήνης και του κύριου Δημήτρη και να βεβαιωθούν ότι οι 

γονείς είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν και αυτό το παιδάκι με απώτερο σκοπό να μην 

χωριστούν τα αδέρφια, κίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ωστόσο η βιολογική 

μητέρα επέστρεψε ξαφνικά και πήρε το παιδί από το νοσοκομείο. Η ξαφνική 

επιστροφή της μητέρας είναι ενδεικτική της αμφιθυμίας που συντελείται καθώς 

αντιμετώπισε διαφορετικά τις δύο εγκυμοσύνες της παρόλο που δεν απείχαν χρονικά 

η μια από την άλλη. Ενδεχομένως αυτή η αμφιθυμία να είναι δηλωτική του αδιεξόδου 

που βιώνει μια βιολογική μητέρα ή ακόμα και της συναισθηματικής της αστάθειας .   

       Το περιστατικό αυτό είναι δηλωτικό των δεσμών που εξακολουθούν να υπάρχουν 

μεταξύ των βιολογικών αδερφών ακόμα και αν το ένα παιδί έχει υιοθετηθεί. 

Ενδεχομένως να δημιουργείται και μία ρωγμή μεταξύ της αμοιβαιότητας της σχέσης 

καθώς οι γονείς με τα παιδιά θα κατασκεύαζαν τον συγγενικό δεσμό τους ωστόσο η 

Χριστίνα θα είχε με τον αδερφό της και βιολογική συγγένεια. Κατά συνέπεια οι 

μεταβλητές στη μεταξύ τους συνάρτηση θα πολλαπλασιάζονταν. Παράλληλα, η  εκ 

νέου εγκατάλειψη – έστω και πρόσκαιρη – ενός  παιδιού από τον ίδιο γεννήτορα 

αποδεικνύει πως το στάτους ορισμένων βιολογικών γονέων δεν αλλάζει και 

εξακολουθούν να επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά. Σημαντική είναι , ωστόσο, και 

η άμεση κινητοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών που ενέσκηψαν στο πρόβλημα 

που είχε δημιουργηθεί και φρόντισαν να εξασφαλίσουν το παιδί μέσω της 

διεπιστημονικής συνεργασίας τους.   

     Αυτή η εξαφάνιση της μητέρας , στην περίπτωση της Χριστίνας, ήγειρε πολλά 

προβλήματα στην τέλεση της υιοθεσίας καθώς η μητέρα δεν είχε δώσει ούτε την 

έγκριση της και ούτε είχε χάσει την γονική μέριμνα.  Κατά συνέπεια οι κοινωνικές 

υπηρεσίες του φορέα θα έπρεπε είτε να την εντοπίσουν για να υπογράψει ότι 

συναινεί στην υιοθεσία της κόρης της είτε να μην επιτραπεί η υιοθεσία έως ότου 

λυθεί το ζήτημα με τη μητέρα. Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί το πρώτο ενδεχόμενο 
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και στράφηκαν στις αστυνομικές αρχές προς αναζήτηση της μητέρας , γεγονός που 

κατέστη αδύνατο. Ταυτόχρονα προέβησαν και στην αναζήτηση μέσω εφημερίδων 

ούτως ώστε να διαθέτουν τεκμήρια της απουσίας της μητέρας στο δικαστήριο 

δεδομένου ότι πατέρας δεν υπήρχε αφού το παιδί προήλθε από σχέση εκτός γάμου.  

Με κάποια επιφύλαξη ο κύριος Δημήτρης μου είπε πως ακριβώς επειδή η βιολογική 

μητέρα απουσίαζε, η πολιτεία ανέλαβε τη γονική μέριμνα και επέλεξε ο δικαστής  με 

γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Το δικαστήριο τελέστηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά 

την μετάβαση του παιδιού στο σπίτι του κυρίου Δημήτρη και της κυρίας Ειρήνης.  

       Συνοψίζοντας την ενότητα του αποχωρισμού των τέκνων από τους βιολογικούς 

γονείς, θα λέγαμε πως πρόκειται για το προμεθοριακό στάδιο της τελετουργίας της 

τεκνοθεσίας και πως η εγκατάλειψη λειτουργεί ως μέσο μετάβασης στο μεθοριακό 

στάδιο κατά το οποίο το παιδί βρίσκεται σε κάποιον φορέα ή η τοποθέτηση του σε 

μια άλλη οικογένεια εναπόκειται στην κρίση των κοινωνικών υπηρεσιών. Αναφορικά 

με τη χωρική διάβαση και συγκεκριμένα τα «σύνορα» που διαβαίνει το παιδί, μετά 

τον «βιολογικό» αποχωρισμό από την φυσική μητέρα μέσω της εγκυμοσύνης, σε 

δεύτερο στάδιο διαβαίνει νέα «σύνορα» και μετακινείται σε έναν νέο οίκο. 

Καταληκτικά, μέσω της αποκαλυπτικής εξομολόγησης των υποκειμένων, κατέστη 

δυνατό να φωτιστούν αθέατες πλευρές της προσπάθειας πολλών ζευγαριών να 

κατακτήσουν την γονεϊκότητα με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, έγιναν εμφανείς  

αξιακοί κώδικες στο πλαίσιο της πατριαρχίας όπως είναι η τιμή και η ντροπή αν 

αναλογιστούμε πως οι συγγενείς των κοριτσιών στις τελευταίες περιπτώσεις 

προσπάθησαν να απαλλαγούν από ένα παιδί, το αποτέλεσμα ενός ίσως παράνομου 

και ανήθικου δεσμού για να διαφυλάξουν όχι μόνο την τιμή της οικογενείας και της 

κοπέλας αλλά και να μην στιγματιστούν. Ωστόσο στην δεύτερη περίπτωση όπως ήδη 

αναφέρθηκε οι συγγενείς της βιολογικής μητέρας άλλαξαν γνώμη καθώς η 

εγκυμοσύνη σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του βρέφους θα αποτελούσε διπλό 

στίγμα για αυτούς και φοβήθηκαν την κατακραυγή.   
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Πηγή: Προσωπικό αρχείο . Γκράφιτι στο κτίριο που στεγάζεται η Κιβωτός στον Κολωνό. Ο πατήρ Αντώνιος τα 
πρώτα χρόνια που ήρθε στην ενορία του στον Κολωνό έβλεπε τα παραμελημένα παιδιά που ζούσαν στον δρόμο. 
Τα πλησίασε. Ο μόνος τρόπος για να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση και να τον εμπιστευτούν ήταν να παίξουν 
μπάσκετ. Μια συνήθεια που διατηρείται μέχρι σήμερα.    
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2.Η επιλογή θετών ή αναδόχων γονέων και ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών   

  

  

  

           Η συζήτηση μου με τον Αναστάση   τελέστηκε σε μία από τις αίθουσες που 

προορίζονται για φροντιστηριακή χρήση μετά το πέρας των μαθημάτων για να 

αποφευχθεί μια ενδεχόμενη παρουσία παιδιού στον χώρο που θα το κάνει να 

αισθανθεί άβολα. Πολύ πρόθυμα μου μίλησε για το κομμάτι της αναδοχής και 

μάλιστα μου είπε πως με έψαχνε στους ορόφους, φοβόταν μήπως φύγω και δεν 

καταφέρουμε να μιλήσουμε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Αναστάσης επειδή έχει 

διπλή ιδιότητα στο πεδίο ήταν ο πλέον κατάλληλος να παρουσιάσει σε πρώιμο στάδιο 

το σκεπτικό του φορέα.  

     Αρχικά του έκανα την ερώτηση που με προβλημάτιζε εξαρχής καθώς όταν εγώ 

βρισκόμουν στη δομή, η πρακτική της αναδοχής δεν εφαρμοζόταν. Ήθελα να μάθω 

πως συντελέστηκε αυτή η μεταβολή στη στάση και τη δράση του φορέα. Ο Αναστάσης 

μου απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το εξής « Η αναδοχή ως λύση ήρθε μετά 

από σκέψη του πατρός Αντωνίου εννοείται ο οποίος σκέφτηκε το εξής : για ποιο λόγο 

ένα παιδί να μεγαλώνει για δεκαεπτά χρόνια δίπλα μας και να μην ζήσει σε μια 

οικογένεια, να μεγαλώσει σε ένα σπίτι και να έχει την αποκλειστικότητα; Γιατί να 

αισθάνεται ότι μεγάλωσε σε ίδρυμα ενώ θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο; Παρόλο που 

η Κιβωτός είναι από τις καλύτερες δομές πλέον στην Ελλάδα, ο πατήρ Αντώνιος δεν 

σκέφτηκε ματαιόδοξα ούτε και θέλει να συσσωρεύονται παιδιά στον φορέα μας πάση 

θυσία και με το παραμικρό. Προσφέρουμε μεν ένα υγιές περιβάλλον στα παιδιά που 

είναι υπό την προστασία μας αλλά δεν είμαστε ορφανοτροφείο. Παίρνουμε παιδιά 

υπό την προστασία μας μόνο με εισαγγελική εντολή ή παιδιά μονογονεϊκών 

οικογενειών, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να έρθει μια οικογένεια – και με τους δύο 

γονείς-  και να μας ζητήσει να τους κρατήσουμε το παιδί γιατί δεν προλαβαίνουν, δεν 

είμαστε κέντρο φύλαξης. Η μόνη περίπτωση να δεχτούμε ένα παιδί που έχει και τους 

δυο γονείς είναι ο ένας γονέας να είναι ανήμπορος για λόγους υγείας και να μην 
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αυτοεξυπηρετείται ( αναπηρία, περιπτώσεις καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο) ή να 

είναι τόσο αδιάφορος που καθιστά τον έτερο γονέα αδύναμο να ανταπεξέλθει στον 

γονεικό του ρόλο και χρειάζεται βοήθεια».   

     Από τα λεγόμενα του μου γεννήθηκε η απορία, ποια παιδιά είναι τελικά αυτά που 

πηγαίνουν στην αναδοχή. Πώς γίνεται ο  διαχωρισμός και πως αποφασίζουν ότι το 

συγκεκριμένο παιδί δεν είναι πιθανό στο άμεσο ή απώτερο μέλλον να ενωθεί ξανά 

με τον φυσικό του γονέα οπότε θα δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια και σε ποιες 

περιπτώσεις γίνονται προσπάθειες επανασύνδεσης με την φυσική οικογένεια. Ποια 

είναι δηλαδή η στάση της Κιβωτού του Κόσμου και στα δύο ενδεχόμενα .  

       O Αναστάσης μου απάντησε πως η πορεία ενός παιδιού είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την εξέλιξη της σχέσης του με τον βιολογικό γονέα του και αν και 

κατά πόσο μπορεί ο γονέας να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα ούτως ώστε να 

αναλάβει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο παιδί του. Αποστολή της Κιβωτού του 

Κόσμου είναι να βοηθήσει τον αποδυναμωμένο γονέα να ανταπεξέλθει και να 

ξεφύγει από τις νοσηρές καταστάσεις που βιώνει. Αν η επαναφορά του γονέα σε 

φυσιολογικά επίπεδα δεν είναι εφικτή , τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο της αναδοχής. 

Πιο συγκεκριμένα μου απάντησε «Τα παιδιά που έρχονται σε εμάς κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που οι γονείς έχουν 

χάσει την επιμέλεια ολοκληρωτικά και σε αυτά που οι γονείς έχασαν την επιμέλεια 

προσωρινά με σκοπό να την επανακτήσουν αν μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις 

οποίες την έχασαν. Μας επισκέπτονται φυσικοί γονείς , ναι είναι αλήθεια αυτό. 

Έρχονται συχνά τοξικομανείς γονείς που μόλις παίρνουν την δόση τους θυμούνται ότι 

έχουν παιδί ενώ πέρασαν έξι μήνες από την τελευταία φορά που το επισκέφτηκαν. Τι 

να το κάνει όμως το παιδί αυτό; Του φτάνει;  Δεν είναι εύκολο να χάσει κανείς την 

επιμέλεια του παιδιού του ολοσχερώς. Προσωρινή επιμέλεια, ναι. Έχουμε πολλές 

περιπτώσεις που γονείς χάνουν την επιμέλεια προσωρινά με απώτερο σκοπό να 

παρακολουθήσουν την πορεία αυτού του γονέα για να αποφασίσουν αν θα 

επανεξετάσουν την περίπτωση του ή θα χάσει τελείως την επιμέλεια. Για να φτάσει 

όμως ο εισαγγελέας στο σημείο αυτό, σημαίνει πως το παιδί ζει δράματα και έχει 

χαθεί κάθε έννοια  φροντίδας και ενδιαφέροντος προς το παιδί. Εμείς αρχικά 

εννοείται ότι ερχόμαστε σε επαφή με τον γονέα είτε έχει χάσει την επιμέλεια είτε όχι 



 

 

[49]  

  

και προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε σε φυσιολογικά επίπεδα στηρίζοντας τον. Η 

στήριξη αυτή συνήθως περιλαμβάνει την ένταξη του σε προγράμματα απεξάρτησης  

με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη.  Στη συνέχεια προγραμματίζονται 

συναντήσεις με το παιδί όπως ορίζει ο νόμος παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών 

λειτουργών για να τους δώσουμε την ευκαιρία της επανασύνδεσης. Καλύτερα μια 

μέτρια μητέρα παρά καθόλου μητέρα γιατί μια μέτρια μητέρα  μπορεί με τη δική μας 

βοήθεια να σταθεί στα πόδια της. Υπάρχουν και γονείς που ανταποκρίνονται στη 

βοήθεια που τους δίνουμε και παρακολουθούν τα προγράμματα απεξάρτησης με 

επιτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση στέλνουμε την επίσημη έκθεση/γνωμοδότηση μας 

στην Εισαγγελία σχετικά με την πρόοδο και την εξέλιξη του γονέα και από εκεί και 

πέρα τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Για το ενδεχόμενο της αναδοχής 

προορίζονται τα ήδη υπάρχοντα παιδιά που ζουν στα σπίτια φιλοξενίας. Δεν τα 

αποκαλούμε πια ξενώνες. Ως ξενώνας αναφέρεται μόνο όταν μένουν εκεί με τη 

μητέρα και φιλοξενούνται προσωρινά. Στην περίπτωση που το παιδί είναι μόνο του, 

πηγαίνει στα σπίτια φιλοξενίας όπως είπα. Η αλλαγή αυτή του ονόματος έγινε γιατί 

τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Κάπου ζουν, δεν φιλοξενούνται 

απλώς προσωρινά. Η λέξη ξενώνας είναι αποτρεπτική. Δεν άλλαξε η στάση της 

Κιβωτού αλλά υπάρχει μια σημαντική διάκριση. Για τα παιδιά που υπάρχει 

δυνατότητα να γυρίσουν στο σπίτι τους, βοηθάμε για παράδειγμα τον Γιωργάκη αλλά 

και την μητέρα του για να γυρίσει ο Γιωργάκης στο σπίτι. Προγραμματίζουμε πιο 

συχνές συναντήσεις γιατί όπως ξέρεις την επιμέλεια την έχουμε πάρει εμείς με 

εισαγγελική εντολή. Αν υπάρχει έστω  και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο το παιδί 

να γυρίσει στο σπίτι του, βοηθάμε με κάθε τρόπο να πετύχει. Από την άλλη τα παιδιά 

που πηγαίνουν στην αναδοχή είναι αυτά που δεν θα γυρίσουν στο σπίτι και αυτό για 

διάφορους λόγους. Είτε επειδή ο γονέας είναι στο τελικό στάδιο τοξικομανίας, είτε 

είναι αλκοολικός, είτε αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα με φαρμακευτική 

αγωγή ,είτε είναι έγκλειστος κάπου για όλους τους παραπάνω λόγους. Συνήθως τους 

ρωτάς «τι κάνει το παιδί σου» και σου απαντάει «ποιο παιδί μου;». Αυτό είναι το παιδί 

που δεν θα γυρίσει εκεί και υπάρχει πιθανότητα να δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια».    

    Καθίσταται σαφές πως τα παιδιά που διαβιούν στην Κιβωτό του Κόσμου δεν 

προορίζονται όλα για αναδοχή. Σε καμία από τις συνεντεύξεις/ συζητήσεις που είχα δεν 
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αναφέρθηκε κάποιο περιστατικό δηλωτικό εσωτερικών διακρίσεων μεταξύ των 

παιδιών. Θα έλεγα μάλιστα πως τα παιδιά των σπιτιών φιλοξενίας πέραν του γεγονότος 

ότι μετακινούνται με ειδικό όχημα, ένα μικρό λεωφορείο το οποίο ήταν δωρεά προς 

τον φορέα από κάποιον ιδιώτη, δεν ακολουθούν κάποιο ξεχωριστό ημερήσιο 

πρόγραμμα από τα υπόλοιπα. Όλα τα παιδιά που σιτίζονται, δέχονται φροντιστηριακά 

μαθήματα και όλες τις υπόλοιπες παροχές ημερησίως είναι εκατοντάδες. Μερικές 

δεκάδες είναι τα παιδιά που ζουν στα σπίτια φιλοξενίας και από αυτά μια μερίδα πάει 

σε αναδοχή. Κύριο μέλημα της Κιβωτού του Κόσμου είναι η προσπάθεια στήριξης της 

απροστάτευτης, μόνης, κακοποιημένης μητέρας και του παιδιού ή των παιδιών της. Δεν 

είναι ένας φορέας που δέχεται παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί αλλά αντίθετα 

επιδιώκει με κάθε τρόπο να στηρίξει τον γονέα με κάθε τρόπο ώστε να μην χρειαστεί 

να αποχωριστεί στο τέλος το παιδί του.  

  

     Η  συζήτηση μου με την Κοινωνική Λειτουργό της Κιβωτού του Κόσμου 

πραγματοποιήθηκε στη δεύτερη επίσκεψη μου  ένα πρωινό κατόπιν ραντεβού. Η 

κοινωνική λειτουργός  μου μίλησε πολύ πρόθυμα για το έργο που επιτελεί καθώς δεν 

γνωριζόμασταν εκ των προτέρων. Η εργασία της στη δομή της Αθήνας ξεκίνησε τα 

τελευταία χρόνια μετά τη δική μου αποχώρηση ως εθελόντρια το 2012. Ωστόσο με 

πολλή χαρά δέχτηκε να συζητήσουμε το κομμάτι των αναδοχών και το νέο πλαίσιο 

στο οποίο αυτό συντελείται.   

         Σε ερώτηση μου σχετικά με τον νέο νόμο του 2018 και κατά πόσο μπορεί να 

τελεσφορήσει , μου είπε χαρακτηριστικά «από το 2018 εισάγονται και οι 

μονογονεϊκές οικογένειες ως υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί άρα θεωρητικά και ένας 

μπαμπάς μόνος του ο οποίος έχει κάποιον σύντροφο, όμως εμάς δεν μας έχει τύχει. 

Μόνες μητέρες, ναι, αρκετές και μικρής ηλικίας. Ο μέσος όρος ηλικίας των ζευγαριών 

είναι γύρω στα τριανταπέντε χρόνια.  Έρχονται κυρίως ζευγάρια που έχουν εξαντλήσει 

τα περιθώρια τεκνογονίας με φυσικό τρόπο και κατά συνέπεια ο λόγος που δεν 

τεκνοποιούν είναι οργανικός». Σε ερώτηση μου σχετικά με τον αν η αναδοχή είναι 

ένας ενδιάμεσος τρόπος για την υιοθεσία , σχολίασε πως «οι περισσότεροι γονείς 

έχουν αυτή την καραμέλα της υιοθεσίας που θα καταλήξει σε αναδοχή. Εμείς 

υιοθεσίες δεν κάνουμε, μόνο η Περιφέρεια. Ακόμα και αν ένα παιδάκι είναι χρόνια 
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τοποθετημένο σε μια οικογένεια, δεν το έχει αναζητήσει κανείς, ξεκινώντας από την 

αναδοχή  και θέλουν ο ανάδοχοι γονείς να προχωρήσουν σε υιοθεσία , πρέπει να το 

κάνουν με την Περιφέρεια αυτό και όλες αυτές τις διαδικασίες , εμείς δεν έχουμε 

δικαιοδοσία τέτοιου τύπου .Εμείς απλώς δίνουμε τη συναίνεση μας ως φορέας με τη 

λογική ότι έχουμε δουλέψει με την οικογένεια και δίνουμε το πράσινο φως. Μόνο 

έτσι. Εκεί τους εξηγώ και εγώ ότι εκ προοιμίου  δεν μπορείς να γνωρίζεις την έκβαση 

της υπόθεσης γιατί είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία».   

    Η προαναφερθείσα τακτική , η επιδίωξη της υιοθεσίας μέσω της αναδοχής είναι 

ένα σύνηθες φαινόμενο. Εντούτοις, υφέρπει ο κίνδυνος να απογοητευτούν οι 

υποψήφιοι θετοί γονείς καθώς υπάρχει η πιθανότητα να επιστρέψει το παιδί στην 

βιολογική οικογένεια ή ακόμα και να παρουσιαστούν κάθε είδους κωλύματα . Σε 

ερώτηση μου σχετικά με ενδεχόμενη εμφάνιση των βιολογικών γονέων η κοινωνική 

λειτουργός μου είπε το εξής « Την επιμέλεια την έχει ο φορέας μας. Είναι τα λεγόμενα 

νομικά ελεύθερα παιδιά που προχωράνε σε αναδοχή. Εμείς σε αυτήν την περίπτωση 

έχουμε είτε την επιμέλεια είτε την ευρύτερη γονική μέριμνα που εμπεριέχει τα 

υπόλοιπα. Σε αυτήν την περίπτωση θα κρίνουμε εμείς.  Και όντως μια αντίστοιχη 

περίπτωση μας έχει συμβεί με ένα παιδάκι του οποίου η μητέρα ήταν για περισσότερο 

από πέντε χρόνια εξαφανισμένη και ξαφνικά εμφανίστηκε και θέλει να δει το παιδί. 

Εννοείται είπαμε πως θα το διερευνήσουμε, θα γίνει σταδιακά. Δεν σημαίνει πως 

επειδή εγώ τώρα το θυμήθηκα θα δω το παιδί μου εδώ και τώρα…ή μπορεί να μην το 

δει και καθόλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορείς να έχεις ξαφνικά την απαίτηση 

να δεις το παιδί σου ενώ ήσουν για πέντε ολόκληρα χρόνια εξαφανισμένος».  

     Στο σημείο αυτό αναρωτήθηκα εάν υπάρχει κάποιου είδους προκατάληψη ή η 

ύπαρξη κάποιων στερεοτύπων από μεριάς αναδόχων γονέων προς  τους βιολογικούς 

γονείς. Συχνά εκλαμβάνονται ως απειλή του δεσμού που επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν με το παιδί. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

περίπτωση ενός βρέφους από ένα νήπιο ή ένα παιδί διαφέρει ως προς τη μνήμη και 

τα βιώματα. Το βρέφος είναι ένα α-ιστορικό ον που χτίζει εξαρχής έναν δεσμό με τους 

θετούς ή αναδόχους γονείς όπως έγινε στη δική μου περίπτωση. Στη δεύτερη 

περίπτωση ωστόσο και στις περιπτώσεις αναδοχών, τα παιδιά έχουν ήδη βιώματα 

από τα ιδρύματα ή ακόμα και από την εγκατάλειψη των φυσικών γονέων.    
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    Η απάντηση που έλαβα ήταν η εξής « Εξαρχής λέμε στους αναδόχους ότι εάν θέλουν 

να εμπλακούν σε αυτό το κομμάτι και εφόσον τα παιδιά έχουν φυσικό περιβάλλον 

που τους επισκέπτεται, εμείς θα προγραμματίζουμε τα επισκεπτήρια τρείς ή τέσσερις 

φορές τον χρόνο. Αναλόγως το βλέπουμε…Αντί για μία φορά τον μήνα που γίνεται 

συνήθως όσο τα παιδιά βρίσκονται στις δομές μας. Είναι κάτι που το δέχονται 

θέλοντας και μη. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά γιατί και νομικά και τυπικά 

και θεωρητικά είμαστε εμείς οι γονείς εφόσον έχουμε την επιμέλεια. Δεν μπορούν να 

κάνουν διαφορετικά εφόσον έχουν μπει σε αυτόν τον δρόμο. Συνήθως το δέχονται 

πολύ εύκολα οι ανάδοχοι γονείς, δεν φέρνουν αντίσταση». Κατά την τελευταία μου 

επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου στην Αθήνα, την ώρα που ετοιμαζόμουν να 

επισκεφτώ τον τελευταίο όροφο της δομής ο οποίος χρησιμοποιείται ως αίθουσα 

ψυχαγωγίας και διασκέδασης των παιδιών, αναγκάστηκα να αποχωρήσω καθώς 

αντιλήφθηκα πως πραγματοποιούνταν συνάντηση με βιολογικό γονέα και δεν ήθελα 

η παρουσία μου να λειτουργήσει ανασταλτικά.   

     Αναφερόμενη στην πρακτική της αναδοχής και στον τρόπο που οργανώνονται και 

προγραμματίζονται οι συναντήσεις των βιολογικών γονέων με τα παιδιά τους και αν 

και κατά πόσο τα παιδιά είναι δεκτικά σε μια τέτοια συνάντηση η Πρεσβυτέρα, σε 

σχετική ερώτηση μου ανέφερε το εξής πολύ σημαντικό «Για όσα παιδιά έχουν μεταβεί 

σε ανάδοχη οικογένεια δεν γεννάται κάποιο θέμα καθώς δεν έχουν μνήμη από τη 

βιολογική τους μητέρα και κατά συνέπεια η συνάντηση δεν τους δημιουργεί κάποια 

συναισθήματα αφού δεν είχαν αναπτύξει κάποιο δεσμό, απεναντίας μπορεί να τα 

αποσταθεροποιήσει. Η συνάντηση σε αυτά τα πλαίσια ωφελεί κυρίως τους 

βιολογικούς γονείς πόσο μάλλον αν παλεύουν να επανέλθουν στην κανονικότητα για 

χάρη αυτού του παιδιού. Όταν όμως το παιδί είναι αρκετά μεγάλο και έχει μνήμη από 

τη μητέρα του, έχει την ανάγκη να τη δει για να μην αισθάνεται ότι το εγκατέλειψε. 

Συχνά όμως μια τέτοια ανάγκη αποβαίνει μοιραία για το παιδί αν αντικρύσει τη 

μητέρα του σε κακό χάλι –συνήθως μετά από κάποια δόση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο το ίδιο το παιδί να απορρίψει τη 

μητέρα και να μην είναι δεκτικό στις συναντήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως οι 

συναντήσεις διαδραματίζονται χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία βιολογικής και 
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ανάδοχης μητέρας για να μην επέλθει σύγχυση στο παιδί και πάντοτε με την 

παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού».   

     Η μη ταυτόχρονη συνύπαρξη της βιολογικής με την ανάδοχη κρίνεται ως αναγκαία 

και επιβεβλημένη καθώς πολλοί ανάδοχοι είναι αρνητικοί στη διεξαγωγή των 

συναντήσεων φοβούμενοι ότι έτσι επηρεάζεται αρνητικά το παιδί . Όσο περισσότερο 

χρόνο περνούν με το παιδί και ισχυροποιείται ο δεσμός τους, τόσο πιο επικριτικοί 

γίνονται προς τους φυσικούς γονείς ( Wilkinson, 1988). Επιδιώκοντας να 

δημιουργήσουμε μια κανονικότητα αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την βούληση των ίδιων των βιολογικών γονέων να συναντήσουν το παιδί τους, αυτοί 

θα ήταν η κοινωνική προέλευση τους, το προσωπικό τους δράμα, η σχέση της 

μητέρας με τον πατέρα του παιδιού και πως αυτή συνετέλεσε στην αποποίηση του 

γονεϊκού ρόλου, είτε η συναίνεση συνέβη από πίεση ή εξαναγκασμό της μητέρας , 

την έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό της περιβάλλον, το ενδεχόμενο της 

ασθένειας της μητέρας και τέλος η απουσία της μητέρας από την διαδικασία 

τοποθέτησης του παιδιού στην εκάστοτε ανάδοχη οικογένεια.  Επίσης σημαντικός 

είναι και ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην αναδοχή και κυρίως η δικαστική ή 

εισαγγελική παρέμβαση.   

     

    Από έρευνες που έγιναν σε οικογένειες που πήραν παιδιά μέσω της αναδοχής 

αποδείχτηκε ότι ελάχιστα παιδιά βλέπουν τους φυσικούς γονείς τους. Η απουσία της 

επαφής εδράζεται σύμφωνα με τους ερωτηθέντες κοινωνικούς λειτουργούς στην 

έλλειψη προσωπικού η οποία αναγκάζει τις κοινωνικές υπηρεσίες να δίνουν 

προβάδισμα στο συμφέρον του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια και να 

παραγκωνίζουν τους φυσικούς γονείς ακόμα και σε περιπτώσεις που θα ήταν δυνατή 

η επανένωση τους. Η διατήρηση της επαφής απαιτεί διαρκή υποστήριξη τόσο στην 

ανάδοχη όσο και στη φυσική οικογένεια η οποία επαφή όμως δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί λόγω έλλειψης δυναμικού (Καλλινικάκη, 2002).  Εντούτοις, στην Κιβωτό 

του  Κόσμου αυτή η διάσταση δεν παρατηρείται καθώς σε αναδοχή δίνονται τα 

παιδιά που έχει αποτύχει κάθε προσπάθεια επανένωσης ή είναι αδύνατη εξ αρχής.   
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     Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως τα παιδιά που πηγαίνουν σε ανάδοχες 

οικογένειες , έχουν βιώσει πολλαπλές μετακινήσεις και διαδοχικές μεταβάσεις από 

την βιολογική οικογένεια στο ίδρυμα, από το ίδρυμα ή την εκάστοτε δομή σε κάποια 

ανάδοχη ή θετή οικογένεια και στην καλύτερη των περιπτώσεων μένουν εκεί καθώς 

όπως θα αναλυθεί σε επόμενο σημείο του κεφαλαίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να 

επιστρέψει το παιδί είτε στη δομή είτε να τοποθετηθεί εκ νέου σε μια άλλη 

οικογένεια. Η κατασκευή της συγγένειας είτε τελεσφορεί είτε καταστρέφεται με την 

ελπίδα να τεθεί σε νέες βάσεις με μια άλλη οικογένεια. Ίσως και να μην τελεστεί ποτέ 

εάν το παιδί παραμείνει μέχρι την ενηλικίωση στη δομή.   

         Αναφορικά με την επιλογή ή μη των υποψηφίων γονέων ανέφερε «Στη 

συνεργασία που κάνουμε με τους υποψήφιους γονείς για να τους γνωρίσουμε και 

ξέροντας εμείς τα παιδιά μας, καταλήγουμε στον εξής συλλογισμό ‘’στην Ελεονώρα 

θα ταίριαζε ο Κωστάκης γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά’’, κυρίως επιλέγουμε με 

γνώμονα αν το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να ανταπεξέλθει στην 

φροντίδα του παιδιού, αν μπορεί να του προσφέρει τα πάντα, με λίγα λόγια αν είναι 

σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού εξατομικευμένα». Τα 

προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής παρουσιάζουν ομοιότητες αν όχι ταύτιση με 

αυτά της υιοθεσίας που αποτελεί μια μόνιμη μετάβαση του παιδιού. Με αυτό το 

σκεπτικό συμπέρανα πως αντιμετωπίζουν τις δύο πρακτικές ως εφάμιλλες.   

    Η κοινωνική λειτουργός μου είπε πως  τους ενδιαφέρει πάντοτε η μακροχρόνια 

προοπτική και το συμφέρον του παιδιού μακροπρόθεσμα, πιο συγκεκριμένα «Εμείς 

ακολουθούμε την μακροχρόνια προοπτική. Οι πιθανές  εκβάσεις είναι τρεις. Είτε η 

αναδοχή θα τελεσφορήσει και το παιδί θα καταλήξει να υιοθετηθεί από την εκάστοτε 

οικογένεια, είτε το παιδί θα επιστρέψει στη βιολογική οικογένεια ( την μητέρα είτε 

τον πατέρα). Ωστόσο υπήρξε και περιστατικό όπου το παιδί επέστρεψε ξανά στη δομή 

μας. Έτυχε και αυτό.»  Αναρωτήθηκα αν η επιστροφή , η πολλαπλή αυτή μετάβαση 

του παιδιού , οφείλεται σε άρνηση του παιδιού να παραμείνει στην ανάδοχη 

οικογένεια ή εάν οι ανάδοχοι γονείς αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στην φροντίδα του παιδιού ή αν δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν ως 

διαφορετικές προσωπικότητες.  Η απάντηση της κοινωνικής λειτουργού ήταν πολύ 

κατατοπιστική , την παραθέτω αυτούσια « Υπήρξε μια δυσκολία και ένα πρόβλημα 
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στη σύνδεση των αναδόχων γονέων με το παιδί , τα οποία φάνηκαν σε δεύτερο χρόνο 

και όχι στην αρχική γνωριμία , για την ακρίβεια φάνηκαν μετά από έναν χρόνο. Για τον 

λόγο αυτό υπάρχει και η εποπτεία από την Περιφέρεια . Τελικά αποδείχτηκε πως οι 

δυσκολίες μεταξύ τους είναι αδύνατον να γεφυρωθούν. Επίσης, η συγκεκριμένη 

ανάδοχη μητέρα δεν είχε στραφεί ποτέ στις κοινωνικές μας υπηρεσίες για υποστήριξη 

ή αντιμετώπιση των κρίσεων στη μεταξύ τους σχέση.  Δεν προσπάθησε να λύσει τα 

προβλήματα που ανέκυπταν με το παιδί πριν συσσωρευτούν και διογκωθεί το 

πρόβλημα και δεν λύνεται πλέον.  Ουσιαστικά το παιδί ζήτησε να επιστρέψει στον 

φορέα μας».   

    Εντούτοις,  ο Αναστάσης όταν ρωτήθηκε αναφορικά με την  πιθανότητα μη αίσιας 

έκβασης της αναδοχής , εικάζω ότι αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο γεγονός με τη 

διαφορά ότι επικεντρώνεται στην διαφορετικότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

γονέων και τέκνων βάσει της ηλικίας του παιδιού , πιο συγκεκριμένα:  « Είναι πιθανό 

να μας πουν οι ανάδοχοι ότι δεν περίμεναν να είναι έτσι η κατάσταση, ότι έχει πολύ 

ζόρι η υπόθεση. Από την άλλη μπορεί και το ίδιο το παιδί να διαμαρτυρηθεί, κυρίως 

όταν είναι μεγάλο και μπορεί να εκφραστεί ή ακόμα περισσότερο αν βρίσκεται στην 

εφηβεία που διαμορφώνει την προσωπικότητα του. Όταν έχουν αναλάβει κάποιο 

βρέφος, δεν μπορούν από το κλάμα του να βγουν συμπεράσματα για το αν το παιδί 

τοποθετήθηκε στη σωστή οικογένεια. Μας έχει τύχει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση 

ένα κοριτσάκι να δέχεται βία στην οικογένεια που τοποθετήθηκε. Οι ανάδοχοι γονείς 

αντί να εξηγούν στο παιδί το λάθος του, επέλεγαν να του δίνουν και από ένα χαστούκι. 

Δεν πρόκειται βέβαια για ξυλοδαρμό αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε αυτή η 

μητέρα να ζητήσει βοήθεια από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και όχι να φτάσει η 

κατάσταση στο απροχώρητο με αποτέλεσμα το παιδί να θέλει να επιστρέψει στον 

φορέα μας» .  

    Το τραγικό αυτό περιστατικό αν αναλογιστούμε την ψυχολογική κατάσταση του 

παιδιού και την απόρριψη που βίωσε για πολλοστή φορά , με ώθησαν να ζητήσω 

διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης των παιδιών. Με 

ενδιέφερε ιδιαζόντως αν και κατά πόσον επιλέγουν οι ίδιοι οι γονείς το παιδί ή αν 

αυτό έγκειται στην αποκλειστική διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών. Εντούτοις, 

όπως θα αναφερθεί σε μεταγενέστερο στάδιο , υπήρξε και περίπτωση ενός παιδιού 
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που διάλεξε το ίδιο τους ανάδοχους και μετέπειτα θετούς γονείς του. Στον 

προαναφερθέντα προβληματισμό μου η κοινωνική λειτουργός φρόντισε να μου το 

εξηγήσει πολύ περιγραφικά « Οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς δεν τα κοιτάνε σίγουρα 

τα παιδιά. Μετά τη συνεργασία και τις προγραμματισμένες επαφές που έχουμε με 

τους γονείς, μας περιγράφουν πως θα ήθελαν να είναι το παιδί που θα 

αναλάβουν…ας πω ένα τυχαίο παράδειγμα που δεν μας έχει συμβεί αλλά θέλω να το 

χρησιμοποιήσω για να το καταλάβετε καλύτερα.. μας λένε ας πούμε ότι έχουν σκεφτεί 

ένα παιδάκι ξανθό με γαλάζια μάτια που να μην είναι από οικογένεια ρομά. Αυτό που 

θα μας ζητήσουν εμείς μπορεί να μην έχουμε παιδάκι που να ταιριάζει στη 

συγκεκριμένη οικογένεια. Εκεί αυτόματα οι επιλογές μικραίνουν. Είναι πιθανόν να 

μας πουν πως το φαντάστηκαν αυτό το παιδάκι αλλά και από την άλλη εμείς θα τους 

πούμε ποιο παιδί θα τους ταίριαζε από αυτά που έχουμε. Η πρόταση που θα τους 

γίνει από εμάς είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την ψυχολόγο του φορέα μας και 

την επιστημονική μας ομάδα. Σκεφτόμαστε τι είδους ζευγάρι έχουμε κάθε φορά και 

ποιο από τα παιδιά μας θα ταίριαζε σε αυτό. Κάπως έτσι γίνεται το ματσάρισμα. Αφού 

κατασταλάξουμε ότι για παράδειγμα στην Ελεονώρα θα ταίριαζε ο Κωστάκης , 

προγραμματίζουμε μια συνάντηση και δημιουργείται ο εξής υποθετικός διάλογος:  

-Εσείς μας ζητήσατε ένα παιδάκι ενός έτους.  

-Εμείς όμως για εσάς σκεφτήκαμε τον Κωστάκη που είναι τριών ετών.  

Στη συνέχεια τους δίνουμε ένα μη ακριβές λεπτομερές ιστορικό του παιδιού και σε 

εκείνο το σημείο καλούνται να αποφασίσουν αν θέλουν να συναντήσουν τον Κωστάκη 

έχοντας ακούσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτόν χωρίς να τον έχουν 

μπροστά τους. Πολλές φορές αυτά που τους λέμε μπορεί να συμπίπτουν με αυτά που 

έχουν φανταστεί. Υπάρχουν όμως και φορές που τα όσα ακούν από εμάς δεν είχαν 

περάσει ποτέ από το μυαλό τους. Αν δεχτούν, τότε και μόνο τότε κανονίζουμε μια 

συνάντηση στην οποία θα είναι το παιδί, η κοινωνική λειτουργός, η ψυχολόγος και οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς. Κάπως έτσι γίνεται η διαδικασία, ναι μεν ακούμε τις 

προσδοκίες και επιθυμίες των αναδόχων γονέων αλλά…».  

       Επί του προκειμένου θέματος ρωτήθηκε και ο Αναστάσης  ο οποίος μου 

περιέγραφε τα γεγονότα όπως ακριβώς τα σκεφτόταν χωρίς προσπάθειες 

εξωραϊσμού ή λιγότερο δηκτικής διατύπωσης. Όταν χαρακτηριστικά  έθιξα το ζήτημα 
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της επιλογής των αναδόχων γονέων και το αν  και κατά πόσο επιλέγουν παιδιά, αν 

τους δίνεται το ελεύθερο να επιλέξουν και ποια είναι ή θα πρέπει να είναι τα κίνητρα 

των υποψηφίων γονέων για την απόκτηση ενός  παιδιού, η απάντηση του ήταν 

αφοπλιστική. Μου εξήγησε πως υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και προσδοκίες 

υποψηφίων γονέων αλλά και ποικίλοι χειρισμοί και προσεγγίσεις. Ανάλογη είναι και 

η αντιμετώπιση τους  από τον φορέα «Δεν έχουμε μόνο βρέφη, έχουμε και μεγάλα 

παιδιά. Μερικοί γονείς επιλέγουν – λες  και παραγγέλνουν ένα ξανθό με μπλε μάτια 

,λες και παραγγέλνουν πατάτες για τηγάνι. Όλοι επιλέγουν ή εύχονται να μπορούσαν 

να επιλέξουν.  

Λίγες είναι οι οικογένειες που έρχονται με το σκεπτικό ότι έχουν αγάπη και θέλουν να 

την διοχετεύσουν σε ένα παιδί. Το λάθος ξέρεις ποιο είναι; Ότι οι ανάδοχοι πρέπει να 

έχουν αγάπη να τους περισσεύει και να θέλουν να την δώσουν κάπου και όχι να έχουν 

την ανάγκη ενός παιδιού για δεκανίκι.  Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να καλύπτουν τις 

ανάγκες των γονέων τα ίδια . Ένα παιδί πρέπει να πάρει αγάπη και όχι να 

συμπληρώσει τους άλλους. Το σκεπτικό τύπου ‘’αχ δεν είμαστε ολοκληρωμένοι, αν 

είχαμε ένα παιδάκι θα ήμασταν..’’ είναι λάθος. Το σωστό θα ήταν ‘’έχουμε τόση 

αγάπη που μας πνίγει και πρέπει να τη δώσουμε κάπου..’’. Ακριβώς επειδή έχουμε 

πολλά ζευγάρια με τέτοιες εγωιστικές αντιλήψεις που για εμάς δεν δίνουν 

προβάδισμα στο συμφέρον του παιδιού αλλά στη δική τους εξέλιξη και ολοκλήρωση, 

πολλές αιτήσεις απορρίπτονται αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές που γίνονται δεκτές»  

.  

      Στη συγκεκριμένη μαρτυρία θίγεται μια πολύ σημαντική παράμετρος της 

πρακτικής της αναδοχής και της αντίστοιχης κουλτούρας που οικοδομείται. Είναι 

συχνό το φαινόμενο της ύπαρξης φαντασιώσεων αναφορικά με το παιδί που θα 

επιθυμούσαν να αποκτήσουν οι γονείς, είτε ανάδοχοι είτε φυσικοί είτε θετοί.  Όλοι 

ονειρεύονται το μελλοντικό τους παιδί, πως θα το αναθρέψουν βάσει προσωπικών 

πεποιθήσεων, εμπειριών, φιλοδοξιών αλλά πρωτίστως βάσει αγάπης και θέλησης να 

του προσφέρουν το καλύτερο δυνατό μέλλον. Εντούτοις, οι φυσικοί γονείς 

μεγαλώνουν το παιδί τους ερχόμενοι προ τετελεσμένου ενώ οι ανάδοχοι και οι θετοί 

συχνά έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Μια επιλογή όμως που εμπίπτει σε νομικά, 

κοινωνικά και ηθικά κριτήρια αν συνυπολογιστούν τα ηλικιακά κριτήρια του νομικού 
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πλαισίου αναφορικά με τη διαφορά ηλικίας αναδόχων/ θετών γονέων και τέκνων. 

Επίσης, αν η επιλογή ήταν επιτρεπτή χωρίς περιορισμούς κάθε είδους, πολλά παιδιά 

θα ήταν καταδικασμένα στο περιθώριο ,στην πολλαπλή μειονοτικοποίηση και στην 

αλλεπάλληλη εγκατάλειψη καθώς θα υπήρχε το ενδεχόμενο να μην επιλεγούν από 

κανέναν.  Ταυτόχρονα, από την συγκεκριμένη μαρτυρία, προκύπτει και μια άλλη 

παράμετρος για την επιτυχή τέλεση της αναδοχής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

θα πρέπει να βρίσκεται το παιδί που θα δεχτεί την προσφερόμενη αγάπη και όχι οι 

γονείς που αισθάνονται πλήρεις. Παραγκωνίζονται έτσι τα ταπεινά ένστικτα του 

εγωισμού και δίνεται προβάδισμα στον αλτρουισμό, στην ανόθευτη αγάπη και στην 

προσφορά. Η υιοθεσία και η αναδοχή σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να 

νοούνται ως η με κάθε τρόπο ικανοποίηση της επιθυμίας ενός άτεκνου ζευγαριού 

αλλά ως η ευτυχής σύμπτωση αυτής της επιθυμίας με την ανάγκη ενός παιδιού να 

αποκτήσει ένα μέλλον ( Αμπατζόγλου, 2002).    

    Ο Αναστάσης αναφερόμενος στην ηλικιακή διαφορά των γονέων και των τέκνων 

είπε χαρακτηριστικά το εξής «Κοιτάμε την ανάγκη του παιδιού πάντα. Για παράδειγμα 

αν έρθει ένα ζευγάρι πενήντα χρονών δεν θα του δώσουμε ένα μωρό γιατί όταν το 

παιδάκι θα γίνει δεκαπέντε ετών αυτοί θα είναι στα 65 και δεν θα μπορούν να 

ασχοληθούν μαζί του. Βλέπουμε και το μέλλον του παιδιού…δεν είναι για ένα 

σαββατοκύριακο –λίγο να χαρεί και μετά πίσω-..παιδί σου είναι, παιδί παίρνεις…τι να 

κυνηγήσεις αν είσαι στα 75; Και υπάρχει και το ενδεχόμενο το παιδί να μείνει ξανά 

ορφανό. Για τους λόγους αυτούς κοιτάμε να ψαλιδίσουμε την ηλικιακή διαφορά όσο 

μπορούμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή οι γονείς που θα πάρουν 

ένα βρέφος να είναι γύρω στα τριάντα με τριανταπέντε χρόνια. Αν έρθει κάποιος 

γύρω στα πενήντα και θέλει να αποκτήσει ένα παιδί, δεν τον αποκλείουμε ασφαλώς 

αλλά θα φροντίσουμε να πάρει ένα πιο μεγάλο παιδί προς όφελος και των δύο 

πλευρών, των γονέων και του παιδιού. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ο εξής: τα 

πιο μεγάλα παιδιά υπάρχει το ενδεχόμενο να ζουν επί σειρά ετών σε ένα πλαίσιο 

όπως είναι η  

Κιβωτός – που για μένα μπορεί να είναι μεν τέλειο- αλλά λείπει η αποκλειστικότητα. 

Δεν αισθάνονται ότι έχουν δικούς τους γονείς για να δημιουργηθεί ένας δεσμός 

προσωπικός. Τα βρέφη δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, συγκεκριμένα είχαμε 
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οκτώ βρέφη στο βρεφοκομείο μας τα οποία έχουν δοθεί ήδη σε ανάδοχες οικογένειες 

σε νεαρά ζευγάρια συγκεκριμένα. Τα πιο μεγάλα παιδιά κατ’ αντιστοιχία θα δοθούν 

σε πιο μεγάλα ηλικιακά ζευγάρια».  

     Στο συγκεκριμένο σημείο αναρωτήθηκα αν υπάρχει μια διεπιστημονική 

συνεργασία ( παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γιατροί ) σε αυτήν την 

προετοιμασία των παιδιών και πως συντελείται η επιλογή της τοποθέτησης 

συγκεκριμένου παιδιού στην εκάστοτε οικογένεια. Η κοινωνική λειτουργός αρχικά 

μου απάντησε πως η διεπιστημονική προσέγγιση καθίσταται αναγκαία αλλά η 

ηλικιακή στάθμη του παιδιού χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης κάθε φορά , πιο 

συγκεκριμένα «Βεβαίως και το προσεγγίζουμε διεπιστημονικά το όλο ζήτημα, δεν 

υπάρχει άλλος δρόμος και αυτή είναι και η πολιτική της Κιβωτού του Κόσμου. Από την 

άλλη , όσο πιο μικρό είναι το παιδί ,τόσο πιο δύσκολο είναι να το κάνεις ξεκάθαρο – 

ότι θέλει να σε γνωρίσει ένα ζευγάρι, τι θα έλεγες…μέσα από το παιχνίδι…».   

       Σε ερώτηση μου αναφορικά με την αναμονή των αναδόχων γονέων και πόσο αυτή 

συνήθως διαρκεί, η κοινωνική λειτουργός μου εξήγησε πως μέχρι πέρυσι κάθε 1η 

Τετάρτη του μήνα διοργανωνόταν μια ενημερωτική συνάντηση με όλους τους 

υποψήφιους αναδόχους γονείς, μια πολιτική όμως που δεν ήταν δυνατόν να 

συνεχιστεί και φέτος. Λόγω της ισχύος του νέου νόμου περί των υιοθεσιών και των 

αναδοχών , η βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην Περιφέρεια και όχι στους φορείς 

και τις δομές.  Εάν οι ενημερωτικές συναντήσεις συνεχίζονταν στην Κιβωτό του 

Κόσμου, αυτό θα γινόταν μόνο με την παρουσία ενός εκπροσώπου της Περιφέρειας , 

η οποία πλέον έχει τον πρώτο λόγο στις αναδοχές και τις υιοθεσίες. Η  εκπροσώπηση 

αυτή όμως δεν καθίσταται δυνατή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κατά συνέπεια, εφόσον 

η αρωγή της Περιφέρειας δεν θα ήταν εμφανής , προς το παρόν οι ενημερωτικές 

συναντήσεις έχουν αναβληθεί. Η αναβολή αυτή δεν εδράζεται στο γεγονός ότι ήταν 

μια λανθασμένη τακτική αλλά τελείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα . 

Στον ρόλο της Περιφέρειας αναφέρθηκε και ο κύριος Αποστόλης ο οποίος μου 

εξήγησε πως για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κατά τα άλλα αγαστή 

συνεργασία που έχουν με την Περιφέρεια, πλέον προτρέπουν τους υποψήφιους 

αναδόχους γονείς να μην απευθύνονται εξαρχής στην Κιβωτό αλλά στην Περιφέρεια 

για να ελεγχθούν και να λάβουν το πιστοποιητικό καταλληλότητας  και εφόσον 
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ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να επιστρέφουν στην Κιβωτό για να προχωρήσουν 

στο επόμενο στάδιο.  

     Εκτός των άλλων, με την ύπαρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο άμεσο μέλλον, 

του λεγόμενου ηλεκτρονικού μητρώου, στην Κιβωτό  δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν 

τι συνέχεια θα έχει όλο αυτό. Εύλογα αναρωτήθηκα από τα λεγόμενα του κυρίου 

Αποστόλη , εάν με την ανάληψη του κομβικού ρόλου διαμεσολάβησης από την 

Περιφέρεια θα πρέπει μακροπρόθεσμα οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς να 

απευθύνονται πρώτα στην εκάστοτε δομή/ φορέα ή θα πρέπει να απευθύνονται στην 

Περιφέρεια και αυτή να επιλέγει τον φορέα που θα στραφούν σε επόμενο στάδιο οι 

γονείς καθώς μέχρι τώρα οι γονείς επέλεγαν τον φορέα όπως γινόταν στην περίπτωση 

της Κιβωτού από το 2016 που ξεκίνησε το πρόγραμμα της αναδοχής. Η απάντηση που 

έλαβα ήταν βάσει εικασίας της κοινωνικής λειτουργού αναφορικά με την εξέλιξη του 

συστήματος αναδοχών και των εντυπώσεων που έχουν δημιουργηθεί από την 

στοχοθεσία των ιθυνόντων. Θα παραθέσω την απάντηση της όπως ακριβώς την 

κατέγραψα «Από όσο έχω καταλάβει το μακροπρόθεσμο σκεπτικό είναι το  εξής: στο 

πρώτο μητρώο θα καταγράφονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς ή οι θετοί, στο 

δεύτερο μητρώο οι ανήλικοι και ο φορέας που τους έχει αναλάβει. Κάποια στιγμή 

ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας θα έρχονται σε σύγκλιση αυτά τα δύο μητρώα 

.Θα δημιουργείται η ερώτηση «ποιος είναι ο επόμενος και με ποιο παιδί θα 

ταίριαζε;», αν υποθέσουμε ότι θα ταίριαζε με τον Κωστάκη, επόμενο στάδιο θα ήταν 

να εντοπίσουν σε ποιον φορέα βρίσκεται ο Κωστάκης και να έρθουν σε επαφή με 

αυτόν τον φορέα. Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια θα είναι υπεύθυνη για αυτήν την 

αντιστοίχιση και εκείνη θα παραπέμπει τους υποψήφιους ανάδοχους ή θετούς γονείς 

στον εκάστοτε φορέα».    

    Από τα λεγόμενα της παρασύρθηκα και ρώτησα εμφανώς απορημένη αν η όλη 

διαδικασία είναι ψυχρή και αμιγώς γραφειοκρατική και εάν  ως φορέας έχουν 

ερωτηματικά για το αν και κατά πόσο θα τελεσφορήσει το νέο σύστημα. Η κοινωνική 

λειτουργός με αφοπλιστική ειλικρίνεια μου αποκρίθηκε πως καλό θα ήταν και πως 

θα έπρεπε να έχουν και εκείνοι ως φορέας μία εικόνα για την όλη διαδικασία και να 

μην περιοριστεί ο ρόλος τους στην απλή υποδοχή των αναδόχων γονέων. Το βασικό 

της επιχείρημα ήταν ότι στην  Κιβωτό ,πιο συγκεκριμένα «εμείς» όπως είπε, ξέρουν 
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τα παιδιά, γνωρίζουν την ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία τους καθώς για ένα 

μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα «μεγαλώνουν» μαζί τους και δένονται με αυτά. 

Πώς, λοιπόν, η Περιφέρεια θα πει ότι για παράδειγμα η Ελεονώρα ταιριάζει με τον 

Κωστάκη αν δεν γνωρίζουν τον Κωστάκη;   

    Από τη μεριά μου, επιδιώκοντας να κάνω μια σύγκριση με το παρελθόν αναφορικά 

με τη συνεισφορά και τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στην μετάβαση των 

παιδιών από έναν φορέα σε μία οικογένεια, προβληματίστηκα σχετικά με την εξέλιξη 

του ρόλου που διαδραματίζουν, αν περιορίζονται στο γραφειοκρατικό κομμάτι 

συμπληρώνοντας απλώς κουτάκια ή έχουν υιοθετήσει μια πιο ανθρώπινη 

προσέγγιση. Η απάντηση που έλαβα ήταν η εξής «Σίγουρα η προσέγγιση πλέον είναι 

πιο ανθρώπινη και πιο προσωπική θα έλεγα –τουλάχιστον στον δικό μας φορέα, γιατί 

θεωρώ ότι αυτή είναι η διαφορά της Κιβωτού του Κόσμου από τις άλλες υπάρχουσες 

δομές- ωστόσο αυτός ο νέος τρόπος επιλογής γονέων και παιδιών είναι λίγο 

επιφανειακός κατά τη γνώμη μου. Ελπίζω ότι θα αρχίσει να λειτουργεί έτσι και στη 

συνέχεια θα βρουν έναν καλύτερο τρόπο συνεργασίας των φορέων με την 

Περιφέρεια πριν γίνει το λεγόμενο ματσάρισμα των δύο μητρώων. Ο προβληματισμός 

μου έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να ξέρουν αν και κατά πόσο θα ταιριάζει 

το συγκεκριμένο παιδάκι στην εκάστοτε οικογένεια. Δεν μπορεί αυτό να αφήνεται 

στην τύχη. Αισθάνομαι ότι παρακάμπτεται το συναισθηματικό κομμάτι. Δέχομαι ότι 

το λεγόμενο ματσάρισμα αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Περιφέρειας, όμως εάν η 

οικογένεια που θα σταλεί στον φορέα μας αποδειχτεί ότι δεν ταιριάζει με το παιδάκι, 

ποια θα είναι η δική μας θέση; Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μετά από 

τόσο αγώνα και τόσες προσπάθειες θεωρούν ότι είναι κοντά στην απόκτηση ενός 

παιδιού; Ποιος θα υπερισχύσει στην τελική γνωμοδότηση; Η Περιφέρεια ή ο εκάστοτε 

φορέας;» .   

     Οι ανησυχίες της κοινωνικής λειτουργού συνοψίζονται στον εξής προβληματισμό: 

είναι ποτέ δυνατόν οι εμπλεκόμενοι φορείς που επιτελούν το έργο τους ευσυνείδητα 

να ξεχάσουν την προσωπική ιστορία του κάθε παιδιού; Το τραύμα που έχει υποστεί 

η παιδική ψυχή και η μνήμη τους που το διατηρεί; Το κάθε παιδί αποτελεί ένα τμήμα 

μιας οικογενειακής ιστορίας , μια ιδιότητα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως 
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ένα κομμάτι χαρτί ή ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. Μου επαναλάμβανε 

συνεχώς την ίδια φράση «πού θα πάει αυτό το παιδί, τι θα γίνει…».   

     Στον νέο νόμο του 2018 αναφορικά με τις αναδοχές δεν ορίζονται κάποιες 

παράμετροι σχετικά με την συνύπαρξη αναδόχων, θετών και βιολογικών γονέων στην 

ίδια πόλη. Έκρινα σκόπιμο να το συζητήσω και με τον Αναστάση ο οποίος το βλέπει 

από διαφορετική οπτική γωνία καθώς υπήρξε και ο ίδιος παιδί της Κιβωτού. Πιο 

συγκεκριμένα με ενδιέφερε η μελλοντική στάση που θα κρατούσε το παιδί  αν 

γνώριζε πως οι βιολογικοί γονείς του απέχουν λίγα μόλις χιλιόμετρα.  Η απάντηση 

που πήρα ήταν αφοπλιστική « Εμάς δεν μας ενδιαφέρει που μένει ο βιολογικός 

γονέας και που ο ανάδοχος. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι ανάδοχοι γονείς ζούσαν 

στην Πάτρα ή την Θεσσαλονίκη όμως επισκέπτονταν την Κιβωτό για να 

παρακολουθήσουν τα προγράμματα και τις συναντήσεις που αφορούσαν τους 

αναδόχους γονείς και την προετοιμασία τους. Το έχω πει ξανά, όλα γίνονται με βάση 

το συμφέρον του παιδιού. Αν κρίνουμε ότι θα ήταν προς όφελος του να ενταχθεί σε 

μια συγκεκριμένη οικογένεια, θα πάει σε όποιο μέρος της Ελλάδας είναι αυτή η 

οικογένεια, ακόμα και αν συμπωματικά βρίσκεται στην ίδια πόλη με τους βιολογικούς 

γονείς. Από την άλλη , οι βιολογικοί γονείς πώς να ψάξουν το παιδί τους ενώ έχουν 

χάσει την επιμέλεια και πολύ περισσότερο μετά από πέντε χρόνια για παράδειγμα; 

Ως τι; Ακόμα και από τύψεις να ψάξουν να το βρουν, τι να το κάνει τότε το παιδί; Αν 

το έχουν αφήσει από τα τρία του χρόνια και μέχρι τα δεκαοκτώ μεγαλώνει σε μια άλλη 

οικογένεια με πολλή αγάπη και σε ένα όμορφο σπίτι,  πώς να αλλάξει ξαφνικά; Τα 

παιδιά δεν σκέφτονται πολύ σύνθετα αν έχουν μετακινηθεί από μικρή ηλικία σε μια 

άλλη οικογένεια. Μπορεί να δεχτούν ότι τους γέννησε κάποιος άλλος αλλά και η όλη 

διαδικασία με παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για το παιδί είναι πολύ 

ψυχοφθόρα. Συχνά οι ψυχολόγοι κάνουν την διαδικασία πολύ πιο  πολύπλοκη από ο 

,τι είναι, λιγότερο συναισθηματική και πιο τυπική. Για όλους αυτούς τους λόγους, 

επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια αυτού του παιδιού και 

για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντος του, δεν βιαζόμαστε να  

προχωρήσουμε στην αναδοχή. Μπορεί να περάσουν και έξι ή εννιά μήνες για την 

τελική γνωμοδότηση. Η εμπλοκή της Περιφέρειας πλέον δεν θα επηρεάσει τη δική 
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μας σωστή γνωμοδότηση όσο και αν βιάζονται ή θέλουν να επιταχύνουν τις 

διαδικασίες».  

  

     Με τον νέο νόμο προβλέπεται και η ύπαρξη του θεσμού της επαγγελματικής 

αναδοχής κατά την οποία στους ανάδοχους γονείς θα χορηγούνται επιδόματα από το 

κράτος ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των 

παιδιών. Ακριβώς επειδή δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της επαγγελματικής 

αναδοχής ως εναλλακτική μορφή της πρακτικής της αναδοχής ,η κοινωνική 

λειτουργός δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εάν θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά της 

επαγγελματικής αναδοχής από την μακροχρόνια αν και το ζήτημα της χορήγησης 

επιδομάτων δημιουργεί αμφιλεγόμενα συναισθήματα ως προς την 

αποτελεσματικότητα του καθώς μπορεί να προσελκύσει αμφιβόλου ηθικής 

καιροσκόπους που αποσκοπούν στις οικονομικές απολαβές εις βάρος των παιδιών.   

Την ίδια ερώτηση έθεσα και στον κύριο Αποστόλη ο οποίος σχολίασε το εξής 

αναφορικά με την επαγγελματική αναδοχή «Φαντάσου τι θα γίνει τότε, πόσος κόσμος 

θα θελήσει να γίνει ανάδοχος γονέας…τώρα είναι πάρα πολλοί που αποβλέπουν σε 

κάτι μόνιμο όπως είναι η υιοθεσία, αν συνυπολογιστεί και ο οικονομικός παράγων 

βάλε με το νου σου πόσες αιτήσεις θα συγκεντρώσουμε».   Η εξέλιξη της 

επαγγελματικής αναδοχής θα φανεί εν καιρώ καθώς ακόμα και οι Περιφέρειες δεν 

γνωρίζουν και διευκρινήσεις ακόμα δεν έχουν σταλεί στους φορείς.   

      Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η αναφορά στα παιδιά της δομής ως «παιδιά μας». 

Η χρήση της κτητικής αντωνυμίας προσδίδει μια ζεστασιά, μια αγάπη και μια 

τρυφερότητα για αυτά τα παιδιά. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της παραμονής των 

παιδιών στη δομή φιλοξενίας, κατασκευάζεται μια άλλου είδους ,ιδιότυπη μορφή 

συγγένειας με τις κοινωνικές λειτουργούς και τις ψυχολόγους, καθώς έχοντας την 

επιμέλεια και την γονική μέριμνα ως φορέας, αναπτύσσουν μια ιδιάζουσα σχέση με 

τα παιδιά τα οποία υπάρχει και το ενδεχόμενο να παραμείνουν μέχρι την ενηλικίωση 

τους στη δομή.  

          Τα προαναφερθέντα αφορούσαν το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και πως 

αυτό μορφοποιείται μέσω της ιδρυματικής τοποθέτησης ενός παιδιού. Στις ιδιωτικές 
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υιοθεσίες εντούτοις, δεν αποκλείεται να υπάρχουν περισσότερες από μία οικογένειες 

που διεκδικούν το παιδί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσωπική μου 

ιστορία. Αυτό που γνωρίζω όμως από τα λεγόμενα της μαμάς μου είναι ότι υπήρχαν 

και άλλοι υποψήφιοι   γονείς οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να διαθέσουν και χρηματικό 

ποσό ωστόσο απορρίφθηκαν από την βιολογική μου μητέρα. Επίσης δεν ξέρω ούτε 

εγώ ούτε κάποιος από τους συγγενείς μου που το συζήτησαν μαζί μου,  για ποιο λόγο 

η βιολογική μητέρα δεν επέλεξε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που της 

προσέφεραν , «ενδεχομένως από ευγνωμοσύνη προς τη μαμά σου που την φρόντιζε» 

μου είπε χαρακτηριστικά ο μπαμπάς μου.   

   Γίνεται έτσι εμφανής η  κατασκευή συγγένειας και υποχρεώσεων γονέα προς το 

παιδί από το εμβρυακό στάδιο. Η μαμά μου προνοούσε για το παιδί που θα γινόταν 

δικό της και που τότε βρισκόταν στην κοιλιά μιας άλλης γυναίκας. Εξαρχής με 

θεώρησε δική της και με προστάτευε. Επίσης , είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της επιλογής που κάνει η βιολογική μητέρα. Παράλληλα, στις υιοθεσίες στις οποίες η 

βιολογική μητέρα αποφάσισε ελεύθερα παρατηρείται ελάφρυνση του 

συναισθηματικού φορτίου τους ενώ είναι ιδιαιτέρως σημαντική η αναφορά στην 

άγνοια για τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των πατέρων καθώς μπορεί να μην 

γνώριζαν καν την ύπαρξη του παιδιού ενώ το πιθανότερο ήταν ότι τα παιδιά 

προήλθαν εκτός γάμου.   

     Στην δική μου περίπτωση, αρχικά είχα όλη την καλή διάθεση να έλθω σε επαφή με 

την κοινωνική λειτουργό που είχε αναλάβει την υπόθεση μου, εν τέλει δεν το 

τόλμησα καθώς φοβήθηκα το συναισθηματικό κόστος. Εντούτοις, την μία και 

μοναδική φορά που την συνάντησα κατά τα διάρκεια της έρευνας μου, μου είχε πει 

πως «κάθε φορά που με έβλεπες μου έδινες και ένα λουλούδι σαν να αισθανόσουν 

ότι σε βοήθησα και εγώ να γίνεις η γυναίκα που είσαι σήμερα». Η αλήθεια είναι ότι 

μόλις μου το είπε θυμήθηκα τον εαυτό μου να της δίνει ένα λουλούδι, ωστόσο είμαι 

σχεδόν βέβαιη πως η μαμά μου μου το έβαζε στο χέρι για να της το δώσω. Μου 

καλλιέργησε ,έτσι, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Δεν γνωρίζω κάθε πόσο μας 

επισκεπτόταν η κοινωνική λειτουργός και μέχρι ποια ηλικία με παρακολουθούσε. 

Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι πως είχα την εικόνα μιας οικογενειακής φίλης 

που ερχόταν επίσκεψη στο σπίτι. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ήμουν φοιτήτρια, 
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συνειδητοποίησα ότι ήταν η κοινωνική λειτουργός που με είχε αναλάβει και δεν 

ερχόταν επίσκεψη αλλά με αξιολογούσε. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν αισθάνθηκα 

ποτέ απειλή από την παρουσία της στο σπίτι μας ούτε και με έκανε ποτέ να αισθανθώ 

άβολα. Το αντίθετο θα έλεγα, κάθε φορά που την βλέπω χαίρομαι πάρα πολύ γιατί 

την θεωρώ ένα εξαιρετικά οικείο μου πρόσωπο, μια αντιμετώπιση που δεν άλλαξε 

ακόμα και όταν έμαθα την επαγγελματική ιδιότητα της.  

  

  

       Από την άλλη, αν προσεγγίσουμε το ενδεχόμενο της υιοθεσίας από έναν δημόσιο 

φορέα όπως συνέβη με την κυρία Ειρήνη, οι πληροφορίες που αντλούμε είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για το ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται στα 

δημόσια ιδρύματα σε περιπτώσεις υιοθεσίας. Η κυρία Ειρήνη με τον κύριο Δημήτρη 

άρχισαν να μου διηγούνται πως κατέληξαν να υιοθετήσουν την Χριστίνα, πως ήρθε 

το πλήρωμα του χρόνου σύμφωνα με τα λεγόμενα τους. « Κάποια φίλη μου με 

σύστησε σε κάποιον γνωστό της ο οποίος δούλευε τότε στον συγκεκριμένο φορέα και 

ήξερε ότι υπάρχει και πιο σύντομος τρόπος να υιοθετήσει κανείς παιδί μέσω , για 

παράδειγμα υπήρχαν παιδιά που ήταν σκουρόχρωμα ή μελαμψά και δεν τα ήθελε 

κανείς ή ακόμα και παιδιά προς αναδοχή που τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένη και 

ήταν πιο εύκολο να καταλήξει σε υιοθεσία. Αυτός ο άνθρωπος έγινε η αιτία να 

ξαναμπούμε στην όλη διαδικασία Επισκεφθήκαμε στον συγκεκριμένο φορέα και 

κάναμε την αίτηση για την υιοθεσία. Για οικογενειακούς λόγους ο γνωστός μας δεν 

μεσολάβησε καθόλου όμως η αίτηση υπήρχε και πήρε τον δρόμο της. Περάσαμε από 

την κοινωνική έρευνα, πήραμε την καταλληλότητα και μετά από έναν χρόνο 

ξεκινήσαμε τις τακτικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους 

ψυχολόγους οι οποίοι ζήτησαν να συναντηθούν και με την βιολογική κόρη του 

Δημήτρη, την Μαριάννα, για να δουν αν όντως συμφωνεί με το ενδεχόμενο της 

υιοθεσίας καθώς είχε έννομο συμφέρον από την μη τέλεση της λόγω περιουσιακών 

διεκδικήσεων.   

    Μόλις ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες μας πήραν τηλέφωνο ότι 

έχουν βρει ένα παιδάκι που θα ταίριαζε σε εμάς. Η αλήθεια είναι ότι μας ρώτησαν τι 

φύλο θα προτιμούσαμε. Εμείς απαντήσαμε ότι δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη 
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προτίμηση – όπως συμβαίνει και στα βιολογικά παιδιά που οι γονείς δεν επιλέγουν- 

αλλά αν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε θα θέλαμε ένα κοριτσάκι καθώς ο 

Δημήτρης έχει ήδη μια κόρη που απέκτησε δυο αδέρφια αγόρια από τον δεύτερο 

γάμο της μητέρας της και καλό θα ήταν να έχει και μια αδερφούλα . Αυτό όμως δεν 

ήταν δεσμευτικό για αυτό και το πρώτο παιδί που μας πρότειναν ήταν αγοράκι. Ήταν 

ένα παιδάκι από γονείς χρήστες και είχε πρόβλημα υγείας, συγκεκριμένα Ηπατίτιδα 

Β. Εμείς όμως είχαμε ζητήσει το παιδί που θα μας δοθεί να είναι υγιές  και στο σημείο 

αυτό φάνηκε πως οι κοινωνικές υπηρεσίες που είχαν αναλάβει εμάς δεν είχαν 

εναρμονιστεί με την κοινωνική λειτουργό που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο παιδί. 

Το παιδί δεν το είδαμε καν εμείς». Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κύριος Δημήτρης και 

πρόσθεσε μια λεπτομέρεια που η κυρία Ειρήνη δεν θυμόταν «Είχα κάνει μια επιστολή 

προς τον φορέα ότι όφειλαν εξ αρχής να μας ενημερώσουν για το πρόβλημα υγείας 

του παιδιού και να αποφασίσουμε εμείς τι ακριβώς θα πράξουμε και αν θα 

συνεχίσουμε με το συγκεκριμένο παιδί γιατί μας έφεραν προ τετελεσμένου μη 

κάνοντας σωστά τη δουλειά τους. Το ίδρυμα αναστατώθηκε, θορυβήθηκαν. Όπως και 

να το κάνουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας για λάθος χειρισμό – πάντα με ωραίο  

τρόπο βέβαια- δεν τους τιμούσε».  Η στάση των κοινωνικών λειτουργών σε μια τόσο 

κομβική στιγμή μπορεί να ορίσει το μέλλον ενός παιδιού προς πάσα κατεύθυνση. 

Κατά συνέπεια η δράση αυτή δεν μπορεί να αφορμάται από γραφειοκρατικές 

αντιλήψεις , κεκτημένα και αντανακλαστικά ετών . Δεν μπορεί η τοποθέτηση ενός 

παιδιού να είναι απότοκο της απόφασης ενός κοινωνικού λειτουργού ο  οποίος 

επιφορτίζεται με μια τρομερή εξουσία αναφορικά με το ‘’που θα πάει αυτό το παιδί’’. 

( Αμπατζόγλου, 2002). Ταυτόχρονα, το περιστατικό με το παιδάκι που νοσούσε θίγει 

και ένα ζήτημα πιο περίπλοκο όπως αυτό της δυσφορίας των επαγγελματιών .  

     Τον λόγο πήρε η κυρία  Ειρήνη η οποία μου αφηγήθηκε πως ήταν η πρώτη τους 

επαφή με την κόρη τους και πως έγιναν οι πρώτες συναντήσεις « Με πήραν τηλέφωνο 

ξαφνικά μετά από μερικές μέρες ότι βρέθηκε το παιδί που θα ταίριαζε σε εμάς και ότι 

από την επόμενη ημέρα θα αρχίσουν οι συναντήσεις προσαρμογής. Για μένα αυτό 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο γιατί ήταν τριήμερο Αγίου Πνεύματος και δεν μπορούσα να 

λείψω από την εργασία μου λόγω εφημερίας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί μου 

επιτέθηκαν φραστικά λέγοντας μου πως δεν είμαι ικανή να γίνω μητέρα και αν θέλω 
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να αποκτήσω παιδί θα πρέπει να κάνω θυσίες. Είναι γεγονός ότι είχε προηγηθεί και 

η επιστολή του Δημήτρη που τους έκανε ακόμα πιο προσεκτικούς μαζί μας, 

ενδεχομένως και να τους είχαμε θίξει. Εν πάση περιπτώσει, βρήκα τον τρόπο- γιατί 

μια μαμά πάντα βρίσκει τον τρόπο-  και αρχίσαμε να πηγαίνουμε στις συναντήσεις».   

     Η παραπομπή τους σε συγκεκριμένο φορέα παιδικής προστασίας είναι μια 

ευκαιρία να μελετηθεί η οπτική γωνία όχι μόνο των υποψήφιων θετών γονέων και 

των κοινωνικών λειτουργών αλλά και των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα τα οποία 

περιμένουν την οικογένεια που θα βρουν αγάπη. Ταυτόχρονα, θίγεται και ένα ζήτημα 

πιο περίπλοκο όπως αυτό της δυσφορίας των επαγγελματιών η οποία μπορεί να 

διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην υιοθεσία καθώς μπορεί να προκαλέσει 

ασυνείδητες ενοχές και ανησυχίες στους υποψήφιους γονείς δημιουργώντας ένα 

βαρύ κλίμα και υπογραμμίζοντας αυτά που απαγορεύεται να ειπωθούν. ( 

Αμπατζόγλου, 2002).  Οι συναντήσεις τους με την κοινωνική λειτουργό και το παιδί 

διήρκεσαν μία εβδομάδα ενώ συνήθως διαρκούν και έναν μήνα ανάλογα με το πόσο 

γρήγορα συνηθίζουν ο ένας τον άλλον και εγκλιματίζονται. Η προσαρμογή δεν είναι 

μια στατική διαδικασία και ποικίλει ανάλογα με τον δεσμό που δημιουργείται μεταξύ 

γονέων και παιδιού. Παράλληλα η ύπαρξη τόσων παιδιών στον περιβάλλοντα χώρο 

που περιμένουν να βρουν τους μελλοντικούς γονείς τους δημιουργεί συναισθήματα 

ενοχής και θλίψης στους υποψήφιους θετούς γονείς καθώς η επιλογή δεν είναι ούτε 

στο χέρι τους αλλά ούτε μπορούν να υιοθετήσουν και όλα τα παιδάκια. Αυτή η 

αίσθηση ότι υπάρχουν σε έναν φορέα παιδάκια που ελπίζουν να τα διαλέξεις και εν 

συνεχεία απογοητεύονται μπορεί να εγείρει ενοχές για ένα ακούσιο αμάρτημα το 

οποίο ούτε τελέστηκε ούτε μπορεί και να αποφευχθεί. Ταυτόχρονα, αν το 

προσεγγίσουμε από την μεριά του παιδιού, η μη επιλογή τους από ένα ζευγάρι 

εντείνει το αίσθημα ανεπάρκειας και εγκατάλειψης όπως επίσης παρατείνει το 

αναπάντητο ερώτημα «μήπως δεν είμαι αρκετά καλός και για αυτό δε με θέλουν;» 

που υφέρπει ενδόμυχα στα παιδιά. Όπως σχολίασε σχετικά η κυρία Ειρήνη, υπήρχε 

ένα παιδάκι στο ίδρυμα το οποίο επέμενε πως ήταν σίγουρο ότι στο τέλος θα 

διαλέξουν αυτόν, κάτι που όπως αποδείχθηκε δεν συντελέστηκε.  

     Εν συνεχεία η κυρία Ειρήνη άρχισε να μου διηγείται τις πρώτες συναντήσεις τους 

με τη Χριστίνα στον φορέα παιδικής προστασίας που βρισκόταν « Πήγαμε εκεί και 
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περιμέναμε στο γραφείο της κοινωνικής λειτουργού. Κάποια στιγμή ακούσαμε τα 

παντοφλάκια της νοσοκόμας που την έφερνε στην αγκαλιά της, ήταν πολύ μικρούλα, 

δεν περπατούσε ακόμα. Η αγωνία μας κορυφώθηκε μέχρι που μπήκε μέσα και την 

είδαμε..δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ο Δημήτρης γύρισε και μου είπε ‘’ ρε συ Ειρήνη είναι 

πάρα πολύ όμορφο το παιδί μας’’…πήγε πρώτα στην αγκαλιά του και στη συνέχεια 

ήρθε στη δική μου…από ένα σημείο και ύστερα δεν ήξερε σε ποια αγκαλιά να 

πρωτοκαθίσει. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε να την βλέπουμε, μας επέτρεψαν μια μέρα 

να την πάμε και μία βολτίτσα. Αποφασίσαμε πως ήταν καλό να έρθει και η Μαριάννα 

να την δει, να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι θα αποκτήσει αδερφούλα».  

    Τέλος, ιδιαζούσης σημασίας κρίνεται η μαρτυρία του κύριου Αποστόλη, ο οποίος 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας μου εξομολογήθηκε τη δική του  προσωπική 

ιστορία .Ο ίδιος και η σύζυγός του εργάζονται στη δομή της Κιβωτού εδώ και χρόνια. 

Η πατρότητα δεν τον είχε απασχολήσει μέχρι πρότινος και όμως μπήκε στη ζωή τους 

ξαφνικά καθώς αποφάσισαν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Ο λόγος για τον οποίο 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι γιατί εκτός από εργαζόμενος σε 

φορέα παιδικής προστασίας είναι και ανάδοχος γονέας και πολύ σύντομα θετός, κατά 

συνέπεια ο ρόλος του είναι διπλός όπως και η οπτική του γωνία. Όταν τον ρώτησα, 

πώς πήραν την απόφαση με τη σύζυγό του να γίνουν ανάδοχοι γονείς μου είπε πως 

η γονεικότητα δεν βρισκόταν στα σχέδια τους δεδομένου της ύπαρξης παιδιών από 

τον πρώτο γάμο της συζύγου του τα οποία είναι πλέον ενήλικα.   

    Ωστόσο , εντελώς ξαφνικά κάποιο από τα παιδιά που διαβιούσαν στη δομή δέθηκε 

πολύ με την σύζυγό του και χωρίς κάποια άλλη διαμεσολάβηση άρχισε να τη φωνάζει 

«μαμά». Από εκείνο το σημείο και στο εξής άρχισαν να το σκέπτονται και αποφάσισαν 

να κινήσουν τις διαδικασίες. Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρείται κάτι 

παράδοξο για τα δεδομένα της πρακτικής της αναδοχής. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση 

οι γονείς είναι αυτοί που επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι και στρέφονται προς την 

Περιφέρεια και τον εκάστοτε φορέα όπως επίσης - όπως προκύπτει από τις 

προαναφερθείσες μαρτυρίες – οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν πλάσει την εικόνα 

του ιδεατού παιδιού στο μυαλό τους και προσπαθούν να την πραγματοποιήσουν. 

Στην περίπτωση αυτή, αντιθέτως, το παιδί επέλεξε τους γονείς που θα ήθελε να έχει 

και αυτή του η επιλογή άρχισε να ενσταλάζει στο ζευγάρι το αίσθημα της 
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γονεϊκότητας. Η ισχυρή επιθυμία της αποκλειστικότητας, της αμοιβαιότητας και η 

επίτευξη του αισθήματος του «ανήκειν» από μεριάς του παιδιού ήταν η κινητήρια 

δύναμη. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι η μνήμη της βιολογικής μητέρας ατονεί 

καθώς το παιδί ήταν σε ηλικία 2,5 ετών κατά συνέπεια δεν είχε αναπτύξει δεσμούς 

με τη φυσική μητέρα που να παρεμποδίζουν την βούληση του να αποκτήσει κάποια 

άλλη ή να επηρεάσουν τα κριτήρια επιλογής του.   

    Ο ίδιος αναφερόμενος στον γονεϊκό του ρόλο μου είπε χαρακτηριστικά «για την 

μητρότητα δεν μπορώ να σου πω αλλά μπορώ να σου πω για την πατρότητα. Το 

αισθάνεσαι το παιδί σαν να είναι δικό σου. Και δεν το εννοώ κτητικά. Έχεις την 

αίσθηση ότι θα κάνεις τα πάντα για αυτό το παιδί, ότι θα του δώσεις ο ,τι χρειαστεί 

στη ζωή για να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει σωστά. Δεν αισθάνεσαι ότι το πήρες 

μέσω της αναδοχής ή της υιοθεσίας. Και τα ίδια τα παιδιά μπαίνουν εύκολα στη 

διαδικασία να αναγνωρίσουν την ανάδοχη ως μητέρα» .  

        Συμπερασματικά, μέσα από τις μαρτυρίες των ιθυνόντων της Κιβωτού του 

Κόσμου από τις οποίες αντλούμε πολύτιμα στοιχεία για τη διαδικασία μετάβασης των 

παιδιών από το ένα στάδιο στο άλλο, το οποίο καλύπτει το μεθοριακό στάδιο της 

μετάβασης και πολύ συχνά μπορεί να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατέστη 

δυνατό να αντιληφθούμε τον θεσμικό  ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές 

υπηρεσίες αλλά και να κατανοήσουμε με ποια κριτήρια καταλήγουν ορισμένα παιδιά 

σε ανάδοχη οικογένεια. Παράλληλα, επετεύχθη μια κάποια σύγκριση με τις ιδιωτικές 

υιοθεσίες μέσω του δικού μου αναστοχασμού ενώ οι μαρτυρίες των συνομιλητών 

μου αναφορικά με την κρατική υιοθεσία «φωτίζουν» την αθέατη πλευρά των 

υιοθεσιών από κάποιον φορέα. Τέλος, η αναδοχή που κατέληξε σε υιοθεσία, είναι 

χαρακτηριστική περίπτωση της επιλογής θετών / αναδόχων  γονέων που κάνει το ίδιο 

το παιδί ενώ όλες οι προηγούμενες αφορούσαν είτε εκούσια επιλογή της βιολογικής 

μητέρας είτε επιλογή ή πρόταση των κοινωνικών υπηρεσιών.  

  

  

          

  



 

 

[70]  

  

3. Το προφίλ των υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων  

  

  

    Από την προηγούμενη συζήτηση που είχα με την κοινωνική λειτουργό της δομής 

κατέστη σαφές ότι πολλά νέα ζευγάρια που επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί  

γονείς παλεύουν ή πάλευαν για χρόνια με την υπογονιμότητα. Ο Αναστάσης 

αναφέρθηκε χωρίς να τον ρωτήσω σε αυτήν την κατάσταση και μου είπε το εξής « Τα 

νέα ζευγάρια που δεν τεκνοποιούν- που δεν είναι κάτι κακό, συμβαίνει- είναι πολύ 

όμορφο να θέλουν να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς. Να μην το σκέφτονται 

καθόλου, να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις…γιατί να είναι μόνοι τους αύριο μεθαύριο 

ενώ μπορούν να πάρουν και κυρίως να δώσουν τόση αγάπη σε ένα παιδί που το έχει 

ανάγκη…γιατί όπως είπα αυτό που προέχει είναι να εξασφαλιστεί το παιδί».    

     Η αναφορά και από τους δύο συνομιλητές μου στα ζευγάρια που παλεύουν με την 

υπογονιμότητα με ώθησε να έλθω σε επαφή με μια ομάδα ζευγαριών που 

αλληλοϋποστηρίζονται και διοργανώνουν ημερίδες και συναντήσεις με την παρουσία 

γυναικολόγων, παιδιάτρων, ψυχολόγων και διαιτολόγων αποβλέποντας σε μια 

ολιστική προσέγγιση της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει , επιδιώκοντας 

παράλληλα την μητρότητα με κάθε τρόπο. Η συνάντηση στην οποία συμμετείχα 

έλαβε χώρα σε κάποιο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αυστηρά 

«κλειστές» συναντήσεις ενώ το ίδιο «κλειστές» είναι οι ομάδες που έχουν 

δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτόν τον σκοπό. Κατόπιν 

συνεννόησης με ένα από τα μέλη που τυχαίνει να γνωρίζω, κατ’ εξαίρεσίν μου 

επετράπη να παραστώ στην προαναφερθείσα συνάντηση.   

    Έφτασα στον χώρο συνάντησης λίγο αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα για 

να μη γίνει η παρουσία μου αμέσως αισθητή. Φοβήθηκα μήπως τα μέλη που 

επιθυμούν την ανωνυμία τους αναστατωθούν βλέποντας μια ξένη παρουσία πέρα 

από τους γιατρούς που εμπιστεύονται και τις υπόλοιπες γυναίκες με τις οποίες 

βιώνουν την κοινή εμπειρία. Όπως αποδείχτηκε όμως, τα μέλη ήταν ενήμερα για την 

έλευση μου και μάλιστα γνώριζαν ήδη την ταυτότητα μου και τον σκοπό της 

επίσκεψης μου. Σε κάποιο από τα διαλείμματα – οι συναντήσεις αυτού του είδους 
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διαρκούν ώρες- με πλησίασαν πολλές κοπέλες οι οποίες προς μεγάλη μου έκπληξη 

μου εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους που αποφάσισα να τους συμπεριλάβω ως 

κοινωνική ομάδα στην εργασία μου. Σε σχετική μου ερώτηση αναφορικά με το γιατί 

αισθάνονται την ανάγκη να μου πουν «ευχαριστώ» για την παρουσία μου εκεί, μου 

απάντησαν «Παλεύουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα με την υπογονιμότητα, 

παίρνουμε ένα σωρό φάρμακα, ορμόνες και συχνά γονατίζουμε οικονομικά μόνο και 

μόνο για να γίνουμε μητέρες. Ο σκοπός μας είναι ιερός. Κάποιες από εμάς τα 

καταφέρνουν, άλλες όμως όχι. Αυτές οι άλλες έχοντας τόση αγάπη και εξαντλημένες 

από την πολύχρονη προσπάθεια, επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Μερικές το 

προσπαθούν μέσω της αναδοχής ενώ άλλες απευθείας με ιδιωτική υιοθεσία. 

Αισθανόμαστε όμως αδικημένες όταν αναφέρονται σε εμάς απλώς ως ανάδοχοι 

γονείς ή θετοί. Πριν από αυτό το στάδιο υπάρχει ένας τιτάνιος αγώνας. Η αγάπη και 

τα συναισθήματα μας πλημμυρίζουν. Δεν αρχίσαμε να υπάρχουμε μόνο όταν γίναμε 

υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς…».  

    Ομολογώ πως βρέθηκα προ απροόπτου. Ενώ υπέθετα πως θα έρθουν σε δύσκολη 

θέση με την παρουσία μου εκεί, στην πραγματικότητα μετατράπηκα σε έναν σιωπηλό 

μάρτυρα του δικού τους Γολγοθά.  Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρατήρησα μια 

υπερπροσπάθεια από τη μεριά των γυναικών , ένα άγχος και μια έντονη ανάγκη για 

καθοδήγηση από τους γιατρούς , παράλληλα με ένα ισχυρό αίσθημα 

αλληλοϋποστήριξης των μελών της ομάδας. Η υποστήριξη που παρέχει η μία στην 

άλλη μου έγινε σαφέστερη όταν πληροφορήθηκα πως εκτός των γυναικών που 

επιδιώκουν την μητρότητα, συμμετείχαν και δυο γυναίκες που έχουν ήδη αποκτήσει 

παιδί με εξωσωματική και βρίσκονται εκεί για να μοιραστούν την εμπειρία τους με 

τις υπόλοιπες που αγωνίζονται. Δεν τις εγκαταλείπουν. Η μία μάλιστα ενώ είχε 

υιοθετήσει ένα παιδάκι αποδεχόμενη την αδυναμία εγκυμοσύνης της , στο αμέσως 

επόμενο διάστημα τα κατάφερε να κυοφορήσει. Σε τοποθέτηση της στην ημερίδα, 

είπε « Παρόλο που πάλευα για χρόνια να μείνω έγκυος, απέκτησα ένα παιδάκι ως 

δώρο από μια άλλη γυναίκα που αδυνατούσε να το   μεγαλώσει. Τώρα που εγκυμονώ 

όμως και η ίδια, συνειδητοποιώ πως η αίσθηση της μητρότητας είναι η ίδια είτε είναι 

στην κοιλιά σου το παιδί είτε το τοποθετούν στην αγκαλιά σου ξαφνικά».   
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      Στο τέλος της συνάντησης είχα την ευκαιρία να μιλήσω για λίγο με τους 

γυναικολόγους που ήταν προσκεκλημένοι. Και οι δύο μου είπαν πως είναι αναγκαία 

η διεπιστημονική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα καθώς το διακύβευμα είναι 

μεγάλο. Η ανάγκη μιας γυναίκας να γίνει μητέρα είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Οι ίδιοι ασχολούνται επί σειρά ετών με τον κλάδο της 

εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν μπόρεσαν να μου δώσουν  περισσότερα 

στοιχεία αναφορικά με τον ρόλο του γυναικολόγου στις ιδιωτικές υιοθεσίες. 

Εντούτοις, αναφερόμενοι στην διαδικασία επιλογής γενετικού υλικού σε περιπτώσεις 

εξωσωματικής που χρησιμοποιείται δότης, εντοπίστηκαν κοινοί τόποι με την 

πρακτική της αναδοχής.  Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι το 50% των ζευγαριών 

προσπαθούν να επιλέξουν όσο καθίσταται αυτό δυνατό το παιδί που θα γεννηθεί 

μελετώντας παράλληλα με το ιατρικό ιστορικό του δότη τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

του. Το φαινόμενο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με την συμπεριφορά ορισμένων 

αναδόχων γονέων που επιβεβαιώθηκε από τις μαρτυρίες του Αναστάση και της 

κοινωνικής λειτουργού. Έχουν δημιουργήσει ήδη στο μυαλό τους το «φανταστικό»/ 

«ιδεατό» παιδί και προσπαθούν να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτήν την 

φαντασίωση είτε δημιουργώντας το είτε επιλέγοντας το.  

     Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, ο νόμος καθίσταται κυρίαρχος λόγος και 

κανονιστικό πλαίσιο και σε αυτές τις περιπτώσεις με τα ηλικιακά όρια να είναι 

δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των γονέων. Κατά συνέπεια, μεγάλος 

αντίπαλος καθίσταται ο χρόνος καθώς όσα ζευγάρια υπερβούν το ηλικιακό όριο της 

επιτρεπτής και μη επικίνδυνης εξωσωματικής γονιμοποίησης , θα πρέπει να 

επιβαρυνθούν και με το άγχος του ηλικιακού ορίου αναφορικά με την υιοθεσία και 

την αναδοχή. Τέλος, έκρινα σκόπιμο να ρωτήσω τους γιατρούς για τον θηλασμό ως 

πρακτική και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η απουσία του στον δεσμό μητέρας και 

παιδιού. Η συγκεκριμένη απορία μου γεννήθηκε παρατηρώντας τη σημασία που 

δίνουν οι μητέρες στον θηλασμό. Η απάντηση τους ήταν κατηγορηματική « Ο δεσμός 

μητέρας και παιδιού αναπτύσσεται όχι με τον θηλασμό αλλά με την μυρωδιά. Μόνο 

το παιδί αναγνωρίζει την χαρακτηριστική μυρωδιά της μαμάς του, η μυρωδιά είναι η 

ταυτότητα της μαμάς. Το μωρό δεν ξεχωρίζει αν ήταν στην κοιλιά της συγκεκριμένης 

γυναίκας ή όχι, η μυρωδιά της αγκαλιάς και του λαιμού του δημιουργεί το 
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συγκεκριμένο συναίσθημα που καταλήγει σε δεσμό μητέρας και παιδιού».  Δεν θα 

κρυφτώ, ταράχτηκα γιατί βρήκα κάτι κοινό με την δική μου ιστορία. Πάντα η μαμά 

μου μου έλεγε «Σε έβαλα πρώτα δίπλα στον λαιμό μου, ήθελα να με μυρίζεις».   

      Κλείνοντας, μέσα από τις μαρτυρίες των γυναικών που παλεύουν με την 

υπογονιμότητα και των θεραπόντων ιατρών τους, κατέστη σαφές το προφίλ των 

γονέων που ενδεχομένως να προορίζονται για υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί γονείς. 

Το λάθος που συμβαίνει με την μελέτη αυτών των ανθρώπων είναι ότι αποκτούν 

υπόσταση όταν διαβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους κάποια σύνορα, αλλάζουν 

στάδια και από γονείς χωρίς παιδιά μετατρέπονται σε υποψήφιοι ανάδοχοι/ θετοί 

γονείς. Ο συναισθηματικός τους λόγος προσδίδει συγκινησιακό φορτίο σε αυτή τους 

τη μετάβαση που νοηματοδοτείται ποικιλοτρόπως.  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος   

  

  

       Όπως ειπώθηκε σε προγενέστερο στάδιο της εργασίας, η αναγνώριση του 

παιδιού από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 

στο να τελεσφορήσει η τοποθέτηση ενός παιδιού σε μία οικογένεια και να 

ολοκληρωθεί το στάδιο της ενσωμάτωσης. Για τις περιπτώσεις αναδοχής που έχουν 

αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν δύναμαι να εκφέρω γνώμη αναφορικά με 

το πώς επιτελέστηκε η αναγνώριση του παιδιού από το στενό ή μη περιβάλλον. 
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Μπορώ όμως κάλλιστα να μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία όπως εγώ την 

βίωσα όπως επίσης και τις εμπειρίες των συνομιλητών μου, της κυρίας Ειρήνης και 

του κυρίου Δημήτρη όπως αυτοί μου τα περιέγραψαν στη συνάντηση μας.   

    Περνώντας στη δική μου περίπτωση, ενώ σε γενικές γραμμές ήμουν αποδεκτή από 

το συγγενικό περιβάλλον εντούτοις υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις που με  

στεναχωρούσαν πολύ – για να μην πω ότι με καταδυνάστευαν που είναι και πιο 

ακριβές-  έως και την ενηλικίωση μου. Πλέον έχει  αλλάξει η  νοοτροπία των 

ανθρώπων αυτών λόγω προσωπικών γεγονότων που τους προκάλεσαν αυτή την 

αναθεώρηση . Η αλήθεια είναι πως ενδεχομένως μόνη μου να δημιούργησα αυτήν 

την αίσθηση της διάκρισης εξαιτίας του τρόπου που έμαθα ότι είμαι υιοθετημένη. 

Θέλω να πω ότι μπορεί στα παιδικά μου μάτια ορισμένες κουβέντες να 

νοηματοδοτούνταν διαφορετικά ή ακόμα να επιτείνονταν η σημασία και η βαρύτητα 

τους τους χωρίς να υπήρχε ουσιαστικός λόγος πέραν της τεράστιας καχυποψίας μου. 

Κατά συνέπεια, παρόλο που η αναγνώριση μου από μεριάς των γονέων μου ήταν 

άκρως επιτυχημένη, ο κοινωνικός περίγυρος ενίοτε την υπέσκαπτε. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η παρακολούθηση μου από  μια γυναίκα με ψυχολογικά 

προβλήματα η οποία με απειλούσε  φωνάζοντας μου. Για μήνες με παρακολουθούσε 

και μου έλεγε «ξέρω ποια είσαι και τι είσαι».  Νόμιζα  πως ήταν η βιολογική μου 

μητέρα ή τουλάχιστον το εξέλαβα ως απειλή της ασφάλειας μου. Μέχρι να βρω το 

κουράγιο να πω στη μαμά μου ότι κάποια άγνωστη με παρακολουθεί πέρασε καιρός. 

Ο μόνος λόγος που δεν το είπα στη μαμά μου εγκαίρως ήταν  ότι δεν ήθελα να 

φοβηθεί, να αγχωθεί ή να στεναχωρηθεί. Ήθελα να την προστατέψω ή τουλάχιστον 

στο παιδικό μου μυαλό αυτό νόμιζα ότι έκανα. Δεν ήθελα να με χωρίσει κανείς από 

την μαμά μου ποτέ.  
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Πηγή: Προσωπικό αρχείο . Ο παππούς μου, από τη μεριά της μαμάς μου, και εγώ. Στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου 
και την υποστήριξε στην απόφαση της να υιοθετήσει ένα παιδί. Η φωτογραφία αυτή – όπως και η επόμενη- 
συνιστούν τεκμήρια της αναγνώρισης μου από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον  

  

  

 Πηγή : Προσωπικό αρχείο  Η μητέρα μου, η γιαγιά μου – από τη μεριά του πατέρα μου- και εγώ.   

  



 

 

[76]  

  

  

    Αναφερόμενη στη μαμά μου και στο πως αισθάνομαι για αυτήν,  είναι δεδομένο 

ότι είναι η σωτηρία μου, η ευκαιρία μου, η δύναμη μου - πώς να το πω- ο άνθρωπος 

της ζωής μου. Κολλήσαμε τόσο πολύ η μια στην άλλη χωρίς όμως να μου στερήσει 

ποτέ την πρωτοβουλία αλλά ταυτόχρονα ποτέ δεν με άφησε και μόνη .Ίσως το άλλο 

μας μισό να μην είναι απαραίτητα ένας σύντροφος, μπορεί να είναι και η μητέρα. 

Ξέρω ότι αν ζούσε θα με βοηθούσε πολύ με την εργασία και θα φώτιζε πλευρές που 

και εγώ η ίδια δεν γνωρίζω. Από την άλλη, ο πατέρας μου είναι ο ήρωας μου, το 

στήριγμα μου . Η μητέρα μου έλεγε συχνά  ‘’ Τι έκανα για να αξίζω τόση ευτυχία…μου 

χάρισες ευτυχία που δεν μπορεί να περιγραφεί …είσαι το φως των ματιών μου...”»  

ενώ ο μπαμπάς μου μιλάει για μένα με τόσο θαυμασμό λέγοντας με έμφαση πως 

είμαι ο κόσμος του όλος.   

     Σε γενικότερο πλαίσιο, η αναγνώριση είναι η στάση που διατηρούν οι γονείς προς 

τα παιδιά τους ή οποία δεν περιορίζεται σε ένα συμβολικό περιεχόμενο όπως είναι 

τα έγγραφα και η θεσμική διάσταση της υιοθεσίας. Η αναγνώριση έγκειται στην 

αδιάκοπη προσπάθεια των γονέων να αφουγκραστούν τις εσωτερικές ανησυχίες των 

παιδιών, να αποδεχτούν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους σεβόμενοι την 

ιδιαίτερη ατομικότητα του παιδιού της ( Αμπατζόγλου, 2002). Αναφορικά με τη δική 

μου ιστορία, οι γονείς μου με αγκάλιασαν με πολλή αγάπη και μου έδωσαν όλα τα 

εφόδια να αναπτυχθώ, να σπουδάσω, να ασχοληθώ με τον αθλητισμό στον οποίο 

είχα μια ιδιαίτερη κλίση χωρίς ποτέ να με καταπιέσουν ή να προσπαθήσουν να 

αποκτήσουν το τέλειο παιδί που μπορεί να φαντάζονταν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η στήριξη που έχω από τον πατέρα μου κατά τη διάρκεια της 

εργασίας μου, σεβάστηκε τη θεματική επιλογή μου αν και το θεωρεί κάτι τελείως 

διαδικαστικό ακριβώς επειδή η αναγνώριση μου τελεσφόρησε και η υιοθεσία δεν 

αποτελεί τραύμα για εμάς. Αντιθέτως, όπως μου είχε πει κάποτε η μητέρα μου, ο 

κόσμος στην κοινωνία που μεγάλωσα δεν περίμενε ότι εγώ θα αναπτυχθώ, θα 

προκόψω και θα σπουδάσω. Θεωρούσαν πως θα τελειώσω ‘’κουτσά στραβά’’ το 

σχολείο, θα μάθω μια τέχνη και θα παντρευτώ. Μια αντίληψη που δείχνει την 

επίδραση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στην κλειστή κοινωνία μας.  

Τέλος, παρόλο που  δεν το θεωρώ σημαντικό γιατί είναι αυτονόητο για μένα όμως σε 
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μεθοδολογικό επίπεδο και σε επίπεδο θεωρητικού πλαισίου πρέπει να καταστεί 

σαφές , είχα και  έχω αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις μου απέναντι στον πατέρα 

μου και στη μητέρα μου καθώς τη φρόντιζα νυχθημερόν όσο ήταν άρρωστη , συνεπώς 

γίνεται σαφής η έννοια της αμοιβαιότητας της σχέσης μας και η επιτυχής κατασκευή 

της συγγένειας μας παρόλο που δεν έχουμε δεσμούς αίματος αλλά δεσμούς καρδιάς 

που κατά τη γνώμη μου είναι μακράν ισχυρότεροι.  Ωστόσο όπως θα αναφερθεί λίγο 

παρακάτω με ενοχλούσε και με ενοχλεί ιδιαιτέρως όταν κάποιος εκπλήσσεται για 

αυτή μου τη στάση.  

  

  

     Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία του κυρίου Δημήτρη και της κυρίας 

Ειρήνης .Και για τους δύο αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος τους με τη διαφορά ότι ο 

κύριος Δημήτρης είχε αποκτήσει μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο ενώ η κυρία 

Ειρήνη δεν είχε παιδιά. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς 

δημιούργησε τριβές αναφορικά με την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους ως 

ζευγάρι που επρόκειτο να υιοθετήσουν παιδί. Στο ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντική 

η οπτική γωνία των κοινωνικών υπηρεσιών  αλλά και της πρώην συζύγου του κυρίου 

Δημήτρη όπως και της κόρης του που όπως θα δούμε στη συνέχεια φάνηκε να 

επηρεάζεται από τη μητέρα της και να είναι αρχικά αρνητική στο ενδεχόμενο της 

υιοθεσίας του παιδιού.  

           Ρώτησα τους συνομιλητές μου ποια ήταν η αντίδραση του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος όταν τους ανακοίνωσαν πως σκοπεύουν να αρχίσουν τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες για να αποκτήσουν παιδί. Η κυρία Ειρήνη αναφέρθηκε 

στον δικό της περίγυρο και μου είπε το εξής « Όταν ανακοίνωσα στην οικογένεια μου 

ότι ετοιμαζόμαστε να υιοθετήσουμε ένα παιδί, η πρώτη κουβέντα που μου είπε η 

μεγαλύτερη από τις αδερφές μου ήταν ‘’μην το κάνεις, θα πληγωθείς.. αυτά τα παιδιά 

δεν βγαίνουν καλά…’’, παρόλο που η ίδια είναι εκπαιδευτικός και υποτίθεται θα 

έπρεπε να είναι πιο προοδευτική…δεν περίμενα να έχει τόσο ρατσιστικές 

απόψεις…αν και η αλήθεια είναι ότι είχε και προσωπική άσχημη εμπειρία από τον 

πρώτο γάμο του συζύγου της… είχε υιοθετήσει ένα παιδί που τους προκάλεσε πολλά 

προβλήματα. Έτσι εικάζω ότι ήθελε να με προστατεύσει ωστόσο αυτό που συνέβη 
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στην δική της περίπτωση δεν ήταν ο κανόνας και κακώς τον αντιμετώπιζε ως τέτοιο. 

Το παιδί αυτό μπορεί να βγήκε λίγο σκάρτο αλλά δεν μεγάλωσε και ποτέ με αγάπη. 

Αν δεν μεγαλώνεις με αγάπη, τι πορεία να χαράξεις στη ζωή σου; Ο πατέρας μου ,από 

την άλλη, μου είπε ‘’βεβαίως παιδί μου’’ και με στήριξε όπως και η άλλη μου η 

αδερφή. Η μεγαλύτερη  αδερφή μου όπως σου είπα δεν ήθελε ούτε να ακούσει, μου 

έλεγε ‘’τι το θες; Παιδί έχεις.’’ και εννοούσε την κόρη του Δημήτρη την οποία όμως 

δεν αναγνώριζε ως ανεψιά . Τελικά εγώ για την αδερφή μου, είχα παιδί ή δεν είχα;».   

    Ο σύζυγός της , ο κύριος Δημήτρης αναφέρθηκε και αυτός στην αντιμετώπιση του 

δικού του οικογενειακού περίγυρου στο άκουσμα της ενδεχόμενης υιοθεσίας «Ο 

πατέρας μου ο οποίος ήταν και αγράμματος,  ήταν ένας άνθρωπος που σεβάστηκε την 

επιλογή μου». Κατά τον κύριο Δημήτρη η αντίδραση του περίγυρου τους δεν είχε να 

κάνει με την υιοθεσία αυτήν καθ’ εαυτήν αλλά με την ποιότητα του ανθρώπου. Κατά 

συνέπεια, είναι εμφανές ότι η αντίληψη που διαμορφώνει κανείς για την υιοθεσία 

και η στάση που τηρεί σχετίζεται με το αν και κατά πόσο έχει εσωτερικεύσει κανόνες 

και τρόπους συμπεριφοράς οι οποίοι διαμορφώνονται από τους φορείς 

κοινωνικοποίησης αλλά και τους «σημαντικούς άλλους» του εκάστοτε ατόμου που 

λειτουργούν ως κανονιστικά μοντέλα συμπεριφοράς και ανάπτυξης της 

ιδιοσυγκρασίας.  

      Στο σημείο αυτό αναρωτήθηκα πως διαχειρίστηκαν το ζήτημα της υιοθεσίας με 

την Μαριάννα, τη φυσική κόρη του κύριου Δημήτρη. Πιο συγκεκριμένα με ενδιέφερε 

αν το δέχτηκε εύκολα και αν όχι πως κατάφεραν να κάμψουν τις ενστάσεις της καθώς 

η έλευση ενός παιδιού που υιοθετείται προερχόμενο από έναν κρατικό φορέα 

παιδικής προστασίας μπορεί είτε να αποτελέσει ένα ρήγμα στα θεμέλια της 

οικογένειας τους είτε να τους συσπειρώσει. Στην προκειμένη περίπτωση τους 

συσπείρωσε. Η κυρία Ειρήνη με αφοπλιστική ειλικρίνεια μου είπε το εξής «Με την 

Μαριάννα το χειριστήκαμε από όταν ήταν 13 χρόνων την περίοδο που είχαμε κάνει 

την αρχική αίτηση. Θέλαμε να είναι προετοιμασμένη. Της είπαμε ότι εμείς θέλουμε 

να κάνουμε το επόμενο βήμα και τη ρωτήσαμε ποια είναι η γνώμη της και αν θα την 

έχουμε δίπλα μας. Εκείνη μας απάντησε ‘’ να κάνετε ο, τι θέλετε’’ και μας έδωσε το 

ελεύθερο αρχικά. Όταν όμως φέραμε το παιδάκι  στο σπίτι – που δεν  το κρατήσαμε 

τελικά – η μικρή άλλαξε στάση γιατί επηρεάστηκε από τη μητέρα της. Αυτή η αρνητική 
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της στάση εξακολουθούσε να υπάρχει και όταν πραγματοποιούσαμε τις συναντήσεις 

για τη Χριστίνα. Ασφαλώς ρωτούσαν και τη γνώμη της Μαριάννας για την επικείμενη 

υιοθεσία γιατί είχε έννομο συμφέρον από την μη τέλεση της. Η μικρή απαντούσε  

αρχικά ότι δεν θα ήταν αρνητική στο να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι αλλά αν ήταν στη 

δική της ευχέρεια θα προτιμούσε να μη γίνει».   

    Στο σημείο αυτό η κυρία Ειρήνη διέκοψε την αφήγηση της και ζήτησε από τον κύριο 

Δημήτρη να συνεχίσει καθώς επρόκειτο για την κόρη του που ο ίδιος ανέλαβε να της 

εξηγήσει πόσο σημαντική είναι για αυτούς η επικείμενη υιοθεσία και πως αυτό δεν 

θα αλλοίωνε την μεταξύ τους σχέση. Αναλυτικά κύριος Δημήτρης είπε τα εξής « Ήρθε 

η κοινωνική λειτουργός και μου είπε πως η μικρή έχει κάποιες αντιρρήσεις που 

εμφανώς υποδαυλίστηκαν από την μητέρα της. Κατά τη γνώμη μου η κοινωνική 

λειτουργός φέρθηκε λίγο χαζά. Σε πολλά πράγματα όπως είδες δεν είχε φερθεί 

σωστά. Μου πρότεινε να γράψω στο όνομα της Μαριάννας την περιουσία που 

σκόπευα να της κληροδοτήσω για να μην αισθάνεται ανασφάλεια και παραμελημένη. 

Η απάντηση μου ήταν πως καλό θα ήταν να κάνει κουμάντο στο σπίτι της και εμείς 

στην οικογένεια μας δεν θέλουμε να στηρίζουμε τις σχέσεις μας σε οικονομική βάση. 

Κάθισα τότε με την κόρη μου και τη ρώτησα αν αμφιβάλλει για την αγάπη μου προς 

αυτήν και αν ήμουν καλός πατέρας. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι από μένα δεν είχε 

κανένα παράπονο γιατί της είχα σταθεί πολύ. Της είπα πως μπορεί να έχει 

αντιρρήσεις, μπορεί όντως να τη δυσκολεύει το να με μοιράζεται αλλά αυτό θα 

μπορούσε να προκληθεί και από την γέννηση ενός βιολογικού μωρού και δεν 

σχετίζεται με την υιοθεσία. Αυτό που της ζητούσα δεν ήταν να μην αισθάνεται έτσι 

αλλά να νιώθει τη σιγουριά ότι την αγαπάει ο πατέρας της και να σεβαστεί αυτό που 

θέλω εγώ για τη ζωή μου».  

      Η κυρία Ειρήνη η οποία ουσιαστικά μεγάλωσε τη Μαριάννα καθώς όταν η 

Χριστίνα ήρθε στο σπίτι από τον φορέα βρήκε την Μαριάννα να την περιμένει ως η 

αδερφούλα του σπιτιού, συμπλήρωσε πως ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει και η ίδια 

με την μικρή για να της περιγράψει το πώς ένιωθε και πως δεν ήθελε να υπάρχουν 

σκιές μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα η παράκληση της κυρίας Ειρήνης προς την 

Μαριάννα ήταν η εξής « Της είπα ότι ξέρει πόσο την αγαπάω και τη θεωρώ το πρώτο 

μου παιδί. Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά αλλά δυστυχώς δεν μπορώ και τώρα που 
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η ίδια μπαίνει στην εφηβεία και γίνεται γυναίκα περιμένω να με καταλάβει». Όπως 

μου εξήγησαν και οι δύο ο λόγος άρνησης της Μαριάννας ήταν η αποτυχία της 

μητέρας της να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο καθώς αρκετές φορές η 

Μαριάννα κατέληγε να βρίσκεται μόνη στο σπίτι με τα αδέρφια της που ήταν σχεδόν 

βρέφη ενώ η ίδια ήταν μόλις 12 ετών. Ασφαλώς και δεν μπορούσε να τα φροντίσει 

και φοβόταν πως η έλευση ενός ακόμα παιδιού θα της φόρτωνε επιπλέον ευθύνες 

στις οποίες δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει λόγω του νεαρού της ηλικίας της ή 

τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόφαση της. Στο τέλος η Μαριάννα συμφώνησε ενώ 

παρευρέθηκε και στο δικαστήριο για την τέλεση της υιοθεσίας. Στην ερώτηση μου 

σχετικά με το αν τους ζητήθηκε στη δικαστική αίθουσα να τοποθετηθούν ή αν 

εξετάστηκαν από τον αρμόδιο εισαγγελέα και οι δύο γονείς είπαν πως ρωτήθηκαν 

μόνο εάν συμφωνούν σε αντίθεση με την κοινωνική λειτουργό που παρουσίασε 

εκτενώς την γνωμοδότηση της. Η μόνη και βασική ερώτηση του δικαστηρίου ήταν αν 

το παιδί έχει συμφέρον να μεταβεί και να ζήσει στην συγκεκριμένη οικογένεια για 

όλη του την ζωή.  

     Τέλος, η κυρία Ειρήνη  στάθηκε ιδιαιτέρως στον ρόλο της θρησκείας στις πρακτικές 

της υιοθεσίας και της αναδοχής. Αναφερόμενη στο γεγονός ότι  αντιμετωπίζεται η 

υιοθεσία ως καλή πράξη που διασφαλίζει τη σωτηρία της ψυχής του θετού γονέα και 

του εξασφαλίζει μια θέση στον Παράδεισο μου είπε το εξής «αυτό το πράγμα πόσο 

με θύμωνε…να μου λένε γνωστοί και φίλοι ότι έκανα ένα θεάρεστο έργο…δεν  το 

περίμενα ειδικά από ανθρώπους που εκτιμούσα πολύ».  

     Αντί συμπερασμάτων, προτιμώ να προσθέσω ένα σχόλιο που αφορμάται από τον 

αναστοχασμό μου. Η αλήθεια είναι ότι  με αυτού του είδους την αντιμετώπιση από 

την κοινωνία, η οποία ενέχει ένα σωρό στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

«φωτογραφίζει» την έλλειψη βιολογικότητας,   ήμουν εξοικειωμένη και εγώ η ίδια. 

Τα τελευταία χρόνια όταν η μητέρα μου είχε αρρωστήσει και την φρόντιζα στο σπίτι 

μου και ιδίως όταν την έχασα, πολύς κόσμος με πλησίαζε και μου έλεγε μπράβο που 

την φρόντισα. Τα σχόλια αυτά δημιουργούσαν και σε μένα συναισθήματα οργής και 

θυμού καθώς υπονοούσαν πως αν και δεν ήμουν βιολογικό παιδί της μαμάς μου, 

συμπεριφέρθηκα ως τέτοιο αδυνατώντας να αντιληφθούν την αμοιβαιότητα στη 

σχέση μας. Αντίστοιχα, συχνά ήμουν παρούσα όταν διάφοροι γνωστοί έδιναν 
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συγχαρητήρια στον πατέρα μου που μεγάλωσε ένα άξιο πλάσμα και τώρα 

δικαιώνεται. Τέτοιου είδους αντιλήψεις είναι δηλωτικές του στίγματος της υιοθεσίας 

το οποίο επανέρχεται συνεκδοχικά μέσα από τους λόγους των κοινωνικών ομάδων 

όπως επίσης και του αισθήματος της «υποχρέωσης» που ,σύμφωνα με αντίστοιχες 

αντιλήψεις, θα έπρεπε να έχουν τα υιοθετημένα παιδιά προς τους θετούς γονείς 

διακρίνοντας τα από τα βιολογικά. Στην βιολογική οικογένεια και στην αγάπη δεν 

γίνεται λόγος περί υποχρεωτικής ανταπόδοσης. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει τον 

ηγεμονικό ρόλο της αιματοσυγγένειας στις δυτικές κοινωνίες.  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Η αποκάλυψη του μυστικού της υιοθεσίας  

    

           Όπως έχει ήδη ειπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο ,το δε απόρρητο της 

υιοθεσίας ορίστηκε από το νομοθετικό διάταγμα 610 του 1970 καθώς κρίθηκε 

αναγκαίο δεδομένου ότι πολλές βιολογικές μητέρες επιθυμούσαν να διατηρήσουν 

κρυφή μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. (Μπρούσκου, 2015). Ωστόσο, η μυστικότητα 

της υιοθεσίας και η κοινολόγηση αυτού του μυστικού από τρίτους είτε λόγω 

επιπολαιότητας είτε λόγω κυνισμού ακόμα και λόγω εσκεμμένης επιδίωξης να 

προκληθεί συναισθηματικό τραύμα στο παιδί, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την 

ορθή διαχείριση του ζητήματος από τους θετούς ή αναδόχους γονείς.  

      Σε ό,τι αφορά την δική μου περίπτωση, κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

ιδιοσυγκρασίας μου διαδραμάτισε ο τρόπος με τον οποίο έμαθα ότι είμαι 

υιοθετημένη. Αυτό συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια της τέταρτής δημοτικού όταν  κατά 
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τη διάρκεια του μαθήματος ένα κοριτσάκι σήκωσε το  χέρι και είπε ‘’Κυρία έμαθα ότι 

η Ελένη έχει ψεύτικους γονείς’’.  Αποκάλεσε τους γονείς μου ψεύτικους και το είπε 

μπροστά στην τάξη. Δεν υπάρχει χειρότερη λέξη για μένα. Αν με αποκαλούσε απλώς 

υιοθετημένη μπορεί να μην με είχε στιγματίσει τόσο. Με ώθησε στο περιθώριο της 

σχολικής κοινότητας. Δεν θυμάμαι πως πέρασαν οι υπόλοιπες σχολικές ώρες μέχρι 

να πάω στο σπίτι το μεσημέρι σέρνοντας τα πόδια μου. Νομίζω πως δεν βγήκα καν 

στα διαλείμματα. Από τότε και για τα επόμενα χρόνια  έγινα πιο εσωστρεφής , δε 

θυμάμαι αν ήμουν πάντα ή μάλλον δεν το κατάλαβα αν έγινα. Απλώς μια μέρα έγινα. 

Σαν να ήμουν ανέκαθεν εσωστρεφής. Σαν να διαγράφηκε η προηγούμενη υπόσταση 

μου και να μετατράπηκα σε ένα α-ιστορικό ον.  Η δασκάλα μας δεν ήξερε πώς να 

αντιδράσει. Να βοηθήσει εμένα που κομματιάζομαι; Να μαλώσει το παιδί που το είπε 

γελώντας; Να συγκρατήσει την τάξη που θορυβήθηκε; Να φροντίσει τον εαυτό της 

που ταράχτηκε; Τελικά προτίμησε να πει το εξής ‘’Καλέ τι λες; Αφού εγώ τη μαμά της 

Ελένης την είχα καθηγήτρια και θυμάμαι και την κοιλιά που είχε’’.    

    Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως σκληρά σε αυτές τις ηλικίες άθελα 

τους ή στη δική μου περίπτωση μπορεί και ηθελημένα. Αν το σκεφτώ λίγο 

περισσότερο, πιστεύω πως έγινε σίγουρα ηθελημένα. Μετά από μέρες ήρθε η μητέρα 

του παιδιού στο σπίτι μας να ρωτήσει τη μαμά μου για το περιστατικό. Θα πω μόνο 

το εξής χωρίς περαιτέρω σχόλια: το μόνο που την ένοιαζε ήταν αν η μικρή το έκανε 

επίτηδες ή αν της ξέφυγε. Δεν σκέφτηκε καν να ζητήσει ένα συγγνώμη. Η μαμά μου 

της είπε «επίτηδες το έκανε, ήθελε να πληγώσει το παιδί μου. Εκ συστήματος την 

παρενοχλεί αλλά από ο, τι έμαθα το παιδί μου είναι δυνατό και το διευθέτησε».  Αυτό  

είναι μια αλήθεια. Έκτοτε το κορίτσι πάντα με κορόιδευε ώσπου μια μέρα το έλυσα 

μόνη μου μια και καλή. Η αντίδραση του παιδιού και της μητέρας δείχνουν πως τα 

παιδιά είναι καθρέφτες των γονέων. Αν στο σπίτι δεν ακούν τίποτα σωστό που να 

προωθεί την αποδοχή της ετερότητας, τι συναισθηματικό μέλλον να αποκτήσουν;  

Λόγω της απρόσμενης ανακάλυψης του μυστικού – το οποίο οι δικοί μου γονείς μου 

είχαν ήδη αποφασίσει να μου πουν αλλά τους πρόλαβαν τα γεγονότα- οι γονείς 

αναλαμβάνουν να εντάξουν το παιδί μέσα στην οικογενειακή ιστορία. Η ένταξη αυτή 

είναι εξίσου σημαντική με άλλες βιολογικές ανάγκες γιατί εξασφαλίζει την ψυχική 
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υγεία του παιδιού με απώτερο σκοπό να μην αισθανθεί ουρανοκατέβατο και 

παρεμποδιστεί η αναγνώριση του ( Αμπατζόγλου, 2002).  

    Τον επόμενο χρόνο ήρθε νέος διευθυντής στο δημοτικό ο οποίος ερχόταν κάθε 

μέρα και μου ανέθετε να κάνω κάτι σπουδαίο για τα παιδικά μάτια των συμμαθητών 

μου. Εμφανίστηκε μια μέρα ξαφνικά στην τάξη και μου ζήτησε μπροστά σε όλους να 

τον ακολουθήσω. Εγώ αρχικά τρόμαξα γιατί νόμιζα πως ήθελε να με μαλώσει για κάτι, 

ποιος ξέρει τι θα είχα κάνει πάλι και φοβόμουν. Αυτός αντιθέτως μου ανέθεσε να 

πάω να του κάνω κάποια δουλειά. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε σχεδόν καθ΄ όλη 

τη διάρκεια του σχολικού έτους με αποτέλεσμα να πηγαίνω εγώ τα παιδάκια που 

αρρώσταιναν στους γονείς τους ως μεγαλύτερη. Ως εκπαιδευτικός πλέον 

αντιλαμβάνομαι ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και την κατάσταση μου και 

αποφάσισε να με βοηθήσει. Ουσιαστικά αντιμετώπισε την διάκριση και τον 

στιγματισμό μου στη σχολική τάξη με μία άλλη διάκριση θετική αυτή τη φορά. Τώρα 

καταλαβαίνω ότι ήθελε να δείξει στους άλλους ότι είμαι σπουδαία , να τονώσει την 

αυτοεκτίμηση μου και να με ‘’ανεβάσει’’ στα μάτια των συμμαθητών μου .Σαν να 

αποκατέστησε την τιμή μου. Συχνά χρειάζεται ένας ενδιάμεσος ‘’τρίτος’’ για να 

βοηθήσει παιδιά όπως εμένα που η προσωπική τους αξία έχει υποτιμηθεί από 

βιώματα απόρριψης ενισχύοντας το αίσθημα του στιγματισμού.  Δεν απουσίασα από 

το σχολείο , δεν κρύφτηκα και αντιμετώπισα τα δηκτικά σχόλια των συμμαθητών μου 

με επιτυχία – τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι . Αντιμετώπισα ποικίλες συμπεριφορές, 

δέχθηκα σχόλια, επικριτικές ερωτήσεις και μου έγινε αισθητή η προσπάθεια να μου 

καλλιεργηθεί μια ενοχή τύπου ‘’γιατί μετακινήθηκα’’. Ήταν έκδηλη  η  ύπαρξης της 

ενοχής της βιολογικής μου μητέρας,  των γονέων μου που δεν μου είπαν την αλήθεια 

εγκαίρως  και η δική μου η οποία εδραζόταν στο «γιατί άλλαξα θέση και μήπως 

έφταιγα εγώ» .  Αν δεν με είχαν ταλαιπωρήσει τόσο οι γύρω μου, δεν θα αντιμετώπιζα 

κανένα πρόβλημα στην αποδοχή της κατάστασης γιατί με τους γονείς μου δεν είχα 

κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ωστόσο ότι τα ανταπεξήλθα  αν και επί σειρά ετών ήμουν 

ένα  ‘’χειριστικό ον’’ ,γεγονός που αντιμετώπισα μόνη ωριμάζοντας χωρίς καμία 

ψυχολογική υποστήριξη .   

           

      Όπως είναι φυσικό , δεν μπορούσα να μη θίξω το συγκεκριμένο θέμα στην κυρία  
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Ειρήνη και τον κύριο Δημήτρη. Έτσι,  στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε 

–εκ βαθέων εξομολόγηση για την ακρίβεια-  ζήτησα να μου πουν σε  σε ποια ηλικία 

έμαθε η Χριστίνα ότι είναι υιοθετημένη και πως μεθοδεύτηκε η αποκάλυψη του 

μυστικού. Ακριβώς επειδή εγώ η ίδια είχα τη δυσάρεστη εμπειρία στην σχολική τάξη 

που οδήγησε στον στιγματισμό μου, ήθελα να αποκτήσω και μια εικόνα μιας πιο 

ομαλής αποκάλυψης της πραγματικότητας. Το ότι η Χριστίνα παρέμεινε για έναν 

χρόνο σε φορέα παιδικής προστασίας δεν απαλλάσσει τους γονείς από την 

υποχρέωση να πουν την αλήθεια στην κόρη τους δεδομένου του γεγονότος ότι η 

Χριστίνα ήταν πολύ μικρή και δεν είχε αντίληψη του κόσμου γύρω της κατά συνέπεια 

δεν είχε και μνήμη εκείνων των μηνών ούτε και τραύμα ή αίσθημα εγκατάλειψης. Το 

πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί όταν το παιδί μάθει με σπαρακτικό τρόπο την 

αλήθεια με όλα τα παρελκόμενα συναισθήματα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί από τον 

φορέα τους είχαν συμβουλεύσει να της το πουν όσο πιο νωρίς γίνεται χωρίς όμως να 

τους το επιβάλλουν.  

         

    Η κυρία Ειρήνη μου είπε το εξής αναφορικά με την αποκάλυψη της αλήθειας «Η 

Χριστίνα το ξέρει από πολύ μικρή. Από 4,5 χρονών πιο συγκεκριμένα. Της το είπαμε 

μέσω ενός παραμυθιού με μια αλεπού που μεσολαβεί να πάρει ένα αρκουδάκι η 

πριγκίπισσα αρκούδα που δεν είχε παιδιά επειδή η φτωχή αρκούδα δεν μπορούσε να 

το μεγαλώσει. Έχει μια πολύ δυνατή εικόνα με την αλεπού να φέρνει το αρκουδάκι 

μέσα σε ένα μαντήλι. Να σου πως την αλήθεια, πιστεύω πως για αυτόν τον λόγο δεν  

της άρεσαν έκτοτε τα παραμύθια. Πάντως δεν υπήρχε περίπτωση να της το 

κρύψουμε. Πώς θα μπορούσαμε να της ζητάμε να είναι έντιμο και ειλικρινές παιδί, 

όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε; ».  Στο σημείο αυτό, θεωρώ σωστό να σχολιάσω πως 

ο κάθε γονέας αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτό το νευραλγικό κομμάτι. Η μαμά μου 

για παράδειγμα σε όσες νουθεσίες της είχαν γίνει, απαντούσε « Δεν μπορώ να το 

κάνω, δεν μπορώ, αισθάνομαι ότι θα την πληγώσω, είναι τόσο δεμένη μαζί μου, πώς 

να την κάνω να αισθανθεί ότι διαχωρίζεται; Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στο παιδί 

μου». Συνεπώς, δεν είναι όλοι οι θετοί γονείς συναισθηματικά ισχυροί στο εν λόγω 

ζήτημα και δεν θεωρώ ότι σχετίζεται με την εντιμότητα.   
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Πηγή: προσωπικό αρχείο  Η μαμά μου και εγώ την ημέρα της βάπτισης μου.   

  

    Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο τρόπο, μέσω μια αλληγορίας, παρατηρείται η 

αναπαράσταση μέσω ρόλων που ο καθένας αντιπροσωπεύει και μια μεταβλητή της 

συνάρτησης. Ωστόσο, αποτυπώνεται και η διάσταση μεταξύ των βιολογικών γονέων 

και των θετών – φτωχή αρκούδα και πριγκίπισσα- με απώτερο σκοπό να 

δημιουργηθεί στο παιδί η αίσθηση πως αυτή η μετάβαση έγινε προς όφελος του και 

όχι επειδή δεν ήταν επιθυμητό, πολλώ μάλλον δε πηγαίνοντας σε μια οικογένεια που 
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το επιθυμεί διακαώς. Επιπλέον η εικόνα της αλεπούς με το μαντήλι συνάδει με την 

λαϊκή ρήση ‘’τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός’’ ενδεχομένως επιδιώκοντας μια 

εναλλακτική εξίσου ισχυρή μορφή γονεϊκότητας. Η Χριστίνα μεγαλώνοντας άρχισε να 

προβληματίζεται για το ζήτημα της φύσεως των γονέων της κυρίως όταν ένα παιδάκι 

τη ρώτησε αν έχει κανονικούς γονείς. Η κυρία Ειρήνη το σχολίασε λέγοντας πως η 

ερώτηση αυτή του παιδιού υποδηλώνει το ποιόν των γονέων του. Δεν ήταν δυνατόν 

ένα παιδί 8 χρονών να είναι σε θέση να κάνει αυτήν την διάκριση αν κάποιος 

μεγαλύτερος δεν του την επισημάνει. Το ίδιο αντιμετώπισα και εγώ γεγονός που 

δείχνει ότι αυτή η συμπεριφορά τείνει να γίνει μια κανονικότητα. Τα παιδιά είναι 

ιδιαιτέρως σκληρά μεταξύ τους ακούσια μεν οδυνηρά δε για τους αποδέκτες.  

     Ο κύριος Δημήτρης που έκανε τη συζήτηση με τη Χριστίνα  την δεδομένη χρονική 

στιγμή  είπε το εξής « Όταν με ρώτησε αν έχει πραγματικούς γονείς, εκτός του ότι με 

έπιασε απροετοίμαστο , με βόλεψε η λέξη ‘’πραγματικούς’’ που χρησιμοποίησε για 

να της το κάνω πιο κατανοητό χωρίς να την πληγώσω.  Της είπα ότι βεβαίως και έχει 

πραγματικούς γονείς και αυτοί είμαστε εμείς. Της εξήγησα ότι είναι κάτι άλλο οι 

φυσικοί γονείς και κάτι άλλο οι πραγματικοί». Η απάντηση που έδωσε στη Χριστίνα 

είναι κομβικής σημασίας καθώς αποτυπώνει τον γονεϊκό ρόλο των θετών γονέων  

στην ζωή των παιδιών ενώ περιορίζει τον ρόλο των γεννητόρων στα πλαίσια της 

βιολογικότητας σε μια περίοδο που τα παιδιά δεν είναι σε θέση να την διαχειριστούν 

με λογική σκέψη αλλά αντίθετα την ιεραρχούν βάσει της εμπειρίας τους κι τους 

δεσμούς με την θετή οικογένεια.   

     Η Χριστίνα επίμονα ζητούσε και ζητάει από τους γονείς της να μην αναφέρονται σε 

τρίτους για την υιοθεσία της. Μέχρι την εφηβική ηλικία αντιμετώπιζε ορισμένα 

μαθησιακά προβλήματα τα οποία οφείλονταν δική της άρνηση ενδεχομένως λόγω 

της αναταραχής που της προκάλεσε η αλήθεια και λόγω της μάχης που έδινε για να 

την αποδεχτεί. Εντούτοις, πλέον είναι μια άριστη μαθήτρια ,γεγονός που υποδηλώνει 

πως ο ψυχικός της κόσμος βρίσκεται σε αρμονία με την πραγματικότητα όπως έχει 

διαμορφωθεί. Σε ερώτηση μου σχετικά με τον εξέφρασε ποτέ την επιθυμία να 

γνωρίσει την βιολογική της μητέρα οι γονείς της μου είπαν πως θέλει αλλά την 

συμβούλευσαν να περιμένει μέχρι τα 18 που θα της το επιτρέπει ο νόμος. Ο λόγος 

που υπάρχει αυτός ο χρονικός περιορισμός είναι ότι το παιδί πλέον θεωρείται 
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ενήλικο και αρκετά ικανό να διαχειριστεί περιπτώσεις που το αφορούν και να πάρει 

τη ζωή στα χέρια του. Ωστόσο, πολλές φορές η Χριστίνα όταν ήταν πιο μικρή κοιτούσε 

περιοδικά και όταν έβλεπε κάποια πολύ όμορφη κοπέλα ήλπιζε πως κάπως έτσι 

μπορεί να είναι και η βιολογική της μητέρα. Το μοτίβο του φανταστικού – ιδεατού 

παιδιού που υπάρχει στους υποψήφιους θετούς, αναδόχους ή ακόμα και 

βιολογικούς γονείς που πλάθουν την εικόνα του μελλοντικού παιδιού τους, 

αντιστρέφεται εδώ και παρατηρείται το μοτίβο της φανταστικής μαμάς ή μπαμπά 

όπως διαμορφώνεται στο παιδικό μυαλό. Η ύπαρξη της φανταστικής μαμάς δεν 

υποδηλώνει απαραίτητα την ανεπάρκεια της θετής, αλλά την ανάγκη να 

δημιουργήσει το παιδί μία εικόνα που δεν θα το πληγώνει, δεν θα το στιγματίσει και 

δεν θα το κάνει να αισθανθεί ανεπιθύμητο. Η μόνη περίοδος που η Χριστίνα ήταν πιο 

ανοιχτή δε αυτό το ζήτημα ήταν σχετικά πρόσφατα όταν ανακάλυψε ότι μια φίλη της 

είναι και αυτή υιοθετημένη και τις ένωσε η κοινή εμπειρία.   

     Η κυρία Ειρήνη γνωρίζοντας την προσωπική μου ιστορία δε δίστασε να μου πει 

πως παρόλο που εγώ ζούσα σε μία κλειστή κοινωνία όπου η προσωπική ζωή ενός 

ανθρώπου δεν είναι απίθανο να διατυμπανιστεί, η ίδια αντιμετώπισε στην Αθήνα το 

εξής παράδοξο για τα δεδομένα του αστικού χώρου της πρωτεύουσας: κάποια μέρα 

γνώρισε στην παιδική χαρά μία κυρία που μέσα στην κουβέντα της είπε πως ήξερε 

και για το μωρό που είχαν πάρει πριν πολλά χρόνια και ότι τελικά τους το πήραν πίσω 

και μάλιστα ζήτησε να μάθει την ιστορία αναλυτικά. Ο λόγος που αναφέρομαι σε 

αυτό το περιστατικό είναι ότι ακόμα και αυτό το παρωδικό πέρασμα του παιδιού από 

το σπίτι τους είχε γίνει θέμα συζήτησης στη γειτονιά και στον ευρύτερο χώρο του 

προαστίου, ένα περιστατικό που οι ίδιοι θεωρούσαν ότι έχει μείνει κρυφό και που 

μετά από 10 χρόνια κάποιος βρέθηκε να το επαναφέρει στη μνήμη τους.   

     Με την Χριστίνα δεν μίλησα για την υιοθεσία της, αμφιβάλλω και αν ξέρει ότι είμαι 

και η ίδια υιοθετημένη. Νομίζω ότι με αγαπάει για τελείως διαφορετικούς λόγους. 

Επέλεξα να μην το συζητήσω μαζί της γιατί ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις και δεν θα ήθελα να την αναστατώσω. Ωστόσο είμαι σχεδόν βέβαιη πως αν 

ήξερε την αλήθεια για εμένα, θα μου μιλούσε από μόνη της γιατί θα μας ένωνε η 

κοινή εμπειρία, ενδεχομένως και να με ρωτούσε πράγματα που δεν έχει ρωτήσει έως 

τώρα σε κανέναν. Κλείνοντας, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια αλλά πολύ σημαντική κατ’ 
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εμέ, η Χριστίνα είχε κάνει δώρο στη μαμά της  για τα  γενέθλια της ένα κάδρο με 

φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή τοποθετώντας στην αρχή μια φωτογραφία της 

από το ίδρυμα, υποδηλώνοντας ότι στην αρχή ήταν μόνη και στην πορεία βρέθηκαν 

όλοι μαζί. Κατά συνέπεια, η φωτογραφία ως σύμβολο και ως φορέας μνήμης 

αποτυπώνει την μετάβαση της στην οικογένεια του κυρίου Δημήτρη και της κυρίας 

Ειρήνης και την εγγράφει στην ιστορική τους συνέχεια.  

      Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία του κυρίου Αποστόλη, ο οποίος 

γνώριζε καλά την προσωπική μου ιστορία, κατά συνέπεια του ήταν πιο εύκολο να μου 

μιλήσει για την εμπειρία του αυτή γνωρίζοντας πως κατανοώ τα συναισθήματα και 

την εμπειρία που βιώνει. Για τον λόγο αυτό μου είπε πως από την αρχή σχεδόν 

άρχισαν να εξηγούν στην κόρη τους τι ακριβώς συμβαίνει, πως κατέληξαν να γίνουν 

οικογένεια καθώς η επιλογή του παιδιού ήταν μεν εκούσια αλλά από την άλλη 

τελέστηκε σε μια ηλικία που δεν είναι σε θέση μελλοντικά να διατηρήσει τις μνήμες 

της. Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαίο να το εξηγήσουν και να το καταστήσουν σαφές 

στη μικρή όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της ούτως ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού τραύματος.  

     Όπως μου εξιστόρησε ο κύριος Αποστόλης, σε πρώτο στάδιο της διάβαζαν κάποια 

παραμύθια αναφορικά με ένα ζωάκι που μεγαλώνει σε μια άλλη  οικογένεια – εικάζω 

ίδιας νοοτροπίας με αυτά που διάβαζε η κυρία Ειρήνη. Σε δεύτερο στάδιο άρχισαν 

λίγο να διαφοροποιούν την ιστορία και να βάζουν τα δικά τους ονόματα ούτως ώστε 

η μικρή να μπορέσει να κάνει τη σύνδεση και τις ταυτίσεις. Η συμβολή του «ρόλου» 

και της «αναπαράστασης» διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο καθώς το παιδί μπορεί 

να αποδεχθεί πιο εύκολα κάτι που είναι με τη μορφή αλληγορίας. Η απλοϊκή γλώσσα, 

τα οικεία συμφραζόμενα και το παραμυθικό και υπερφυσικό στοιχείο βοηθούν το 

παιδί να εκλογικεύσει την κατάσταση που βιώνει και να το αντιμετωπίσει ως μια 

πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί καθώς είναι ευρέως αποδεκτό πως τα παιδιά 

ταυτίζονται με τους παιδικούς ήρωες των παραμυθιών ακόμα και αν η 

πραγματικότητα που βιώνουν στο παραμύθι είναι ιδιαιτέρως σκληρή. Δίνεται, έτσι, 

βάση στο ευτυχές happy end συσκοτίζοντας τα προγενέστερα αρνητικά συμβάντα.  

Παράλληλα, ο κύριος Αποστόλης τόνισε ιδιαίτερα ότι αισθάνονται εξαιρετικά τυχεροί 

που εργάζονται σε φορέα παιδικής προστασίας και δη στον συγκεκριμένο φορέα 
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καθώς μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να στραφούν είτε στην κοινωνική 

λειτουργό είτε στην ψυχολόγο σε περίπτωση που δυσκολευτούν με κάποιες 

αντιδράσεις του παιδιού ή με την προσέγγιση ζητημάτων λεπτής φύσεως όπως είναι 

η επικείμενη υιοθεσία της. Η παρουσία του παιδιού στο δικαστήριο 

πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία δηλωτικό της υγειούς σχέσης που έχουν 

αναπτύξει. Όπως μου είπε ο ίδιος η μικρή μπήκε στη δικαστική αίθουσα χαρούμενη 

κρατώντας τους γονείς της από το χέρι , γεγονός που ώθησε τους ιθύνοντες να 

σχολιάσουν πως είναι εξαιρετικά τυχεροί που έχουν το συγκεκριμένο παιδί δίπλα 

τους. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκε στον ρόλο της συμβουλευτικής 

είναι γιατί όπως χαρακτηριστικά μου είπε « όταν ο υποψήφιος ανάδοχος γονέας 

νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα και δεν δέχεται την βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών 

και των ψυχολόγων, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταφέρει να έρθει κοντά με το 

παιδί και θα υποφέρουν όλοι, πολύ περισσότερο το παιδί. Απαιτείται ειδικός 

χειρισμός και διεπιστημονική προσέγγιση…για αυτόν τον λόγο εργάζονται οι 

άνθρωποι μαζί μας, για να μας κατευθύνουν».   

      Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν ήταν δυνατό ,όπως είναι φυσικό,  να αντλήσω 

πληροφορίες για την αποκάλυψη του μυστικού ή του απορρήτου της υιοθεσίας από 

τους πληροφορητές μου στην Κιβωτό του Κόσμου γιατί δεν γνωρίζω την μετέπειτα 

πορεία των παιδιών αυτών . Για τους ίδιους ακριβώς λόγους και κυρίως επειδή δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να συνομιλήσω με ανάδοχους γονείς, δεν κατέστη δυνατό να 

μάθω πως διαχειρίζονται την αναδοχή τα ίδια τα παιδιά και αν και κατά πόσο αυτό 

επηρεάζει την προσωπική και κοινωνική τους ζωή ή αν αυτό συντελεί σε κάποια 

ενδεχόμενη συναισθηματική αστάθεια. Εντούτοις, μέσα από τον δικό μου 

αναστοχασμό κατέστη δυνατό να φωτιστούν αθέατες πλευρές της υιοθεσίας και του 

απορρήτου που τη συνοδεύει, ακόμα και να λειτουργήσει μελλοντικά ως παράδειγμα 

για την αποφυγή παρόμοιων λαθών. Ταυτόχρονα, η πλαισίωση της τραυματικής 

δικής μου εμπειρίας από δύο περιπτώσεις που η αποκάλυψη του μυστικού έγινε πιο 

ομαλά, χωρίς αυτό αναγκαστικά να σημαίνει πως δεν δημιουργήθηκε τραύμα στην 

ψυχή του παιδιού, αποδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της αντιμετώπισης 

της κατάστασης.  
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6.Ο χαρακτήρας της Κιβωτού του Κόσμου ως φορέας παιδικής προστασίας   

      

     Η συζήτηση μου με τον κύριο Αποστόλη , υπεύθυνο των σπιτιών φιλοξενίας και με  

την Πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή κινήθηκαν κυρίως γύρω από τον τρόπο 

λειτουργίας και τον θεσμικό ρόλο  της Κιβωτού ως φορέα παιδικής προστασίας και 

ήταν οι πλέον αρμόδιοι να με κατατοπίσουν σχετικά.   

     Η πρώτη μου ερώτηση αφορούσε τη σημερινή κατάσταση στα σπίτια φιλοξενίας, 

πόσα είναι αυτά, που βρίσκονται και πόσα παιδιά διαβιούν αυτό το διάστημα στις 

δομές επιδιώκοντας μια σφυγμομέτρηση του παλμού της «αναδοχής» και της ροής 

των παιδιών προς τα σπίτια φιλοξενίας. Από τα λεγόμενα του κυρίου Αποστόλη  

προκύπτει ότι υπάρχουν δύο σπίτια φιλοξενίας για τη σχολική ηλικία, ένα στον 

Πειραιά  Ένα όμορφο τετραώροφο οίκημα δωρίστηκε στην Κιβωτό από την 

οικογένεια Κοντοπούλου εις μνήμην της κόρης τους Δέσποινας ή οποία έχασε τη μάχη 

με την επάρατη νόσο με επιθυμία της να δωριστεί το σπίτι για τα παιδιά της Κιβωτού. 

Για τον λόγο αυτό φέρει και το όνομα της  και ένα στην Άνοιξη , ενώ το σπίτι 

φιλοξενίας για την προσχολική ηλικία βρίσκεται πλησίον του κεντρικού κτιρίου στον 

Κολωνό, απέχει περίπου 500μ και εκεί στεγάζεται και το βρεφοκομείο της Κιβωτού. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα βρέφος στο βρεφοκομείο αλλά υπάρχουν αιτήσεις για 

την μεταφορά 4 βρεφών το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως μου είπε ο ίδιος 

χαρακτηριστικά «Τα μικρά φεύγουν πιο εύκολα…τα βρέφη έτσι δεν παραμένουν πολύ 

στον φορέα μας».   
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Πηγή: Προσωπικό αρχείο. Ο πίνακας βρίσκεται στον προθάλαμο των γραφείων διοίκησης και πιο συγκεκριμένα 
στον χώρο αναμονής και εξυπηρέτησης της γραμματείας. Απεικονίζει τον πατέρα Αντώνιο ως κεφαλή του σπιτιού 
φιλοξενίας στον Πειραιά και τα παιδιά δείχνουν να είναι χαρούμενα στην αγκαλιά του. Δεν γνωρίζω τον δημιουργό 
του πίνακα ωστόσο γνωρίζω ότι πλέον είναι σήμα κατατεθέν της Κιβωτού. Ακριβώς από κάτω βρίσκονται τα 
ενημερωτικά φυλλάδια για την δράση και τον σκοπό της Κιβωτού του Κόσμου.  
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Πηγή: προσωπικό αρχείο. Το νέο κτίριο της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό. Εκεί στεγάζεται το βρεφοκομείο 
και τελούνται τα φροντιστηριακά μαθήματα των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου.   

  

    Στο βρεφοκομείο μένουν τα παιδιά μέχρι δύο ετών ενώ από τα 2 έως τα 5 έτη 

βρίσκονται στη δομή της προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά του βρεφοκομείου – 

κυρίως- κατέληξαν στην Κιβωτό κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς μέχρι πρότινος 

φιλοξενούνταν στα νοσοκομεία ως εγκαταλελειμμένα βρέφη. Ωστόσο διευκρινίστηκε 

πως τα βρέφη δεν προέρχονται μόνο από τα νοσοκομεία της Αθήνας αλλά και από 

της περιφέρειας για παράδειγμα μπορεί να τους ειδοποιήσουν από το νοσοκομείο 

της Κυπαρισσίας ότι ζητούν τη μεταφορά βρέφους στη δομή τους. Κατά συνέπεια 

γίνεται σαφής η συνεργασία νοσοκομείων και φορέων στην ελληνική επικράτεια.  

Αυτό που επεδίωξα να διευκρινιστεί είναι με ποιο κριτήριο επιλέγεται ο εκάστοτε 

φορέας από τις εισαγγελικές αρχές. Η απάντηση που πήρα αφορούσε κυρίως τον 

ιατρικό παράγοντα που σημαίνει ότι σε πρώτο στάδιο πρέπει να αποσαφηνιστεί αν 

το βρέφος είναι υγιές. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποια 

δομή που δέχονται παιδιά με προβλήματα υγείας.   

  Παραθέτω την μαρτυρία όπως ακριβώς την κατέγραψα « Καταρχάς θα πρέπει να 

ξέρουμε ότι το βρέφος δεν πάσχει από κάποια ψυχιατρική πάθηση ή εμφανίζει 

προδιάθεση προς αυτήν. Βέβαια αυτό δεν το ανακαλύπτεις και εύκολα, ακόμα και 

παιδοψυχίατρος να το εξετάσει. Το βρέφος είναι βρέφος. Προσανατολιζόμαστε 

κυρίως από το ιστορικό των βιολογικών γονέων και δη της μητέρας. Σχετικά με εμάς 
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,όσα βρέφη μας έχουν ζητήσει να φιλοξενηθούν από τον φορέα μας, τα έχουμε δεχθεί 

όλα αφού πρώτα έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν πάσχουν από κάτι ιδιαιτέρως σοβαρό 

όπως είναι η ηπατίτιδα για παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά εμείς δεν μπορούμε να τα 

δεχτούμε γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό – όπως γνωρίζεις βασιζόμαστε 

μόνο στους εθελοντές. Δεν αρκούν για αυτά μόνο οι βρεφοκόμοι».   

     Σε δεύτερο χρόνο του έθεσα το εξής ερώτημα: αν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

συνεργάζονται αγαστά και με σύμπνοια για τη μεταφορά ενός παιδιού από ένα 

νοσοκομείο σε μια δομή φιλοξενίας . Η συνεργασία στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι 

αναγκαία και προαπαιτούμενη καθώς ενέχει όλες τις αρετές για την επιτυχή 

τοποθέτηση ενός παιδιού. Οι αρετές αυτές επιγραμματικά είναι η γόνιμη αμφιβολία, 

η επιμονή για το ενδιαφέρον προς τα παιδιά και σε καμία περίπτωση η ανάγκη να 

διατηρηθεί η καλή εικόνα του φορέα προς την κοινωνία όπως επίσης και η 

αμφισβήτηση των πατροπαράδοτων λύσεων που στα σύγχρονα δεδομένα κρίνονται 

ως ελλειμματικές (Αμπατζόγλου, 2002). Στην περίπτωση της Κιβωτού του Κόσμου, ο 

πληροφορητής μου ανέφερε, συν τοις άλλοις, πως δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στα ιστορικά των παιδιών με αποτέλεσμα να έρχονται προ απροόπτου πολλές φορές. 

Είναι συχνό το φαινόμενο να λείπουν ή ακόμα και να αποκρύπτονται πολλές 

πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού ή των γονέων του από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς μόνο και μόνο για να «φύγει» 

και αυτό το περιστατικό ή λόγω έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 

εργαζομένων σε αυτούς. Παραθέτω την μαρτυρία αυτολεξεί «Στις άλλες ηλικίες 

παραλαμβάνουμε και την παιδοψυχιατρική έκθεση από τα νοσοκομεία που δυστυχώς 

τις περισσότερες φορές δεν είναι και αληθινή. Και αυτό δεν είναι ψέματα. Δεν 

υπάρχει πάντα μια ειλικρινής αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάνω στην αγωνία τους 

να φύγουν τα παιδιά από τα νοσοκομεία, δεν γράφονται και όλα τα στοιχεία. Έρχονται 

και πλημμελή ιστορικά σε εμάς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μας ενημερώνουν σωστά. 

Στέλνουν ιατρικές εξετάσεις και ιστορικό οικογενειακής κατάστασης αλλά το 

ψυχιατρικό ιστορικό είναι ελλιπές. Για παράδειγμα να σου πω το εξής: έτυχε να 

πάρουμε δύο παιδάκια και αποφασίσαμε να τα στείλουμε στη δομή της Χίου. Είχαν 

επιβιβαστεί ήδη στο πλοίο με την εθελόντρια που είχε αναλάβει να τα μεταφέρει και 

μας πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο που προήλθαν να μας πουν ότι ξέχασαν να 
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μας  ενημερώσουν ότι το ένα παιδί παίρνει χάπια επιληψίας. Φαντάσου το 

ενδεχόμενο να πάθαινε κάτι το παιδάκι στο πλοίο, η εθελόντρια δεν ήταν ενήμερη 

αφού ούτε και εμείς ήμασταν…σε τι μπελάδες θα είχαμε μπει όλοι και πόσο θα 

κινδύνευε αυτό το παιδί ».   

    Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία μιας μαίας που ρωτήθηκε σχετικά 

με την εμπειρία της ως εργαζόμενη σε βρεφοκομείο νοσοκομείου. Μου αφηγήθηκε 

την περίπτωση ενός παιδιού που μεταφέρθηκε σε φορέα της βορείου Ελλάδος 

αποκλειστικά για παιδιά που νοσούν μόνο και μόνο επειδή και οι δύο του γονείς ήταν 

αυτιστικοί χωρίς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό παιδοψυχίατρο με αποτέλεσμα 

ένα παιδάκι υγειές να καταδικαστεί σε ένα νοσηρό περιβάλλον. Όπως η ίδια μου 

εξομολογήθηκε γνωρίζοντας την έκβαση της υπόθεσης του συγκεκριμένου παιδιού, 

πέρασαν χρόνια ώσπου να υιοθετηθεί από μια οικογένεια και να ζήσει τη ζωή που 

του αξίζει. Καταδικάστηκε από αμέλεια τρίτων να περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του σε ένα κρεβάτι με κάγκελα.  

  

  

Πηγή: Διαδικτυακός ιστότοπος της Κιβωτού του Κόσμου Τμήμα του σπιτιού φιλοξενίας στον Πειραιά.  
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     Αυτή τη στιγμή στον ξενώνα φιλοξενίας της προσχολικής ηλικίας της Κιβωτού 

διαβιούν δέκα παιδιά -στη δομή της Αθήνας πάντα- ενώ στα σπίτια φιλοξενίας 

υπάρχουν περισσότερα αν και το σύστημα της αναδοχής όπως με ενημέρωσαν 

«τρέχει» πολύ γρήγορα και όλα λειτουργούν όπως τα περίμεναν. Όλοι οι 

πληροφορητές μου αναφέρθηκαν στον ρόλο που διαδραματίζει η Κιβωτός στη ζωή 

των παιδιών που δεν μεταφέρονται σε ανάδοχες οικογένειες ακόμα και μετά την 

ενηλικίωση τους.  Κατέστη σαφές ότι το οργανωμένο πλαίσιο στο οποίο διαβιούν δεν 

μπορεί να πάψει να υφίσταται από τη μία μέρα στην άλλη επειδή ενηλικιώθηκαν και 

για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μετέπειτα προστασία και 

καθοδήγηση τους. Η αίσθηση του «ανήκειν» και η φροντίδα που έχουν συνηθίσει να 

λαμβάνουν δεν θα πρέπει να έχει  ημερομηνία λήξης γιγαντώνοντας το βίωμα της 

εγκατάλειψης ή επιτείνοντας το. Αναφερόμενη στο εν λόγω μεταβατικό στάδιο των 

παιδιών από την εφηβική ηλικία στην ενηλικίωση και στην συνειδητοποίηση των  

υποχρεώσεων ενός ενήλικου ατόμου, ζήτησα από τον κύριο Αποστόλη να μου 

περιγράψει την όλη διαδικασία καθώς δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο πως 

προστατεύονται τα παιδιά από το νοσηρό περιβάλλον αλλά και πως εξασφαλίζουμε 

την διαιώνιση της ψυχικής και υλικής ευημερίας των παιδιών αυτών, κατά συνέπεια 

δεν πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία.   

     Ο κύριος Αποστόλης μου περιέγραψε το πλαίσιο της στήριξης των παιδιών από 

μέρους του φορέα « Με το πρόγραμμα στήριξης ημιαυτόνομης διαβίωσης των 

ενήλικων πλέον παιδιά της Κιβωτού επιδιώκεται η ομαλή ένταξη του στην κοινωνία 

ως αυτόνομη οντότητα .Αν έχει περάσει σε κάποια σχολή, του χορηγείται ένα 

φοιτητικό επίδομα και ένα διαμέρισμα να μείνει όπως θα έκανε κάθε γονέας για τις 

σπουδές του παιδιού του.  Ωστόσο υποχρεούται να υπογράψει ένα συμβόλαιο 

σωστής και έντιμης διαβίωσης αναφορικά με την πληρωμή των λογαριασμών του 

σπιτιού – πάντα με χρήματα της Κιβωτού- , την διατήρηση της καθαριότητας του 

χώρου, την συνύπαρξη με τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας και την 

απαγόρευση χρήσης ουσιών .Αν τα παιδιά δεν έχουν περάσει σε κάποια σχολή , εμείς 

έχουμε την δυνατότητα να τους χορηγήσουμε υποτροφίες σε διάφορα Ι.Ε.Κ ώστε να 

μάθουν μια τέχνη την οποία φροντίζουμε να εξασκούν τα απογεύματα ως πρακτική 

ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να ενταχτούν στην αγορά εργασίας. Παρέχονται έτσι 
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όλες οι προϋποθέσεις ώστε το παιδί να καταστεί υπεύθυνο και σε δεύτερο χρόνο 

αρχίζουμε να αποσυρόμαστε από τα ‘’χαμηλά’’ έξοδα έως ότου το παιδί με τον δικό 

του μισθό πλέον να πάρει τη ζωή στα χέρια του γνωρίζοντας όμως ότι εμείς θα είμαστε 

δίπλα του ο ,τι και αν συμβεί».   

     Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά που έχουν μεταβεί σε ανάδοχες οικογένειες μετά 

την ενηλικίωση είναι νομικά ελεύθερα. Η αναδοχή έχει συνήθως τον χαρακτήρα της 

προσωρινότητας και του εφήμερου, πολλώ μάλλον δε όταν το παιδί έχει τοποθετηθεί 

σε ανάδοχη οικογένεια κατά τη διάρκεια της εφηβείας και ο χρόνος παραμονής σε 

αυτήν δεν είναι αρκετός για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ τους. Η πορεία 

των παιδιών αυτών και το μέλλον τους καθίσταται αβέβαιο καθώς πέρα από την καλή 

προαίρεση των αναδόχων, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος  θεσμικός 

μηχανισμός στήριξης τους όπως αυτός της Κιβωτού που προαναφέρθηκε.  Από την 

εμπειρία του κυρίου Αποστόλη στον φορέα και από τα λεγόμενα του προκύπτει ένα 

ποσοστό των παιδιών που τοποθετούνται σε κάποια ανάδοχη οικογένεια- με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα τελεσφορήσει- δεν παρουσιάζει στην ενήλικη ζωή του κάποια 

εξέλιξη και καταλήγει να ζει όπως και οι βιολογικοί γονείς του σε ένα νοσηρό 

περιβάλλον εμφανίζοντας συμπτώματα κοινωνικής παθογένειας. Παρόλο που αρχικά 

τα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμένα με την αναδοχή ή την τοποθέτηση τους στον 

φορέα καθώς αποκτούν σπίτι, ασφάλεια και αρχίζει να εκλείπει το αίσθημα της 

αβεβαιότητας, μετά την ενηλικίωση κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο. Η 

μνήμη και το τραύμα δεν φαίνεται να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο σε αυτό 

καθώς αν δεν είχαν λησμονήσει τα προβλήματα που τους οδήγησαν στον φορέα και 

μετέπειτα στην αναδοχή, θα άρπαζαν την ευκαιρία που τους δίνεται για να 

διαμορφώσουν ένα τελείως διαφορετικό μέλλον ή σε κάθε περίπτωση πιο ευοίωνο.   

            Κατά την τελευταία επίσκεψη μου στη δομή της Αθήνας είχα την ευκαιρία να 

συναντηθώ με την Πρεσβυτέρα και Πρόεδρο της Κιβωτού του Κόσμου , Σταματία 

Γεωργαντή. Η συνάντηση μας δεν ήταν προγραμματισμένη καθώς λόγω  των 

αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια 

κάποιου είδους συζήτηση. Εντούτοις, στάθηκα εξαιρετικά τυχερή και μπόρεσα να 

κουβεντιάσω μαζί της όχι μόνο την πορεία της ερευνητικής μου εργασίας την οποία 

στηρίζει με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη καθότι με γνωρίζει προσωπικά εδώ και 
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χρόνια αλλά κυρίως για τη στάση της πλέον ως Προέδρου και την αντίληψη που έχει 

διαμορφώσει για την πρακτική της αναδοχής που πλέον εφαρμόζεται στη δομή.   

     Συχνά ο κόσμος διερωτάται πως δεν δημιουργήθηκε δομή της Κιβωτού του 

Κόσμου στην Θεσσαλονίκη ενώ γίνονται προτιμητές άλλες πόλεις της Ελλάδος με 

λιγότερο πληθυσμό και παράλληλα λιγότερες ανάγκες. Η απάντηση της Πρεσβυτέρας 

για την απουσία δομής στη Βόρεια Ελλάδα ήταν πλήρως κατατοπιστική. Μου εξήγησε 

πως δεν χρειάστηκε έως τώρα να σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο πιο ουσιαστικά γιατί 

ήδη στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δομές που επιτελούν αυτό το θεάρεστο έργο. 

Ωστόσο για να τεθεί αυτό το ζήτημα επί τάπητος θα πρέπει πρώτα να υπάρξει μια 

σχετική πρόταση από τον Δήμο ή έναν ιδιώτη όπως έγινε στην περίπτωση της δομής 

του Βόλου όπου το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Κιβωτός της Θεσσαλίας ήταν δωρεά 

γνωστού αλευροβιομήχανου ο οποίος παραχώρησε την ίδια του την κατοικία. 

Ταυτόχρονα, στον παρόντα χρόνο μια δομή στην Θεσσαλονίκη θα κρινόταν ως 

πλεονασματική καθώς ήδη δημιουργείται μια νέα δομή στην Καλαμάτα. Εντούτοις, 

δεν υπάρχει και μια τόσο μεγάλη ροή παιδιών που να καθιστούν τη δομή στη 

Θεσσαλονίκη αναγκαία γιατί όπως χαρακτηριστικά μου είπε «ήδη έχουν μπει σε 

ανάδοχες οικογένειες περίπου είκοσι παιδιά και πολλά από τα παιδιά που διαβιούν 

στις δομές μας πλησιάζουν την ηλικία της ενηλικίωσης κατά την οποία ενεργοποιείται 

ένας διαφορετικός μηχανισμός στήριξης των νέων αυτών παιδιών». Για τον 

μηχανισμό στήριξης των παιδιών αυτών με κατατόπισε ο κύριος Αποστόλης 

εξηγώντας μου πως καταφέρνουν να μεταδώσουν στα παιδιά την κοινωνική 

υπευθυνότητα, την ικανότητα να «σταθούν στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα 

χέρια τους» στεκόμενοι δίπλα τους αρωγοί και συνοδοιπόροι όπως θα έκανε κάθε 

γονέας. Απώτερος σκοπός είναι να μην αισθανθούν τα παιδιά ποτέ μόνα τους ούτε 

να βρεθούν σε αδιέξοδο.    

    Πολλές φορές οι μη κυβερνητικές Οργανώσεις, τα ιδρύματα για τα παιδιά και οι μη 

κερδοσκοπικοί Οργανισμοί έχουν δεχθεί τα πυρά της κοινωνίας και της πολιτείας ως 

μη αναποτελεσματικοί και καιροσκόποι. Συχνά ακούγονται καταγγελίες για 

τηλεμαραθωνίους με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των απροστάτευτων παιδιών χωρίς όμως να δηλώνονται ρητά οι ανάγκες 

αυτές και ποιο ακριβώς είναι το κόστος αυτών, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες στον 
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κοινό νου. Στον αντίποδα η Κιβωτός του Κόσμου χαίρει εκτιμήσεως από την κοινή 

γνώμη και από τη διεθνή κοινότητα αν συνυπολογίσει κανείς τη βράβευση του 

Πατρός Αντωνίου για το 2019 ως «ο καλύτερος Ευρωπαίος πολίτης». Η αποδοχή αυτή 

της Κιβωτού μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην ιερατική ιδιότητα του  ιδρυτή της 

ωστόσο αυτό πολύ λίγο ή ως ελάχιστα είναι πόλος έλξης για τους εθελοντές και όσους 

προσφέρουν καθημερινά από το υστέρημα τους.   

      Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται μεν την 

υιοθεσία ως δεσμό συγγένειας και την αναγνωρίζει ως τέτοια, κατά συνέπεια 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η στην αναδοχή δεν «κατασκευάζονται» δεσμοί 

συγγένειας όπως στην περίπτωση της υιοθεσίας ή έστω δεν αναγνωρίζονται ρητά από 

την Εκκλησία, ωστόσο στη χριστιανική ηθική η εγκατάλειψη ανηλίκου και η ανατροφή 

του από τρίτους θεωρείται αμάρτημα αλλά όχι έγκλημα καθώς εκθέτει το παιδί στο 

ενδεχόμενο του ακούσιου αμαρτήματος της αιμομιξίας. Αναφορικά με αυτές τις 

αντιλήψεις η Πρεσβυτέρα μου είπε « και στην αναδοχή δημιουργείται δεσμός του 

παιδιού με τους αναδόχους γονείς, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Από τη στιγμή που θα 

πάρεις ένα παιδί από επιλογή και θα μεγαλώσει δίπλα σου, πώς να μην αποτελεί 

κομμάτι σου; Από την άλλη, όσοι σκέπτονται για το ενδεχόμενο της αιμομιξίας θα πω 

το παλιό κλασικό ρητό της εκκλησίας μας ‘’ο πονηρός, κορίτσι μου, πονηρά θα 

σκεφτεί’’. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου στη Χίο όταν ήμουν μικρή να μου λέει για τον 

δικό του παππού που είχε υιοθετήσει ένα παιδάκι ορφανό. Μη με ρωτήσεις σε ποιο 

θεσμικό πλαίσιο είχε γίνει, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πάντως ξέρω πως το είχε 

συμπεριλάβει και στην διαθήκη του για να το εξασφαλίσει και δεν το ξεχώριζε από τα 

δικά του παιδιά. Θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα ότι είναι στη φύση του  αγαθού 

και καλού ανθρώπου να θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπο αν και όσο μπορεί…ο 

πονηρός πάντα πονηρά θα σκέπτεται όπως σου είπα».   

     Οι αντιλήψεις που διαμορφώνει ο κάθε άνθρωπος επηρεάζονται όχι μόνο από 

τους φορείς κοινωνικοποίησης όπως η θρησκεία αλλά και από τις πεποιθήσεις και 

την στάση ζωής αυτών των ανθρώπων που  ονομάζονται από τους θεμελιωτές 

κοινωνιολόγους της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης ως «σημαντικοί άλλοι».  

Τα άτομα αυτά ανήκουν συνήθως στο ευρύτερο πλαίσιο του περιβάλλοντος των 

επηρεαζόμενων ατόμων και επιδρούν στην συμπεριφορά και στην ιδιοσυγκρασία 
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τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία που μου εξιστόρησε η 

κυρία Ειρήνη κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας. Κάποια στιγμή στο εργασιακό 

της περιβάλλον νοσηλευόταν μία κυρία που διηύθυνε έναν φορέα παιδικής 

προστασίας με καθαρά χριστιανικό προσανατολισμό. Όταν πήρε εξιτήριο έκανε δώρο 

στους νοσηλευτές κάποια βιβλία θεολογικού περιεχομένου , ορισμένα μάλιστα 

έκαναν λόγο για ανορθόδοξες μεθόδους όπως είναι η αντισύλληψη ή ο βελονισμός. 

Τις πεποιθήσεις και αυτόν τον προσανατολισμό είχαν εμφυσήσει και στα παιδιά που 

διαβιούσαν στον φορέα τους με αποτέλεσμα να θεωρείται ορθός τρόπος σκέψης και 

από τα παιδιά.   

    Η  προσέγγιση του εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής και της Θρησκείας  

λειτουργούν  υποβοηθητικά στην προσέγγιση της Κιβωτού του Κόσμου  καθώς  

αποτελούν παραμέτρους κομβικής σημασίας καθώς το μεν Κράτος  λειτουργεί  

κανονιστικά και διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι  

ιδιοσυγκρασίες των υποκειμένων της έρευνας καθώς βάσει νομοθεσίας και κρατικών 

παρεμβάσεων ( π.χ. ο ρόλος της Περιφέρειας πλέον στις υιοθεσίες και τις αναδοχές) 

ενώ η Θρησκεία διαδραματίζει έναν ιδιάζοντα ρόλο δεδομένης της ιερατικής 

ιδιότητας του εμπνευστή της Κιβωτού του Κόσμου, του πατρός Αντωνίου.    

  

    Από την όλη εικόνα που αποκόμισα συζητώντας με γονείς, παιδιά, εργαζόμενους 

στην Κιβωτό αλλά αφουγκραζόμενη την άποψη της κοινωνίας, αυτό που κάνει την 

Κιβωτό να ξεχωρίζει είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της χριστιανοσύνης, χωρίς τα 

θεσμικά πλαίσια της θρησκείας.  Η προσφορά στον συνάνθρωπο όπως θα έπρεπε να 

είναι συμπεριλαμβάνοντας την αποδοχή της ετερότητας και ακολουθώντας την 

πολιτική της ένταξης και όχι της αφομοίωσης. Στην Κιβωτό κανένα από τα παιδιά 

μουσουλμανικού θρησκεύματος δεν υποχρεώνονται να ασπαστούν τον χριστιανισμό 

ούτε και τους επιβάλλεται ο εκκλησιασμός και η νηστεία. Από όσο είμαι σε θέση να 

γνωρίζω, για τα παιδιά που δεν τρώνε χοιρινό λόγω θρησκεύματος, υπάρχει 

διαφορετικό γεύμα.    

     Στο ζήτημα αυτό, αναφορικά με την επιτυχία του προγράμματος της Κιβωτού και 

την κοινωνική αναγνώριση η Πρεσβυτέρα σχολίασε «στα θεσμικά όργανα των 
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φορέων κοινωνικής προστασίας συχνά μας προσεγγίζουν ζητώντας μας συμβουλές 

για την δική τους καλύτερη οργάνωση. Σαφώς και είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να 

βοηθήσουμε, η παιδική προστασία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανταγωνιστικά, 

κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την μονοπωλεί. Ωστόσο στα τόσα χρόνια που 

βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι , τα μάτια μας έχουν δει πολλά. Σε άλλες δομές έχει 

επέλθει κορεσμός λόγω κούρασης, αδυναμίας συνεχούς επιμόρφωσης , αδυναμίας 

εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων αλλά υπάρχουν και φαινόμενα φορέων που 

αποσκοπούν μόνο στην αποκόμιση κρατικών επιχορηγήσεων παραγκωνίζοντας το 

συμφέρον του παιδιού. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρω ονόματα νομίζω».  

        Από προσωπική επιλογή, επηρεαζόμενη από τα λόγια της Πρεσβυτέρας, δεν 

ρώτησα τη γνώμη της κοινωνικής λειτουργού για τη δράση και την πολιτική που 

ακολουθούν άλλοι φορείς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες όμως σε κάποιο σημείο 

κατά τη διάρκεια της πολύ ουσιαστικής κουβέντας που είχαμε μου ανέφερε μεταξύ 

άλλων πως ορισμένοι από τους υποψήφιους αναδόχους γονείς που επισκέπτονται τη 

δομή τους εκφράζουν μια απογοήτευση για τα δημόσια ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα 

τα χαρακτήριζαν ως «τράπεζα» δίνοντας βαρύτητα στον χαρακτήρα της συναλλαγής 

που δημιουργείται μεταξύ τους παρακάμπτοντας την ανθρώπινη διάσταση, στην 

αίσθηση μιας τυπικότητας και ενός άκρατου συντηρητισμού. Η ίδια όμως δεν έχει 

προσωπική άποψη για το θέμα.    

             Ωστόσο, ο κύριος Δημήτρης  όταν άρχισε να μου εξιστορεί την πρώτη τους 

επαφή με τους φορείς παιδικής προστασίας, με βοήθησε να δημιουργήσω μία εικόνα 

σχετικά με όσα αναφέρθηκαν από την Πρεσβυτέρα και την κοινωνική λειτουργό της 

δομής. Αρχικά απευθύνθηκαν σε γνωστό κρατικό φορέα της Αθήνας όπως τα 

περισσότερα ζευγάρια που επιθυμούν να υιοθετήσουν στην ίδια περιοχή . Μέσα από 

τη μαρτυρία του, η οποία είναι πολύ περιγραφική , γίνεται εμφανής μια κάποια 

καχυποψία απέναντι στο ζευγάρι και κυρίως στον κύριο Δημήτρη ο οποίος είχε ήδη 

ένα παιδί. Παραθέτω τη μαρτυρία του «Όταν πήγαμε στον φορέα στα πρώτα στάδια 

της έρευνας μας γιατί βαδίζαμε σε αχαρτογράφητα νερά ακόμα, εγώ δεχόμουν από 

τους κοινωνικούς λειτουργούς συνεχώς την εξής ερώτηση ‘’εσύ παιδί έχεις, για ποιο 

λόγο θέλεις να υιοθετήσεις; Μήπως δεν θέλεις στην πραγματικότητα και το κάνεις 

απλώς για να κάνεις στη γυναίκα σου το χατίρι;’’ . Γινόμουν έξαλλος. Δηλαδή δεν 
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μπορούσαν να πιστέψουν ότι εγώ αγαπάω τα παιδιά και μαζί με τη γυναίκα μου 

θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το ότι έχω ήδη ένα φυσικό παιδί δεν σημαίνει 

κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε και άλλα παιδιά αλλά δυστυχώς ήδη 

ήμασταν κοντά στο ηλικιακό όριο και δεν θα μας το επέτρεπαν. Όλο αυτό εμένα με 

αποδιοργάνωνε πάρα πολύ. Πιστεύω πως φέρονται έτσι επειδή δεν μπορούν και οι 

ίδιοι να το καταλάβουν, τους λείπει το συναίσθημα. Το ίδιο αντιμετώπισα και από τον 

περίγυρό μας. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι είχα απόθεμα αγάπης» .   

     Η διάκριση του υποψήφιου θετού γονέα που έχει ήδη  φυσικά παιδιά από αυτόν 

που δεν έχει γεννά ερωτήματα από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά   με τον σκοπό  

και την επιθυμία τους   οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σχηματίσουν το 

προφίλ των υποψηφίων θετών γονέων και να τους δώσουν ή όχι την πολυπόθητη 

πιστοποίηση καταλληλότητας. Θεωρητικά αυτό που προέχει είναι η διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού και η ομαλή μετάβαση του σε μία οικογένεια που θα του 

εξασφαλίσει μια ζωή και ένα μέλλον σε ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από 

ασφάλεια και αγάπη. Εντούτοις, υπάρχουν και εξαιρέσεις στις οποίες οι κοινωνικοί 

λειτουργοί αντιμετωπίζουν την διαδικασία γραφειοκρατικά στερούμενοι 

ενσυναίσθησης γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τους υποψήφιους θετούς γονείς 

καθώς αισθάνονται ότι έτσι τους αποθαρρύνουν.  Η κυρία Ειρήνη αναφερόμενη στο 

γεγονός είπε το εξής « Το  καταλαβαίνω ότι θέλουν να περάσουν τους υποψήφιους 

γονείς από κόσκινο εγώ όμως δεν ήθελα να μου κάνει το χατίρι. Δεν θα ήθελα να ζω 

τη ζωή μου ξέροντας ότι τον πίεσα και ότι έμεινε δίπλα μου σε αυτή τη μάχη μόνο και 

μόνο επειδή το ήθελα εγώ. Στη ζωή, θα μου πεις, όλα γίνονται. Ναι γίνονται αλλά δεν 

νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει».    

  

      Από αναζήτηση που πραγματοποίησα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , εντόπισα 

την ύπαρξη μιας σελίδας σε γνωστό μέσο την οποία διαχειρίζεται το σωματείο του 

δικτύου αναδόχων γονέων και εθελοντών. Σε συγκεκριμένη τους ανάρτηση – τον 

προηγούμενο μήνα συγκεκριμένα- αναφέρθηκαν στην υποδειγματική διαχείριση και 

τέλεση μιας περίπτωσης αναδοχής από την Κιβωτό του Κόσμου. Όπως αναφέρεται 

στη δημοσίευση ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας συνεργάστηκαν με κοινούς στόχους 

με αποτέλεσμα να ωφελούνται πρωτίστως τα παιδιά και κατ’ επέκταση και η 



 

 

[102]  

  

κοινωνία.  Αναλυτικότερα, η αναφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση αναδοχής έγινε 

καθώς η Κιβωτός του Κόσμου που είχε την επιμέλεια, η Περιφερειακή Ενότητα και οι 

κοινωνικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκης επέδειξαν αγαστή συνεργασία και σύμπνοια και 

έτσι δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν σε μία οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Πολύ 

σημαντικό είναι επίσης πως η οικογένεια είχε παρακολουθήσει σεμινάρια 

προσαρμογής στην κοινωνική οργάνωση νέων «ΑΡΣΙΣ» και το δίκτυο αναδόχων 

λειτούργησε επικουρικά σε νομικό επίπεδο. Ο λόγος που η ανάρτηση είναι 

ιδιαζούσης σημασίας είναι ότι  τονίζει την αναγκαιότητα να συνεισφέρει ο κάθε 

φορέας την τεχνογνωσία του και να λειτουργεί κατά την αρμοδιότητα του. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν «η εσωστρέφεια, ο απομονωτισμός και η έπαρση περί 

κτητικότητας  των ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα, δεν πρόκειται να βοηθήσει 

κανέναν».  
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  Πηγή: διαδικτυακός ιστότοπος Κιβωτού του Κόσμου Ο πατήρ Αντώνιος με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή.  
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                                          Συμπεράσματα  

  

     Μέσα από την επιτόπια έρευνα μου μου δόθηκε η ευκαιρία να εντοπίσω την 

εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου στην πραγματική ζωή. Πιο συγκεκριμένα 

εξεπλάγην από το γεγονός ότι εκατοντάδες ερευνητές ασχολήθηκαν με την 

κυκλοφορία των παιδιών και την κατάκτηση της γονεϊκότητας καθώς αντιλήφθηκα 

πως τα δικά μου βιώματα δεν είναι μοναδικά αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Αναλογιζόμενη την προσωπική μου ιστορία, τις περιπτώσεις της Κιβωτού 

του Κόσμου αλλά και κρατική υιοθεσία , αντιλήφθηκα το επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

των συμβαλλόμενων μερών ( κοινωνικές υπηρεσίες, βιολογικοί γονείς, ανάδοχοι ή 

θετοί γονείς, ο κοινωνικός περίγυρος και η ευρύτερη οικογένεια). Συνήθως –μιλώντας 

για τον εαυτό μου- έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε την βιωμένη 

πραγματικότητα ως δική μας  αποκλειστικότητα και στην περίπτωση που βρούμε 

κοινούς τόπους με βιώματα άλλων ανθρώπων, δημιουργούμε έναν δεσμό με αυτούς 

πλασματικό βάσει της κοινής εμπειρίας. Ακριβώς αυτή η κοινή εμπειρία ήταν το 

κλειδί για να αντιληφθώ το συναισθηματικό βάρος όσων μου αφηγούνταν και να 

δημιουργηθεί ένας δεσμός μεταξύ μας, ένα αόρατο νήμα που βασίζεται στην 

αμοιβαία διυποκειμενική κατανόηση.  

   Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν θίχτηκαν ζητήματα όπως  η  απουσία της 

βιολογικής συγγένειας και η κατασκευή της κοινωνικής που δεν βασίζεται στην 

αιματοσυγγένεια αλλά σε τελικό στάδιο οδηγούμαστε  στην επιβολή της της 

κοινωνικής και πολιτισμικής τάξης επί της βιολογικής , η αμοιβαιότητα στη σχέση μη 

φυσικών συγγενών  που είναι επακόλουθο της μεταξύ τους αναγνώρισης, το προφίλ 

και το status των βιολογικών και αναδόχων/ θετών γονέων, η κοινολόγηση του 

μυστικού της υιοθεσίας και η επίδραση που ασκεί στην τελεσφόρηση της εν λόγω 

πρακτικής αλλά και ο ρόλος και η λειτουργία φορέων όπως η Κιβωτός του Κόσμου 

που λειτουργεί ως ραχοκοκαλιά της εργασίας. Παράλληλα , προσεγγίστηκε το 

θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα προαναφερθέντα παρόλο που 

αυτό δεν μπορεί να συντελεστεί σε εκτενές επίπεδο δεδομένου του γεγονότος ότι 
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πρόκειται για μια διπλωματική εργασία στα πλαίσια της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και όχι για μια εργασία νομικής φύσεως.    

      Συμπερασματικά, μέσα από τους λόγους των υποκειμένων της έρευνας κατέληξα 

στην αντίληψη πως η λεγόμενη κουλτούρα της αναδοχής στην  Ελλάδα δεν 

αναπτύσσεται όπως θα έπρεπε και δεν αντανακλά την βούληση  των νομοθετών ή 

τουλάχιστον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φιλόδοξα σχέδια των ιθυνόντων. Η 

κουλτούρα της αναδοχής θα έπρεπε να στηρίζεται στη δημιουργία θεσμών δηλαδή 

συλλογικών λύσεων που θα λειτουργήσουν ως κλειδί για τις ατομικές ανάγκες . 

Εντούτοις στην Ελλάδα, δεν αξιοποιούνται πολλές από τις μορφές της αναδοχής όπως 

είναι η επαγγελματική αναδοχή ή η βραχυπρόθεσμη καθώς επικρατεί σύγχυση όχι 

μόνο στους υποψηφίους αναδόχους ή θετούς γονείς αλλά και στους ανθρώπους που 

εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες, μια σύγχυση που υποστηρίζεται και από την  

άγνοια ή την επιφανειακή γνώση που επικρατεί στα Μ.Μ.Ε.  Παράλληλα η σύγχυση 

των δύο θεσμών αυτών της αναδοχής και της υιοθεσίας εντείνεται από την ικανότητα 

να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι και για τους δύο 

θεσμούς. Πιο συγκεκριμένα από τη μαρτυρία της κυρίας Ειρήνης προκύπτει ότι 

ορισμένα παιδάκια  με προβλήματα υγείας σε διάφορους φορείς  μένουν στα 

αζήτητα ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν σε καθεστώς επαγγελματικής 

αναδοχής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα προσεγγίσουν  αμφιβόλου προελεύσεως 

καιροσκόπους λόγω των επιδομάτων δεδομένου του γεγονότος ότι  όπως προέκυψε 

από την έρευνα μου, ασκούνται πιέσεις για να υπάρξει μέριμνα αυτά  να θεωρούνται 

αφορολόγητα και ακατάσχετα και να προορίζονται αποδεδειγμένα για τις ανάγκες 

των παιδιών. Όπως πρότειναν νομικοί θα ζητηθεί να υπάρξει σχετική ρύθμιση ούτως 

ώστε τα επιδόματα να μην είναι λόγος αλλαγής φορολογικής τάξης των αναδόχων 

γονέων. Η άγνοια  των προαναφερθέντων από τους εργαζόμενους στις κοινωνικές 

υπηρεσίες μαρτυρά ένα χάσμα μεταξύ του κρατικού σχεδιασμού και των κοινωνικών 

λειτουργών και  ίσως θα ήταν πιο συνετό η κοινωνική πολιτική να ορίζεται από 

ανθρώπους του πεδίου και όχι να τελείται γραφειοκρατικά και απρόσωπα. 

Ενδεχομένως, η άγνοια που επικρατεί να οφείλεται στο πρώιμο στάδιο εφαρμογής 

των νέων διατάξεων, από την άλλη είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτική η διαπίστωση 
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πως ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών λειτουργών δεν γνωρίζει τι «μέλλει γενέσθαι» 

και ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών που αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν.  

       Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα των υποκειμένων της  έρευνας η 

διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί ασυντόνιστα και κατά συνέπεια 

πολλαπλασιάζεται η ωδίνη των παιδιών. Η διεπιστημονική συνεργασία πρέπει να 

είναι επιβεβλημένη , να έχει συνέχεια και να μην περιορίζεται στη διαχείριση του 

εκάστοτε περιστατικού. Θα πρέπει η φροντίδα να μην έχει μόνο συνέχεια αλλά και 

διάρκεια με αδιάλειπτες παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα 

στον κοινωνικό λειτουργό ως Άνθρωπο που συνεργάζεται με άλλους Ανθρώπους για 

την επίτευξη της απρόσκοπτης φροντίδας των παιδιών. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει 

να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη θεσμική πλαισίωση καθώς η συνέχεια της 

φροντίδας είναι κάτι επιβεβλημένο. Σε σχέση με άλλους φορείς παιδικής προστασίας 

η Κιβωτός του Κόσμου λειτουργεί συντονισμένα όταν αυτό δεν παρακωλύεται από 

την μη επαρκή συνεργασία που αναπτύσσεται με άλλους φορείς για την εξασφάλιση 

του συμφέροντος του παιδιού.    

    Η διεπιστημονική συνεργασία είναι επιβεβλημένη και στην περίπτωση της 

πρακτικής της υιοθεσίας καθώς ένα υιοθετημένο παιδί δεν δύναται να υπάρξει μόνο 

του και ό,τι του συμβαίνει βρίσκεται σε άμεση σχέση με ό,τι συμβαίνει στους γονείς.  

Ακριβώς για να μην καταστεί ο στιγματισμός μονόδρομος, η διεπιστημονική 

συνεργασία κρίνεται απαραίτητη ( ιατροί, νομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 

φορείς παιδικής προστασίας) ούτως ώστε να κινητοποιηθεί η ευρύτερη οικογένεια 

του παιδιού και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.  

    Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση για την περιθωριοποίηση 

ορισμένων παιδιών στα σχολεία και το ενδεχόμενο της πολλαπλής 

μειονοτικοποίησης τους ως παιδιά που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας ή ως παιδιά 

που μεταβαίνουν από το περιβάλλον της δομής σε μια ανάδοχη ή θετή οικογένεια. 

Θα έπρεπε να υπάρχουν μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί  και ψυχολόγοι στα σχολεία 

καθώς εκεί εντοπίζεται η συμπτωματολογία ψυχικών τραυμάτων και συχνά οι 

εκπαιδευτικοί διστάζουν να αναφέρουν λόγω άγνοιας, μη ικανότητας να 

διαχειριστούν την κατάσταση , συνεπώς κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση τους 

καθώς είναι ένα πεδίο που διακρίνεται για την έλλειψη συντονισμού του. Θα 
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μπορούσαν αυτά τα παιδιά να έχουν προφυλαχθεί και πολλά από τα προβλήματα 

ένταξης και κοινωνικοποίησης να έχουν αμβλυνθεί.  

    Τέλος, η επίδραση του θεσμικού πλαισίου αλλά και της θρησκείας, είναι εμφανής 

καθώς το κράτος ως ο θεσμοποιημένος φορέας κοινωνικοποίησης ασκεί επίδραση 

στην οικογένεια μέσω του Οικογενειακού Δικαίου και η θρησκεία καθώς ,σύμφωνα 

με τον Durkheim , αποτελεί προβολή και θεοποίηση της ίδιας της ανθρώπινης 

κοινωνίας διαμορφώνοντας έτσι συλλογικές ταυτότητες. Είναι ελπιδοφόρο το 

γεγονός ότι για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές  γίνονται πολλές ερευνητικές 

προσεγγίσεις σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία (νομικό, ψυχολογικό, 

ανθρωπολογικό κτλ.) καθώς από τα συμπεράσματα των ερευνών καθίσταται δυνατό 

να σημειωθεί πρόοδος στην αναβάθμιση της κοινωνικής φροντίδας προς όφελος των 

αποδεκτών των υπηρεσιών τους.  
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