
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα της υιοθεσίας1 στη σύγχρονη Ελ-
λάδα. Μέσα από το πρίσμα της υιοθεσίας συζητούνται επίσης οι τρόποι μέσα 
από τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται για την αναπαραγωγή, την οικογέ-
νεια και τη συγγένεια. Πρόκειται για μια εθνογραφία των πρακτικών διακίνη-
σης των παιδιών και των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται οι άνθρωποι, 
προκειμένου να δημιουργήσουν θετές οικογένειες. Η υιοθεσία αποτελεί τρόπο 
«ολοκλήρωσης» της οικογένειας, όταν τα παιδιά δεν «έρχονται» με τον «φυσι-
κό» τρόπο. Πρόκειται για τόπο έντονων διαπραγματεύσεων, αμφισημιών και 
συγκρούσεων, προκειμένου να μετασχηματιστούν οι συγγενειακές σχέσεις, 
να μετακινηθούν τα παιδιά και να δημιουργηθούν οικογένειες μη βιογενετικά 
συνδεδεμένες. Στην Ελλάδα, μετά τον νόμο 2447/1996, υιοθεσία «καλείται 
η νομική πράξη με την οποία αφενός διακόπτεται κάθε νομικός δεσμός του 
ανηλίκου από τη φυσική του οικογένεια και αφετέρου το παιδί εντάσσεται 
πλήρως, ως συγγενής, στην οικογένεια του θετού γονέα» (Φουντεδάκη 2002: 
151). Τρεις είναι οι επιτρεπτές μορφές υιοθεσίας: η ιδιωτική υιοθεσία, η ελεγ-
χόμενη από τους κρατικούς φορείς υιοθεσία μέσω των ιδρυμάτων και η δια-
κρατική υιοθεσία.2 Ιδιωτική υιοθεσία τελείται όταν οι γεννήτορες ή κάποιος 

1. Η λέξη υιοθεσία, με πρώτο συνθετικό τη λέξη υιός, σημαίνει την τοποθέτηση ενός αγο-
ριού σε μια θετή οικογένεια. Ωστόσο, η λέξη χρησιμοποιείται ουδέτερα, χωρίς έμφυλους δι-
αχωρισμούς, τόσο στον λόγο των νομικών κειμένων όσο και στον λόγο των ανθρώπων της 
έρευνάς μου. Επέλεξα να χρησιμοποιήσω τη λέξη υιοθεσία αντί της ορθότερης τεκνοθεσία, 
ακολουθώντας την γενική χρήση του όρου απο επίσημους και ανεπίσημους φορείς.

2. Κατά το διάστημα 1998-2001 υπήρξε διακρατική συμφωνία με τη Ρουμανία, η οποία 
όμως πλέον δεν ισχύει. Οποιεσδήποτε άλλες διακρατικές υιοθεσίες γίνονται με το καθεστώς 
των ιδιωτικών υιοθεσιών και διαμέσου των εκάστοτε νομαρχιών (της χώρας προέλευσης και 
της χώρας υποδοχής). Στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2009 επικυρώθηκε η Σύμβαση της Χά-
γης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στη Διακρατική Υιοθεσία, η οποία 
διασφαλίζει τις διακρατικές υιοθεσίες μέσω δημόσιων φορέων, τόσο της χώρας προέλευσης 
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διαμεσολαβητής έρχεται σε απευθείας συνεννόηση με τους υποψήφιους θε-
τούς γονείς ή τον θετό γονέα χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας κοινωνικής υπη-
ρεσίας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κατά τη δεκαετία του 
2000 υιοθετούνταν κατά μέσο όρο 550 παιδιά το χρόνο (www.statistics.gr), με 
το 90-95% αυτών να πραγματοποιούνται ως ιδιωτικές υιοθεσίες.3 Η πλειοψη-
φία των υποψήφιων γονέων αναζητούν να υιοθετήσουν υγιή βρέφη έως δύο 
ετών. Τα μοναδικά ιδρύματα που έχουν αυτή τη δυνατότητα είναι το Κέντρο 
Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», το ΠΙΚΠΑ στην Αθήνα και το Δημοτικό Βρεφοκομείο 
«Άγιος Στυλιανός» στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 
300, με τον συνολικό αριθμό σε αναμονή να φτάνει τις 2000, για 50 περίπου 
«διαθέσιμα» προς υιοθεσία παιδιά, για παιδιά δηλαδή για τα οποία έχουν νο-
μικά τελεσιδικήσει αποφάσεις άρσης της επιμέλειας των βιογενετικών γονέων 
ή συγγενών τους.4

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, φίλοι και γνωστοί, μαθαίνοντας το θέμα 
της μελέτης, μού έκαναν την «κλασική» ερώτηση: «Είναι τόσο δύσκολο να 
υιοθετήσει κανείς όσο λένε;». Η ενημέρωσή τους για την υιοθεσία προέρχεται 
από τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο και από εκπομπές και αφιερώματα 
στην τηλεόραση. Μελετώντας στη συνέχεια και εγώ η ίδια τον εγχώριο τύπο 
για το θέμα των υιοθεσιών κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διαπίστωσα ότι 
η πλειοψηφία των άρθρων έδινε έμφαση στην αγοροπωλησία των βρεφών, 
στη χρονοβόρα διαδικασία υιοθεσίας από τα δημόσια Κέντρα και στη μεγά-
λη παραμονή των βρεφών σε αυτά. Η απουσία δημοσιογραφικής κάλυψης για 
τα Κέντρα που φιλοξενούν μεγαλύτερα παιδιά με δυνατότητα υιοθεσίας ήταν 
εντυπωσιακή. Οι συζητήσεις με θέμα τη μεγάλη αναμονή στα Κέντρα Βρεφών 
ήταν ένα ζήτημα που σύντομα έγινε και σε εμένα αντιληπτό, κατά τις επαφές 
μου με υποψήφιους ή ήδη θετούς γονείς. Υπήρχε, ωστόσο, μια σημαντική δι-
αφοροποίηση. Εκείνοι που είχαν υιοθετήσει από τα Κέντρα μιλούσαν για μια 
πολύ θετική εμπειρία, χρονοβόρα μεν, αλλά που «άξιζε τον κόπο». Αντιθέτως, 
όσοι είχαν υιοθετήσει μέσα από την οδό της ιδιωτικής υιοθεσίας περιέγραφαν 
την όποια επαφή και εμπειρία τους με τα Κέντρα ως αρνητική και αποκαρδιω-
τική. Παράλληλα, στις συζητήσεις μας, οι επαγγελματίες των Κέντρων Βρεφών 
τόνιζαν ότι κανένα νομικά ελεύθερο παιδί δεν μένει στο ίδρυμα για πολύ καιρό. 
Η αναμονή των υποψήφιων γονέων συνδέεται με τη μεγάλη ζήτηση των νομικά 
ελεύθερων παιδιών αλλά και τις προτιμήσεις των υποψηφίων για βρέφη λευκά 

των παιδιών όσο και της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, η εφαρμογή και τα αποτελέσματά της δεν 
μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά την περίοδο της έρευνάς μου.

3. Στο ποσοστό των ιδιωτικών υιοθεσιών συγκαταλέγονται και εκείνες που προκύπτουν από 
την υιοθεσία των παιδιών του πρώτου γάμου από τους/τις δεύτερους/ες συζύγους.

4. Οι αριθμοί αφορούν τη δεκαετία του 2000 και τη διεκπεραίωση των υιοθεσιών με το 
νομικό πλαίσιο της εποχής.
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και υγιή, ενώ πλήθος άλλων παιδιών ηλικίας μεγαλύτερης των δύο ετών δεν 
μπορούν να υιοθετηθούν. 

Πολλοί θετοί ή υποψήφιοι γονείς, όπως και επαγγελματίες σε κρατικές δο-
μές οι οποίες συνδέονται με τις διαδικασίες υιοθεσίας, μου εξέφραζαν, από 
διαφορετικές οπτικές, τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο υλοποι-
ούνται οι υιοθεσίες στην Ελλάδα. Κάποια από τα άμεσα ενδιαφερόμενα ζευ-
γάρια ασφυκτιούσαν με τον εξαντλητικό έλεγχο που έπρεπε να υποστούν από 
τις κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι να κριθούν «κατάλληλα» και με δεδομένο τον 
μικρό αριθμό διαθέσιμων προς υιοθεσία παιδιών σε σχέση με τη ζήτηση, κά-
ποια ζευγάρια «μένουν απ’ έξω» και αναζητούν να υιοθετήσουν ιδιωτικά.5 Από 
την άλλη, οι κοινωνικές λειτουργοί, τόσο σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχα μαζί 
τους, όσο και στις επίσημες θέσεις του συλλόγου τους υποστήριζαν σθεναρά 
ότι οι ιδιωτικές υιοθεσίες θα έπρεπε να απαγορευτούν και να συντελούνται 
αυστηρά μόνο από κρατικές εξειδικευμένες δομές. 

Την ίδια περίοδο πολλά πράγματα άλλαζαν και στη δική μου προσωπική 
ζωή. Είχα μόλις αποκτήσει το πρώτο μου παιδί και έμπαινα σε έναν καινούριο 
κόσμο, με καινούριο λεξιλόγιο και νέες απαιτήσεις. Άρχιζα επίσης να συνειδη-
τοποιώ ότι οι συζητήσεις για τις εξωσωματικές ήταν όλο και πιο συχνές, τόσο 
μεταξύ φίλων και γνωστών όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές και άρθρα του 
καθημερινού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Όλο και περισσότερες γυναίκες 
γύρω μου γνώριζαν για τις σχετικές θεραπείες, τα φάρμακα και τις διαδικασίες. 
Ξαφνικά, από κάποια ηλικία και μετά, οι συζητήσεις είχαν μετατοπιστεί, από 
τις συνεχώς ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που οδηγούσαν σε εκτρώσεις, στην 
επιθυμία για παιδί και στην εξωσωματική γονιμοποίηση.6 

Στο βιβλίο μελετώ την υιοθεσία μέσα από τις πρακτικές και τους λόγους των 
θετών μητέρων, των κοινωνικών λειτουργών και τις περιορισμένες φωνές των 
βιογενετικών μητέρων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 
2010-2012 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, με συμπληρωματικές 
συνεντεύξεις το 2013-2014 στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής. Στο 

5. Το 2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4538/2018, με σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ανα-
δοχής. Ως προς την υιοθεσία, ο νέος αυτός νόμος δημιούργησε το Εθνικό Μητρώο υποψήφιων 
θετών γονέων και το Εθνικό Μητρώο υιοθεσιών, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών 
υιοθεσίας παιδιών. 

6. Στην ελληνική κοινωνία είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι εκτρώσεις έχουν ένα εντυ-
πωσιακά υψηλό ποσοστό, την ίδια στιγμή που και οι εξωσωματικές κατέχουν επίσης υψηλό πο-
σοστό (βλ. Kantsa 2011). Το ζήτημα της έκτρωσης στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα μεγάλο μέρος 
της διπλωματικής μου εργασίας (Παπαδάκη 2008), στην οποία επιχείρησα να σκιαγραφήσω 
τη συγκρότηση της γυναικείας υποκειμενικότητας πριν και μετά τη μεταπολίτευση. Συνομι-
λώντας εθνογραφικά με δύο πολύ σημαντικές εθνογραφίες, της Αλεξάνδρας Χαλκιά (2007) 
και της Heather Paxson (2004), αναγνώριζα και εγώ ότι ο γυναικείος εαυτός είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τη μητρότητα. 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ16

βιβλίο έχει επίσης συμπεριληφθεί η έρευνα που πραγματοποίησα το 2015-2017 
σχετικά με την εγκυμοσύνη εκτός γάμου και την επανασύνδεση βιογενετικών 
μητέρων με τα παιδιά τους, τα οποία είχαν δοθεί για υιοθεσία κατά τις πρώτες 
μεταπολεμικές δεκαετίες. Αναλύονται εθνογραφικά η σημασία της υιοθεσίας, 
οι τρόποι και οι λόγοι αποσυνδέσεων και συνδέσεων παιδιών από (και σε) συγ-
γενειακά περιβάλλοντα και τα ζητήματα που τίθενται σε όλους τους ανθρώπους 
που εμπλέκονται με την «αφύσικη» αυτή μετακίνηση. Το ζήτημα της υιοθεσίας 
εγείρει ερωτήματα που σχετίζονται με την τεκνοποιία, την αναπαραγωγή, τις 
σχέσεις κοινωνικότητας, τον ρόλο της φύσης και της βιολογίας, τη σημασία 
του «αίματος» και τις φαντασιακές διασυνδέσεις που συνεπάγεται, καθώς και 
τη σημασία των κρατικών λόγων. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί ανθρω-
πολογικά με ιδιαίτερα κριτικό τρόπο, σε αυτό που σχηματικά ονομάστηκε νέες 
μελέτες για τη συγγένεια και τη σχεσιακότητα (relatedness).7

Οι άνθρωποι που υιοθετούν ένα παιδί γίνονται γονείς του. Όπως δηλώνεται 
από την έννοια του ρήματος τίθημι, άτομα που δεν γέννησαν το παιδί τίθενται 
ως γονείς του, μέσα από νομικές και κοινωνικές διαδικασίες οι οποίες συνεχώς 
δηλώνονται και κυρώνονται. Η έννοια του τίθημι προκαλεί την «πολιτισμική 
αναστάτωση» και την απαίτηση για συνεχή διαπραγμάτευση και διεκδίκηση. 
Οι άνθρωποι αυτοί τίθενται ως γονείς του παιδιού ενώ ταυτόχρονα «γίνονται» 
γονείς του. «Γίνονται» γονείς μέσα από διαδικασίες που αφορούν τόσο τις συ-
νεχείς διαπραγματεύσεις με τις κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες της γονεϊκότητας, 
όσο και τη διαπλοκή της οικογένειας με το κράτος. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία για να γίνει ένα άτομο μητέρα ή και πατέρας προβληματοποιείται 
εξαιτίας του αδύνατου πολιτισμικού στάτους της μη-βιογενετικής γονεϊκότητας 
σε έναν πολιτισμικό κόσμο που προκρίνει τη βιογενετική σχέση και διασύνδε-
ση των γονιών με τα παιδιά τους. 

Τα παιδιά που υιοθετούνται μετακινούνται από συγγενειακά περιβάλλο-
ντα σαφώς φτωχότερα και πιο «προβληματικά» σε περισσότερο ευκατάστατα. 
Η υιοθεσία είναι μία μορφή αυτού που η Shellee Colen ονόμασε «διαστρω-
ματωμένη αναπαραγωγή», του γεγονότος δηλαδή ότι «τα φυσικά και αναπα-
ραγωγικά εγχειρήματα τελούνται διαφορετικά ανάλογα με τις ανισότητες που 
εδράζονται στις ιεραρχίες της τάξης, της φυλής, της εθνότητας, του φύλου, τη 
θέση στην παγκόσμια οικονομία και τις πολιτικές δυνάμεις» (Colen 1995: 78). 
Η υιοθεσία αποτελεί τεχνολογία αναπαραγωγής, η οποία, όπως και οι τεχνολο-

7. Αναφέρω τους τίτλους βιβλίων και επιμελημένων τόμων που σηματοδότησαν το πεδίο 
των νέων μελετών για τη συγγένεια: Martin 1987, Weston 1991, Strathern1991, 1992, 2008, 
Ragoné 1994, Franklin 1997, Edwards κ.ά. 1999, Carsten 2000a, Franklin and McKinnon 2001, 
Edwards and Salazar 2009, Edwards 2000, Edwards and Strathern 2000. Ακολούθησε πλήθος 
βιβλίων και άρθρων, τα οποία εντάσσονται στις κριτικές μελέτες για τη συγγένεια.
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γίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανήκει στον κόσμο της «μη φυσικής 
αναπαραγωγής» (Melhuus and Howell 2009).

Όπως θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, το τι κάνει μία γυναίκα μητέ-
ρα συνδέεται πάντοτε με ένα ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, έτσι «το 
τι είναι η υιοθεσία, τι κάνει και ποιους εμπλέκει αλλάζει ανάλογα με τον χρόνο» 
(Herman 2008: 5). Μέχρι τις αρχές του 1980 η Ελλάδα ήταν χώρα που «έδινε» 
παιδιά για υιοθεσία μέσα από διακρατικές συμφωνίες. Σύμφωνα με την ορολογία 
των διακρατικών υιοθεσιών, επρόκειτο για χώρα προέλευσης, με πρωταρχική 
χώρα υποδοχής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.8 Σε πρώτη φάση οι διακρα-
τικές υιοθεσίες από την Ελλάδα εκκινούν ως αποτέλεσμα του β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και του εμφυλίου (1946-1949) και αφορούν μετακινήσεις παιδιών που 
χαρακτηρίζονται «ορφανά»9 ή «προστατευόμενα». Σε δεύτερη φάση αφορούν 
μετακινήσεις παιδιών που έχουν γεννηθεί, κυρίως, εκτός γάμου. Οι διακρατικές 
υιοθεσίες σταματούν εντελώς με την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου το 1983, 
όπου ρυθμίζονται μία σειρά αναχρονιστικών διατάξεων, όπως και εκείνη που 
αφορά τη νομιμοποίηση παιδιού εκτός γάμου. Σήμερα η κατάσταση έχει αντι-
στραφεί. Από χώρα προέλευσης, η Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει 
μετατραπεί σε χώρα που «αναζητεί» παιδιά για τη δημιουργία οικογενειών.

Στη μελέτη αυτή εξετάζω τις διεργασίες της υιοθεσίας και της συγγένειας 
και τους λόγους που αναδύονται μέσα από τόπους, τόσο δυνητικούς, μιντια-
κούς-μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και πραγματικούς, τόπους όπου χτίζεται 
και σμιλεύεται η θετή μητρότητα. Η εθνογραφική μου διαδρομή με συνάντησε 
με ανθρώπους που εμπλέκονται στους κύκλους της υιοθεσίας είτε γιατί θέλουν 
να υιοθετήσουν ή έχουν υιοθετήσει ένα ή περισσότερα παιδιά είτε ως υιοθετη-
μένοι ενήλικες είτε γιατί βρίσκονται σε κρατικές θέσεις οι οποίες σχετίζονται 
με τη διεκπεραίωση υιοθεσιών. Εστιάζω στις διαδικασίες εκείνες που «δημι-
ουργούν γονείς» (making parents) (Thompson 2005) και που αναιρούν γονείς 
(Fonseca 2011), κυρίως όμως στις διαδικασίες που «δημιουργούν μητέρες» και 
«αναιρούν μητέρες». Μέσω ποιων πολιτισμικών, νομικών και κοινωνικών μη-
χανισμών κάποιοι γίνονται γονείς ενός παιδιού την ίδια στιγμή που κάποιοι 
άλλοι χάνουν την γονεϊκή τους ιδιότητα; Εξετάζω τι φέρει και τι εμπλέκει αυτή 
η διαδικασία τού δημιουργώ-αναιρώ, αλλά και το ιστορικό βάθος όπως και τα 
συναισθήματα που φέρουν αυτές οι διαδικασίες στην Ελλάδα. Η έρευνα πλαι-

8. Για τις νομικές διευθετήσεις και τα ποσοστά των εισερχόμενων παιδιών στις Η.Π.Α., 
βλ. Altstein and Simon 1991. Οι διακρατικές υιοθεσίες από την Ελλάδα στις Η.Π.Α. κατά την 
περίοδο 1948-1962 κατείχαν τη δεύτερη θέση και έως το 1967 βρίσκονταν μέσα στην πρώτη 
πεντάδα. Βλ. αναλυτικά Gonda Van Steen 2019. 

9. Ο όρος «ορφανά» του πολέμου αποτελεί έναν αμφιλεγόμενο χαρακτηρισμό καθώς, όπως 
έχει φανεί, πολλά από αυτά τα παιδιά δεν ήταν ορφανά, αλλά είχαν παρανόμως χαρακτηριστεί 
έτσι (Μπρούσκου 2015). 
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σιώνεται θεωρητικά από αυτό που ονομάστηκε νέες μελέτες για τη συγγένεια 
στην ανθρωπολογία, αλλά και από το σώμα βιβλιογραφίας της ελληνικής εθνο-
γραφίας, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 

Το βιβλίο παρακολουθεί τα συγγενειακά σενάρια που μπορεί να γράψει 
και γράφει η ελληνική κοινωνία –πώς τοποθετεί, φαντάζεται και διαπραγ-
ματεύεται, τι καθιστά κάποια/ον συγγενή και πώς και με ποια υλικά δημι-
ουργεί οικογένειες. Επίσης εστιάζει στους αντί-λόγους (counter-discourses) 
που δημιουργούν οι άνθρωποι μιας κοινωνίας όταν τα κυρίαρχα υλικά που 
συνθέτουν και συνιστούν τις οικογένειες και τις συγγένειες απουσιάζουν και 
καταφέρνουν έτσι να δημοσιοποιήσουν, να αμφισβητήσουν και να διαπραγ-
ματευτούν τη δημιουργία οικογένειας και με άλλους τρόπους, όπως γίνεται 
με την υιοθεσία. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Οι «αναταραχές» που προκαλεί η μετακίνηση ενός παιδιού από ένα βιογενετι-
κά συνδεδεμένο συγγενειακό πλαίσιο σε ένα άλλο, μη βιογενετικά συνδεδεμέ-
νο, διαφέρουν και μεταβάλλονται ανάλογα με την κοινωνία και τον χρόνο που 
συμβαίνουν. Η ανατροφή παιδιών από ανθρώπους που δεν τα έχουν γεννήσει 
εγείρει θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη σημασία και τον ρόλο της συγγέ-
νειας (Howell 2009: 150). Τα παιδιά, για ξεχωριστούς και ιδιαίτερους λόγους 
σε κάθε κοινωνία, μετακινούνται από τους γεννήτορες σε άλλους, με τους οποί-
ους αποκτούν διάφορες και διαφορετικές σχέσεις συγγένειας. 

Η μελέτη του ζητήματος της υιοθεσίας απασχόλησε πολύ πρόσφατα τον 
κλάδο της ανθρωπολογίας, με ενδιαφέρον συνεχώς ανανεούμενο ‒ τόσο τις 
εγχώριες, δηλαδή υιοθεσίες παιδιών εντός μιας χώρας, όσο και τις διακρα-
τικές, μετακινήσεις παιδιών μεταξύ χωρών με σκοπό την υιοθεσία.10 Αν και 
πρακτικές υιοθεσίας αποτέλεσαν μέρος των εθνογραφικών περιγραφών ήδη 
από την εποχή των βικτωριανών ανθρωπολόγων, δεν αποτέλεσαν ωστόσο 
ποτέ ξεχωριστό πεδίο μελέτης μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, 
καθώς οι όποιες σχέσεις σύνδεσης των μετακινούμενων παιδιών σε νέα πλαί-
σια χαρακτηρίζονταν «ψευδείς», «πλαστές» ή «σαν να είναι» συγγενικές σχέ-
σεις,11 ως λογικό επακόλουθο της έως τότε εθνοκεντρικής πεποίθησης ότι η 

10. Για τις εγχώριες υιοθεσίες, βλ. Carsten 2000β, 2007β, Modell 1994, 2002, Gailey 2000, 
2010 και Mariner 2019. Για τις διακρατικές, βλ. Collard 2009, Dorow 2006, Fonseca 2002α, 
2005, Howell 2001, 2006, Howell and Marre 2006, Kim 2010, Marre 2007, Marre and Briggs 
2009, Ouellette 2009, Posocco 2011, Telfer 1999, 2004, Volkman 2005, Yngvesson 2002, 2004, 
2005, 2010.

11. Μία από τις πρώτες προσπάθειες θεωρητικοποίησης της πρακτικής της υιοθεσίας γίνεται 
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«αληθινή» συγγένεια εντοπίζεται στα «φυσικά δεδομένα». Η ερμηνεία που οι 
άνθρωποι δίνουν στα φυσικά δεδομένα για τη σχέση τους με τον κόσμο και 
τους άλλους αποτελεί ζήτημα που στη συνέχεια θα απασχολήσει την πειθαρ-
χία της ανθρωπολογίας, παράγοντας νέες εργασίες για τη συγγένεια και το 
φύλο εστιάζοντας πλέον στον ευρωαμερικανικό κόσμο. Η Marilyn Strathern 
(1995) ισχυρίστηκε ότι, παρόλο που η ευρωαμερικανική συγγένεια οικοδο-
μήθηκε πάνω στα «φυσικά δεδομένα» και στις κοινωνικές σχέσεις σημασίας 
που απορρέουν από αυτά, τα τελευταία χρόνια, με την επίδραση της τεχνολο-
γίας στους τρόπους αναπαραγωγής αλλά και την εμφάνιση των νέων μορφών 
συντροφικότητας, πολλά από τα δεδομένα με τα οποία οικοδομούμε τις συγ-
γενικές μας σχέσεις άρχισαν να αμφισβητούνται και να μετασχηματίζονται. 
Νέα δεδομένα συγγενειακότητας παράγονται και διαχέονται, αρχικά στα με-
σαία στρώματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονται σε διάφορες κοινωνικές τά-
ξεις και κοινωνίες (1995: 351). 

Η συγγένεια στο ευρωαμερικανικό πλαίσιο είναι ο ρευστός εκείνος χώρος 
που επιτρέπει στους ανθρώπους να διαπραγματευτούν παραδοσιακά αξιώ-
ματα και να φανταστούν μελλοντικά πιθανά συγγενικά σενάρια (Strathern 
1992: 21), καθώς και να δουν πώς όμοια ζητήματα σε διαφορετικά νομικά 
και εθνικά συμφραζόμενα κουβαλούν τις αντιφάσεις και τις διαπλοκές του 
παγκόσμιου με τα τοπικά, νομικά και πολιτισμικά πλαίσια (Edwards 2009: 7). 
Το τι περιλαμβάνει η συγγένεια, το τι φτιάχνει τη συγγένεια αποτελεί αποτέ-
λεσμα πολλών συνιστωσών και παραγόντων, όπως είναι οι νόμοι, το κράτος 
και οι εκπρόσωποί του, η θρησκεία, η μνήμη, αλλά και τα ιδιαίτερα εκείνα 
στοιχεία που σε κάθε κοινωνία συγκροτούν τον εαυτό συμβάλλοντας στην 
υποκειμενοποίησή του (βλ. Faubion 2001). Μελετώντας τη συγγένεια μπο-
ρούμε να δούμε «όχι μόνο συγκεκριμένα είδη συνδέσεων και συμπερίληψης, 
αλλά και συγκεκριμένα είδη αποσυνδέσεων και αποκλεισμών» (Franklin and 
McKinnon 2001: 15). Η διαπίστωση αυτή κατέχει σημαντική θέση στη συ-
γκεκριμένη έρευνα. Τρεις θεωρητικοί άξονες ακολουθούν την ανάλυση και 
τη δομή του βιβλίου: Πρώτον, οι αντιφάσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
του βιολογικού και του κοινωνικού. Δεύτερον, η σχέση της συγγένειας με το 
κράτος και τους εκπροσώπους του και τρίτον, η σημασία της γενεαλογικής 
αφήγησης στις οικογενειακές ιστορίες και στη δημιουργία της μνήμης ως βα-
σικό συστατικό υποκειμενοποίησης στο ευρωδυτικό πλαίσιο.

το 1969 από τον Jack Goody με το άρθρο του «Adoption at Cross-Cultural Perspective», ο 
οποίος προχωρεί σε συστηματική παρουσίαση των πρακτικών της υιοθεσίας από την αρχαία 
Ρώμη, την Ελλάδα, την Ινδία και την Κίνα, αλλά και των σύγχρονων πρακτικών της υιοθεσίας 
και της αναδοχής στην Γκάνα. 
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Βιολογία - Κοινωνικότητα - Εκσυγγένευση

Μελετώντας τη συγγένεια, ιδιαιτέρως στις «αφύσικες» αναπαραγωγικές προο-
πτικές, είναι εμφανής η ένταση ανάμεσα στις εννοιολογήσεις που καταλαμβάνει 
το «βιολογικό» και το «κοινωνικό» και στη ρευστότητα των αντίστοιχων προσ-
διορισμών τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη βιοϊατρική και το ενδιαφέρον των 
ανθρωπολόγων για τις Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής (ΝΤΑ) (Edwards κ.ά. 
1999, Franklin and McKinnon 2001, Franklin and Ragoné 1998, Strathern 2008), 
όπως η παρένθετη μητρότητα, η τεχνητή γονιμοποίηση κ.λπ., θέτουν υπό αμφι-
σβήτηση τον διαχωρισμό βιολογία-πολιτισμός. Οι μελέτες για τις ΝΤΑ αναδει-
κνύουν ότι αυτό που γίνεται αντιληπτό ως «βιολογία», καθώς και το ποιες είναι οι 
κοινωνικές κατηγορίες που συγκροτεί, δεν είναι σαφές. «Οι πιο απλές […] υπο-
θέσεις τού τι είναι η οικογένεια, η μητρότητα και η πατρότητα […] δεν μπορούν 
να θεωρηθούν δεδομένες […], [καθώς] αυτό που κάποτε ήταν […] η “φυσική” 
βάση της ανθρώπινης αναπαραγωγής και σχεσιακότητας αποοικειοποιήθηκε», 
τονίζει η Helena Ragoné (1998: 118). Στην παρένθετη μητρότητα, για παράδειγ-
μα, η σεξουαλική πράξη, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα έγιναν ξεχωριστά μέρη 
σε κάτι που πριν ήταν αδιάσπαστο. Επιπλέον, μελέτες με αντικείμενο ομόφυλα 
ζευγάρια και τις οικογένειες που δημιουργούν αμφισβήτησαν τον ρόλο της φυσι-
κής αναπαραγωγής (Hayden 1995, Weston 1991, Cadoret 2002).

Το ερευνητικό ενδιαφέρον τοποθετείται «στον τρόπο με τον οποίο “το βι-
ολογικό” και “το κοινωνικό” (ανα)παράγονται, μέσα από την κατανόηση και 
την τοποθέτηση της συγγένειας» (Edwards 2009: 4). Σε ποια, δηλαδή, συμφρα-
ζόμενα η βιολογική κατανόηση της συγγένειας συνδυάζεται με την κοινωνική 
και σε ποια η βιολογική διασύνδεση καταλαμβάνει ή χάνει όλη τη σημασία της 
για την κατανόηση της συγγένειας (στο ίδιο: 8). Η βιολογία, και πιο συγκε-
κριμένα η ορολογία της, εξακολουθούν να κατέχουν ιδιαίτερη σημασία στους 
προσδιορισμούς της συγγένειας (Haraway 1997, Franklin 2001, Weston 1991). 
Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που εμπλέκονται στον κόσμο της «μη φυσικής 
αναπαραγωγής» έχουν να αντιπαλέψουν και να διαπραγματευτούν την «πραγ-
ματικότητα» της κοινωνικής τους θέσης, ως μητέρες, ως πατέρες, ως οικογέ-
νεια, (βλ.Strathern 2006) με δυσκολότερους όρους προσπαθώντας, καταρχάς, 
να αποφυσικοποιήσουν την ίδια τη βιολογία. 

Στη δική μου έρευνα γινόμουν συνεχώς μάρτυρας αυτής της έντασης και 
της ευελιξίας στη σημασία ή όχι της βιολογίας, σε όλα τα στάδια της με-
τακίνησης των παιδιών, κατά τις συγγενειακές αποσυνδέσεις και συνδέσεις 
τους, διαδικασίες που η Signe Howell (2003) συμπεριέλαβε στους όρους 
«εκσυγγένευση» (kinning) και «αποσυγγένευση» (de-kinning).12 Με τον όρο 

12. Για λόγους απλοποίησης, στη συνέχεια οι όροι αυτοί θα αναφέρονται χωρίς εισαγωγικά. 
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εκσυγγένευση η Howell αντιλαμβάνεται «τη διαδικασία κατά την οποία ένα 
έμβρυο ή ένα νεογέννητο παιδί έρχεται σε μια σημαντική και διαρκείας σχέ-
ση με μία ομάδα ανθρώπων, η σύνδεση των οποίων εκφράζεται μέσα από το 
ιδίωμα της συγγένειας» (2006: 8). Η εκσυγγένευση εμπεριέχει πάντοτε μία 
αποσυγγένευση, προαπαιτούμενη για να επιτευχθεί η υιοθεσία, τόσο νομικά 
όσο και πολιτισμικά (στο ίδιο: 9). Την ίδια στιγμή που χτίζονται δημιουργικά 
οι συγγενειακές σχέσεις στη θετή οικογένεια, κάπου αλλού πρέπει τα ίδια 
αυτά παιδιά να αποκοπούν από προγενέστερες συγγενικές σχέσεις, ώστε η 
σύνδεση να γίνει εφικτή. Μέσω των διαδικασιών εκσυγγένευσης είναι δυ-
νατός ο μετασχηματισμός ενός αυτόνομου, απαλλαγμένου από κάθε σημα-
ντική κοινωνικότητα ατόμου, όπως το διαθέσιμο προς υιοθεσία παιδί, «σε 
ένα συσχετικό πρόσωπο με άλλους» (στο ίδιο: 8). Παρά το γεγονός ότι κατά 
την πραγμάτωση της θετής συγγένειας η σημασία των «φυσικών δεδομένων» 
υποβιβάζεται, η βιολογία δεν χάνει τη σημασία της, αλλά συνεχίζει να απο-
τελεί μοντέλο αναφοράς «δανείζοντας» το συμβατό συγγενικό λεξιλόγιο (στο 
ίδιο: 38). Η διεργασία τού «δημιουργώ συγγένεια» (doing kinship) εμπεριέχει 
αναμφισβήτητα την αντίληψη του «κοινού αίματος». Ταυτόχρονα, η έννοια 
της ανατροφής, της μονιμότητας, του τόπου και του χρόνου κατέχουν εξίσου 
σημαντική θέση, σχετικοποιώντας την «κοινή ουσία» του αίματος. 

Πολιτικές της συγγένειας

Στην ανθρωπολογία είναι πλέον αρκετά γνωστό ότι «το κράτος» δεν αποτε-
λεί αυτόνομη οντότητα. Η διαμόρφωσή του παράγεται μέσα από τις σχέσεις 
των ανθρώπων με τους υπαλλήλους, τους γραφειοκράτες και τους εκπρο-
σώπους των θεσμών, στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής (Herzfeld 1993, 
Gupta 1995, Kligman 1998, Navaro-Yashin 2002,  Haney 2002, Aretxaga 
2003, Sharma and Gupta 2006, Leinaweaver 2009, Thelen and Alber 2018). 
Η σχέση του κράτους, πιο συγκεκριμένα της πολιτικής οργάνωσης των 
κοινωνιών, με τη συγγένεια έχει μακρά παράδοση στην ανθρωπολογία. Η 
συγγένεια αποτέλεσε το βασικό σχήμα μέσα από το οποίο οι ανθρωπολόγοι 
προσπάθησαν να περιγράψουν την κοινωνική οργάνωση και το ανήκειν των 
«παραδοσιακών» χωρίς κράτος (stateless) κοινωνιών που μελετούσαν.13 Σε 
αυτό που ονομάστηκε «πολιτική ανθρωπολογία» η συγγένεια αποτέλεσε το 
βασικό συστατικό της. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η άρρηκτη σχέση κράτους 
και συγγένειας εμφανίζεται από τις πρώτες εθνογραφίες, οι οποίες εστιάζουν 

13. Περισσότερα για την περίοδο αυτή, βλ. Thelen and Alber 2018.
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στις σχέσεις των «απλών» ανθρώπων με το κράτος και την επίσημη σφαίρα 
της πολιτικής στη μικρή κλίμακα της καθημερινότητας. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι λέξεις «πατρωνία» και οικογένεια βρίσκονται στον τίτλο της 
κορυφαίας εθνογραφικής μονογραφίας του John Campbell (Παπαταξιάρχης 
2013: 17).

Στην Ελλάδα, οι νόμοι, η γραφειοκρατία και η νομική οργάνωση της οι-
κείας ζωής δεν διαθέτουν τη μακρά παράδοση άλλων χωρών. Τα γραφειο-
κρατικά μοντέλα που εισάγονται από τη δυτική Ευρώπη στα μέσα του 19ου 
αιώνα έχουν να αντιμετωπίσουν την ισχυρή και καλά εδραιωμένη παράδοση 
του οθωμανικού κανόνα (Herzfeld 1993: 41) προκαλώντας αντιδράσεις και 
αντιστάσεις, οι οποίες εντοπίζονται έως τις μέρες μας στις διαμάχες των πο-
λιτών με το κράτος και στις αντίστοιχες ερμηνείες για την υπευθυνότητα και 
τη διαφάνεια, όπως τονίζει ο Michael Herzfeld (1993: 47). Μέσα από τις έν-
νοιες της «δισημίας» και της «πολιτισμικής οικειότητας», ο Herzfeld (1987, 
2005) ανιχνεύει τις ιδιαίτερες και αμφίσημες στάσεις απέναντι στον νόμο, τη 
γραφειοκρατία και το κράτος (Λυριτζής και Παπαταξιάρχης 2013: 98). Στην 
Ελλάδα καλλιεργήθηκε μια ιδιαίτερη ρητορική της «κοινής λογικής» των 
γραφειοκρατών (Herzfeld 1993: 77), ως θεματοφυλάκων μιας τάξης πραγμά-
των όπως διατυπώνονται γραπτά στα νομικά κείμενα και ερμηνεύονται από 
τους εκτελεστές των νόμων. Πρόκειται για μια ρητορική εξουσίας η οποία 
παράγει και αναπαράγει τις διαφορές και τις  ανισότητες στους μηχανισμούς 
των εθνών-κρατών, δίνοντας σε κάθε γραφειοκράτη τη θέση του θεματοφύ-
λακα (στο ίδιο: 81). 

Αντίστοιχα, επίσης, στην Ελλάδα, οι νομικές κατηγορίες της μητρότητας 
και της πατρότητας, όπως και το κράτος πρόνοιας, δεν διαθέτουν μακρά πα-
ράδοση και ιστορία. Οι σύγχρονες εθνογραφίες που διερευνούν τις σχέσεις 
αυτές υπογραμμίζουν τις αντιφάσεις αλλά και τους τρόπους διαπραγμάτευ-
σης των ανθρώπων με συστήματα που κανονικοποιούν και δίνουν νομική 
υπόσταση στις μορφές τού σχετίζεσθαι και του ανήκειν και επικεντρώνονται 
στους τρόπους με τους οποίους το κράτος παράγεται στην καθημερινή ζωή.14 
Το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει την οικεία ζωή, έτσι όπως την αντιλαμβά-
νονται οι νομοθέτες σε κάθε ιστορική στιγμή (Sterett 2002, Howell 2006). 
Οι νόμοι «είναι σημαντικοί, επειδή αντανακλούν τις κυρίαρχες κοινωνικές 
ανησυχίες και αξίες, και κανονιστικοί, με την έννοια ότι προσπαθούν να ρυθ-
μίσουν και/ή να βελτιώσουν τρέχουσες πρακτικές» (Melhuus and Howell 
2009: 147). Στη σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουμε, με την ανάδυση 
των νέων μορφών και τρόπων συγγενειακών συνδέσεων (ΝΤΑ, ομόφυλες 
οικογένειες κ.λπ.), οι τρόποι τού σχετίζεσθαι αποτελούν πλέον αντικείμενο 

14. Για σχετικές με την Ελλάδα μελέτες, βλ. Ροζάκου και Γκαρά 2013.
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εξαντλητικών νομικών ρυθμίσεων, με την εμπλοκή του κράτους να γίνεται 
όλο και πιο έντονη. 

Μέσα από το πρίσμα της υιοθεσίας μπορούμε να δούμε τους τρόπους 
και τους μηχανισμούς με τους οποίους το κράτος επικυρώνει και ακυρώνει 
συγγένειες ή, καλύτερα, τους τρόπους με τους οποίους οι εκπρόσωποι του 
κράτους ερμηνεύουν και πραγματώνουν τον νόμο. Έτσι, στην εύθραυστη 
κατηγορία των «παιδιών», ιδιαιτέρως των παιδιών που κρίνονται «σε κίνδυ-
νο», το κράτος παρεμβαίνει ρυθμίζοντας και κατηγοριοποιώντας τους «κα-
τάλληλους» και τους «ακατάλληλους» γονείς, μετακινώντας τα παιδιά από 
περιβάλλοντα «ακατάλληλα» σε «κατάλληλα» και «ασφαλή». Μέσα από την 
πολιτική και τις πολιτικές της συγγένειας, προσπαθώ να δω πώς οι άνθρωποι 
διαπραγματεύονται τους θεσμούς, αντιμετωπίζουν τους εκπροσώπους των 
θεσμών, αλλά και πώς οι εκπρόσωποι ερμηνεύουν και μεταφράζουν τους νό-
μους, προκειμένου να συνδέσουν ή να αποσυνδέσουν συγγενικά ανθρώπους  

Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα και οι πολιτικές της συγγένειας διαμορ-
φώνονται μέσα από την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, με την οποία 
συνδέονται άρρηκτα. Για τον λόγο αυτό, το κομμάτι της ιστορικοποίησης 
κρίθηκε εξαιρετικά σημαντικό. Η μετακίνηση των παιδιών αποφασίζεται από 
εκπροσώπους του κράτους, οι οποίοι «εκλαμβάνονται ως διαμεσολαβητές 
μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας και συμμετέχουν στην κατασκευή αυ-
τών [του κράτους και της κοινωνίας] ως φαινομενικά ξεχωριστές οντότητες» 
(Leinaweaver 2009: 45). Στα Κέντρα Βρεφών οι υπάλληλοι είναι αυτοί που 
αποφασίζουν ποιοι από τους υποψήφιους θα γίνουν γονείς «ενδυναμώνοντας 
την πεποίθηση ότι το κράτος έχει έναν ρόλο στη δημιουργία οικογένειας, μέσα 
από τον οποίο και επιβεβαιώνεται» (στο ίδιο: 45). Στην Ελλάδα συμβαίνει το 
εξής παράδοξο: παρότι η παρουσία και η εμπλοκή του κράτους είναι ιδιαίτερα 
εμφανής, την ίδια στιγμή οι ιδιωτικές υιοθεσίες γίνονται μακριά από το κράτος, 
μετατοπίζοντας τη δημιουργία οικογένειας αποκλειστικά και μόνο στο άτομο, 
στοιχείο μάλιστα ρητά διατυπωμένο και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
και στους μετέπειτα νόμους, που διατήρησαν τη νομιμότητά της, τονίζοντας 
την ανάγκη της ιδιωτικής υιοθεσίας στην ελληνική κοινωνία.

Εθνογραφώντας το κράτος πρόνοιας, επικεντρώνομαι στις μορφές που 
αυτό παίρνει, προσλαμβάνοντάς το όχι ως μία ουσιοκρατική οντότητα, αλλά 
μέσα από τους ανθρώπους που το πράττουν, το επιτελούν, αλλά και τους αν-
θρώπους που το εισπράττουν, ακολουθώντας μια φεμινιστική οπτική.15 Όπως 
η Lynne Haney (2002), προσπαθώ να δω τις αλλαγμένες αντιλήψεις των εκ-
προσώπων του κράτους πρόνοιας μέσα στον χρόνο, όπως και το πώς αλλάζει 

15. Για μια επισκόπηση των φεμινιστικών προσεγγίσεων του κράτους πρόνοιας, βλ. Haney 
1998. Βλ. επίσης Gordon 1990.
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το περιεχόμενο του «κατάλληλου» και «ακατάλληλου» γονιού. Η Haney προ-
σεγγίζει το κράτος «ως πολυεπίπεδη ολότητα, που αποτελείται από πολλα-
πλά και ίσως αντικρουόμενα συστήματα» (2002: 7) και το προσλαμβάνει ως 
διανομέα και μεταφραστή της «ανάγκης» (need) προκειμένου να «εξετάσει 
την ευμετάβλητη φύση της εμπλοκής του κράτους στην κοινωνική ζωή». Το 
ζήτημα των τρόπων με τους οποίους το κράτος ρυθμίζει το ανήκειν και το 
σχετίζεσθαι αποτελεί πάντοτε μέρος ενός ευρύτερου ιστορικού και κοινωνι-
κού προγράμματος. 

Αφήγηση, Συγγένεια και Μνήμη

Στον συλλογικό τόμο Ghosts of Memories (2007α), που επιμελήθηκε η Janet 
Carsten, επιχειρείται να δοθεί φως στις πτυχές εκείνες της συγγένειας οι οποί-
ες συνδέονται με το παρελθόν και τη μνήμη. Οι καθημερινές διεργασίες της 
συγγένειας, όπως «η αφήγηση ιστοριών παρελθοντικής συγγένειας, ο εντοπι-
σμός οικογενειακών ιστοριών, η συγκρότηση μικρών εορταστικών τελετών, 
η κατασκευή ιατρικών ιστορικών, η δημιουργία ή αποθήκευση υλικών αντι-
κειμένων» έχουν έναν ευρύτερο πολιτικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 
(2007β: 4). Ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος υποκειμενοποιείται μέσω μίας 
συνεχούς ενασχόλησης με τον εαυτό, με τρόπο που σε άλλες κοινωνίες φαίνε-
ται περίεργο. Οι συνδέσεις με το παρελθόν, όπως, για παράδειγμα, αποτυπώ-
νονται στις αναζητήσεις των υιοθετημένων ενηλίκων, είναι μέρος της γενικό-
τερης στροφής προς τη γενεαλογία και η αναζήτηση για τις ρίζες δεν αφορά 
τόσο τη στάση απέναντι στο παρελθόν αλλά την παραγωγή του εαυτού. Η 
αναζήτηση που έκαναν οι υιοθετημένοι στη Σκοτία, την οποία μελέτησε η 
Carsten, ήταν ένας τρόπος να ολοκληρώσουν τον χάρτη της μνήμης τους, 
ήταν ένας τρόπος να συμπληρωθεί η απουσία της μνήμης (2007γ: 89-90). Στη 
δική μου έρευνα η προσπάθεια των θετών γονέων να ανασυστήσουν την προ 
της υιοθεσίας ιστορία του παιδιού τους ανασυγκροτείται με όποιο στοιχείο 
διαθέτουν, προκειμένου να προσφέρουν μια γενεαλογική συνέχεια στο παιδί. 
Η ιστορία της ίδιας τους της συγγένειας και η αφήγησή της είναι ταυτόχρονα 
μια ιστορία των πολιτικών διαχείρισης των παιδιών, της τοποθέτησής τους, 
της βιολογίας και της αναπαραγωγής. 

ΜΗΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χρησιμοποιώ την έννοια του μητρικού σεναρίου για να περιγράψω το νομι-
μοποιημένο και για τον λόγο αυτό αναγνωρίσιμο, ηθικά αποδεκτό, πλαίσιο 
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στο οποίο δύναται να πραγματωθεί το σχέδιο της μητρότητας.16 Πρόκειται 
για ένα πλαίσιο που οριοθετείται από ηθικές και υλικές παραμέτρους οι οποί-
ες «επιτρέπουν» σε μία γυναίκα να γίνει μητέρα. Το μητρικό σενάριο αποτε-
λεί μέρος ευρύτερων «πολιτισμικών σεναρίων» που, κατά την Ann Willard 
(1988), αναφέρονται σε «ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο ιδεών για 
το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα» (Willard 1988: 226, αναφέρεται σε 
Miller T. 2005: 3). Τα πολιτισμικά σενάρια υποδηλώνουν και καθορίζουν την 
κανονικότητα και πραγματώνονται από ανθρώπους που έχουν «φωνή»: δια-
χειρίζονται, πράττουν, νομοθετούν και πρεσβεύουν, κυρίως, τις υποκειμενι-
κότητες της μεσαίας τάξης. Αναφορικά με το μητρικό, πρόκειται για σενάριο 
που πραγματώνεται από ετερόφυλο ζευγάρι για τη δημιουργία μίας οικογέ-
νειας με μία μητέρα, έναν πατέρα και μία κοινή βιογενετική ιστορία με το παι-
δί, ιστορία μοναδική και αποκλειστικά δική τους, μια ιστορία που βασίζεται 
στην πεποίθηση του ανήκειν αποκλειστικά. Η διαρκής διαπραγμάτευση, η 
αμφισβήτηση και ο μετασχηματισμός αυτού του σεναρίου τίθεται από όλα τα 
άτομα που εμπλέκονται στις σχέσεις της θετής συγγένειας σε όλο το βιβλίο. 
Το σενάριο αποτελεί κανονιστική πρόταση και ως τέτοιο αφήνει περιθώρια 
έντονης διαπραγμάτευσης για οποιαδήποτε οικογενειακά μορφώματα απο-
κλίνουν από αυτό.

Μια γυναίκα που φτάνει στο σημείο να γεννήσει ένα παιδί που δεν μπο-
ρεί να κρατήσει συχνά αποβάλλεται τόσο από τις έννοιες της πολιτειακότητας 
(citizenship) και των δικαιωμάτων, όσο και από τη χρήση των εννοιών της μη-
τρότητας. Χρησιμοποιώ την έννοια της ηθικής (ethical) οικονομίας της αναπα-
ραγωγής προκειμένου να συμπεριλάβω τη βαθιά διαστρωματωμένη συνθήκη της 
αναπαραγωγής η οποία επιτρέπει σε κάποιες γυναίκες να αναπαράγονται και σε 
άλλες όχι (Ginsburg and Rapp 1991, 1995). Αντλώντας από την ετυμολογική 
ερμηνεία της οικονομίας (οίκος και νόμος) προσδιορίζω την αναγνώριση των 
κοινών αρχών και κανόνων που διέπουν μία κοινωνία και με την ηθική, εστιάζω 
στους κανόνες που αφορούν τη γνώση ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος, 
το οποίο προϋποθέτει την πειθαρχία του σώματος αλλά και της αναπαραγωγικής 
δυνατότητας των γυναικών. Η ηθική αυτή αποτελεί το κυρίαρχο εκείνο πλαίσιο 
αξιών που διαμορφώνει και κατατάσσει τους τρόπους με τους οποίους η γέννη-
ση ενός παιδιού γίνεται αποδεκτή, τοποθετώντας τη γεννήτορα στη νομική και 
ηθική θέση της μητέρας και υποδηλώνοντας ποιες συγγένειες είναι κάθε φορά 
διανοήσιμες σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα (Butler 2000, 2002). Παράλληλα 
όμως χρησιμοποιώ την ηθική οικονομία της αναπαραγωγής για να εξετάσω το 

16. Παρόμοιους συσχετισμούς κάνει η Αβδελά (2006: 42-43) για τα πολιτισμικά σενάρια 
των εγκλημάτων τιμής, τα οποία οριοθετούν τις αιτιολογήσεις εκείνες που στο σύμπαν των 
εμπλεκομένων στο έγκλημα είναι δυνατόν να επικαλεστούν. 
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πλαίσιο και τον ηθικό χώρο δράσης των γυναικών προκειμένου να γίνουν μητέ-
ρες. Στην Ελλάδα η μητρότητα κατέχει κεντρική θέση στην «ολοκλήρωση» της 
γυναικείας «φύσης», σε αυτό που η Heather Paxson (2004) ονόμασε «επάρκεια 
φύλου» (gender proficiency). Σε κάθε ιστορική στιγμή η επάρκεια αυτή φέρει 
ηθικούς κώδικες που έχουν υποστεί μετατοπίσεις ή και διαφοροποιηθεί. Έτσι, το 
τι επιτρέπεται να κάνει μία γυναίκα προκειμένου να γίνει ή όχι μητέρα, αλλάζει 
με τον χρόνο, τον τόπο και τις εκάστοτε βιογραφίες των υποκειμένων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

Οι πρώτες εθνογραφίες, οι οποίες αναφέρονται στον αγροτικό χώρο (Campbell 
1964, Friedl 1962), σκιαγράφησαν δύο συμπληρωματικούς κόσμους, των αν-
δρών και των γυναικών, οι ταυτότητες των οποίων καθορίζονταν από την οικο-
γένεια και τα συγγενειακά δίκτυα. Ο γάμος και η απόκτηση παιδιών ενηλικίωνε 
και ολοκλήρωνε τους ανθρώπους. Η μητρότητα αποτελούσε «ιερό» καθήκον των 
γυναικών, οι οποίες μετατρέπονταν σε ηθικά υποκείμενα αποκλειστικά και μόνο 
μέσω της τεκνοποιίας εντός γάμου (Du Boulay 1974, Hirschon 1978, Dubisch 
1983, Rushton 1998). Χρησιμοποιώ για τη συγγένεια τον επιθετικό προσδιορι-
σμό «ελληνική», για να αναδείξω τη διαπλοκή των τοπικών λόγων τού σχετίζε-
σθαι με τον γενικότερο επιθετικό προσδιορισμό «ευρωαμερικανική». Θα προ-
σπαθήσω να δω τις συνομιλίες αυτών των λόγων στα ελληνικά συμφραζόμενα, 
μαζί με τις αμφιθυμίες και τις διαπραγματεύσεις που φέρει η συνάντηση αυτή. 
Η Ελλάδα είναι μέρος της «ευρωαμερικανικής» συγγένειας με τους όρους που 
περιέγραψα παραπάνω, είναι δηλαδή μέρος όπου γίνεται χρήση των νέων τεχνο-
λογιών αναπαραγωγής ή μη αναπαραγωγής, αλλά και των τεχνολογιών επικοι-
νωνίας και, συνεπώς, γνώσης. Ταυτόχρονα όμως είναι «ελληνική» με σημαντικές 
ιδιαιτερότητες. 

Αν η ευρωαμερικανική συγγένεια θεμελιώθηκε και άντλησε από νεωτε-
ριστικούς λόγους οι οποίοι βασίζονται στην ατομική ελευθερία, για την ελ-
ληνική συνθήκη τα πράγματα είναι περισσότερο ρευστά και αμφίθυμα. Η 
Renée Hirschon διαπιστώνει ότι «η έννοια του μεμονωμένου ατόμου, όπως 
γίνεται αντιληπτή στη Δύση, φαίνεται να μην είναι ακόμη κατάλληλη για να 
κατανοήσουμε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, παρά τις ραγδαίες αλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1980» (1989: 141, αναφέρεται σε 
Βλαχούτσικου 2013). Διάφορες επιστημονικές μελέτες είχαν περιγράψει την 
ελληνική κοινωνία ως κοινωνία που βασίζεται και καλλιεργεί περισσότερο τη 
συλλογικότητα από την ατομικότητα17 (βλ. Αβδελά 2006: 219-229). Ωστόσο, 

17. Αρκετές μελέτες, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, παρουσίασαν τις επιπτώσεις των «τε-
χνολογικών αλλαγών». Όλες διαπίστωναν τη σημασία της οικογένειας στην οργάνωση των 
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οι διαδικασίες των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στα μέσα της δε-
καετίας του ’70 ωθούν τις γυναίκες και τους άνδρες σε αντιπαραθέσεις ή και 
συμβιβασμούς μέσα στο εν κινήσει αυτό πολιτισμικό περιβάλλον (2006: 199) 
και σε ένα «άνοιγμα» προς τον νεωτερικό ατομικισμό. 

Το «άνοιγμα» αυτό σηματοδότησε την ανάδυση ενός «ιδιόρρυθμου ατο-
μικισμού», καθώς δεν εμφανίστηκε με τους γνωστούς όρους που θέτει ο φιλε-
λευθερισμός (φυσική κληρονομικότητα των δικαιωμάτων στα άτομα), αλλά 
με όρους κοινοτικούς και συλλογικούς (τα δικαιώματα παρέχονται από το 
κράτος) (Tsoucalas 1991 αναφέρεται στο Paxson 2004: 22). Η Ελλάδα φαίνε-
ται να κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ μιας «παραδοσιακής» συλλογικότητας 
και ενός «νέου» δυτικότροπου ατομικισμού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 
’70, οι διαδικασίες της γυναικείας υποκειμενοποίησης φαίνεται να περιλαμ-
βάνουν τον «ιδιαίτερο» αυτό ατομικισμό, όπου οι Ελληνίδες τοποθετούνται 
σε «ένα σύγχρονο παρόν» με εικόνες αυτοπροσδιοριστικές και αυτοδυτικο-
ποιημένες (Papagaroufali and George 1993). Είναι παράδοξο το γεγονός ότι 
η νοηματοδότηση γίνεται με όρους εξατομικευμένης αυτονομίας, χαρακτη-
ριστικό της νεωτερικότητας, μέσα σε έναν συλλογικά νοούμενο «παραδοσι-
ακό» θεσμό, όπως είναι η οικογένεια (Βλαχούτσικου 2005: 1). Οι γυναίκες 
προσπαθούν να «μιλήσουν» μία γλώσσα «επιλογής», η οποία εξ ορισμού 
φέρει ατομικιστικά χαρακτηριστικά μέσα από αυτή την «παραδοσιακή» συν-
θήκη. Ο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης παρατηρεί ότι, παρά τις θεσμικές αλλαγές 
και τα προτάγματα της νεωτερικότητας, ο πυρήνας της νοηματοδότησης του 
ενήλικου έμφυλου εαυτού ως τα μέσα της δεκαετίας του ’90, δεν φαίνεται να 
αλλάζει ιδιαίτερα, αφού συνεχίζει να πραγματώνεται στον χώρο του «νοικο-
κυριού» (Papataxiarchis 2013: 218), όπου η αυτονομία του ατόμου συμπλέει 
με την αυτονομία της οικογένειας (1998: 68). 

Ωστόσο, κατά τις δεκαετίες του ’90 και του 2000 μια σειρά νέων ενδια-
φερόντων στην ανθρωπολογία επηρεάζουν τον τρόπο μελέτης της συγγένειας 
και της κοινωνικότητας. Το φύλο και η συγγένεια εξετάζονται σε συνάρτηση 
με άλλες μεταβλητές, όπως το συναίσθημα, το σώμα, η σεξουαλικότητα, ο 

κοινωνικών σχέσεων (Αβδελά 2006: 208). Η Friedl (1962) διαπίστωσε στα Βασιλικά πόσο 
κεντρικός ήταν ο ρόλος της οικογένειας στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Οι αλλαγές της 
εσωτερικής μετανάστευσης προσλήφθηκαν κυρίως θετικά, «για το καλό της οικογένειας», που 
μετανάστευε για ένα καλύτερο μέλλον (Αβδελά 2006: 210). Η du Boulay (1974), επίσης, δια-
πίστωσε ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την «προκοπή», «που ενώ παλιά σήμαινε τη διαφύ-
λαξη των παραδόσεων, τώρα, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, αφορά την εκπαίδευση, τη μετα-
νάστευση και την προοπτική εγκατάλειψης του παλαιού τρόπου ζωής […] “τώρα” η πρόοδος 
προϋποθέτει την απομάκρυνση από το χωριό και τη μεταφορά στον έξω από το χωριό κόσμο» 
(Αβδελά 2006: 215). Η Pollis (1965) προσπάθησε να δει τις προϋποθέσεις του εκσυγχρονισμού 
καταλήγοντας ότι «ο ελληνικός εαυτός ορίζεται σε σχέση με μια ομάδα και όχι ατομικά, σε 
αντίθεση με τον αγγλοσαξονικό εαυτό» (Αβδελά 2006: 221).
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εθνικισμός, οι Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής, η κατανάλωση, η μετανά-
στευση, ο νόμος και το κράτος, η διακίνηση παιδιών, ο ιατρικός λόγος, όπου 
οι συγγενικές σχέσεις συνεχίζουν να έχουν σημασία,18 παρά τις όποιες μετα-
τοπίσεις και μετασχηματισμούς στις πιο σύγχρονες και νέες μορφές οικια-
κότητας (Παπαταξιάρχης κ.ά. 2008). Οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι 
σχετίζονται βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στις ρητορικές, τις μεταφορές και 
τις σημασίες που αποδίδουν στις συγγενικές σχέσεις. Στη σύγχρονη Ελλά-
δα αναδύονται νέες υποκειμενικότητες, με τα παιδιά, σε διαφορετικά πλαίσια 
από ό,τι στο παρελθόν να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της κοινωνικής 
ολοκλήρωσης των γονέων. Η μελέτη της κοινωνικότητας δεν μπορεί να δια-
χωριστεί από τη μελέτη των συγγενειακών σχέσεων, η μελέτη του γυναικείου 
εαυτού και της σεξουαλικότητας δεν μπορεί να αποκοπεί από τις νοηματοδο-
τήσεις της μητρότητας και τον γάμο, ακόμη και αν αυτά χρησιμοποιούνται για 
να νοηματοδοτήσουν αντίθετες επιλογές, όπως, για παράδειγμα, την εκούσια 
ατεκνία.19

Στην εθνογραφία της Paxson (2004) σχετικά με τη μητρότητα στις μεσοα-
στές Αθηναίες γίνεται φανερή η σημασία της κατά τις διαδικασίες υποκειμενο-
ποίησης σε τρεις γενιές γυναικών. Σε όλες τις περιπτώσεις η σημασία της μη-
τρότητας είναι πρωταρχική στην «ολοκλήρωση» της γυναικείας «φύσης», στην 
κατά Paxson «επάρκεια του φύλου» τους. Η Paxson επικεντρώνεται στην έννοια 
της «ηθικής του φύλου», προκειμένου να διερευνήσει τις μετατοπίσεις των όρων 
που θέτουν κάθε φορά αυτή την «ολοκλήρωση» και η οποία εξαρτάται από τους 
εκάστοτε ηθικούς κώδικες. Έτσι, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’60, οι γυ-
ναίκες «ολοκληρώνουν» το φύλο τους μέσα από μια «ηθική προσφοράς», οι όροι 
της οποίας τίθενται από το αξιακό σύστημα της τεκνοποιίας ως «καθήκον» και 
«προορισμός». Στη δεκαετία του ’70 οι γυναίκες καλούνται να ακολουθήσουν 
ένα νέο αξιακό σύστημα, υπό την επιρροή νέων «εκσυγχρονιστικών» λόγων στο 
πλαίσιο μίας «ηθικής της επιλογής». Η μητρότητα συνεχίζει να «ολοκληρώνει» 
τη γυναίκα, με άλλες όμως προϋποθέσεις (π.χ. τα παιδιά να μεγαλώσουν «σω-
στά», η οικογένεια να έχει οικονομική άνεση, να έχουν εξωσχολικές δραστηρι-
ότητες κ.λπ.),20 για να καταλήξει σε μια αναδυόμενη ηθική που χαρακτηρίζει τη 

18. Βλ. Dubisch 2000, Παπαγαρουφάλη 2002, 2013, Paxson 2004, Athanasiou 2001, 2006, 
Γιαννακόπουλος 2001, Μπρούσκου 2002, 2015, Kantsa 2001, Καντσά 2006, 2007, 2013α, 
Χαλκιά 2007, Βλαχούτσικου και Μπαχαροπούλου-Κούλη 1991, Δέμελη 2007, Ροζάκου 2018. 

19. Βλ. Paxson 2004, Athanasiou 2001, Kantsa 2001. Για ιστορικές μελέτες σχετικές με τη 
σεξουαλικότητα στον ελλαδικό χώρο, βλ. Βασιλειάδου και Γκότση 2020.

20. Η Strathern υποστηρίζει ότι, κατά την ευρωαμερικανική αντίληψη, οι μεσοαστές μητέ-
ρες μοιράζονται δύο σώματα με το παιδί. Το ένα σώμα είναι αυτό που γέννησαν, το γενετικά 
κληρονομημένο, το άλλο αυτό που «έφτιαξαν» μέσα από την αφοσίωση (ή και την παραμέ-
ληση). Στον κόσμο της μεσαίας τάξης αυτό το «φτιάξιμο» του σώματος γίνεται μέσα από την 
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δεκαετία του ’90, υπό την επήρεια των Νέων Τεχνολογιών Αναπαραγωγής και 
του ιατρικού λόγου, σε αυτό που αποκαλείται «ηθική της ευμάρειας».

Στην Ελλάδα ενώ η εξωσωματική γονιμοποίηση, σύμφωνα με την Paxson, 
«ενσωματώνεται σε ένα αφήγημα αναπαραγωγικής κανονικότητας που έχει να 
κάνει με την κοινωνική κανονικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες να επιτυγχάνουν 
οι γυναίκες τη μητρότητα (Becker 2000)» (Paxson 2013: 286), την ίδια στιγμή 
διαφοροποίεται απο άλλες σύγχρονες κοινωνίες εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας 
που αποδίδεται στην κύηση:

«Επιστημονικές και λαϊκές αντιλήψεις τού σχετίζεσθαι επηρεάζουν τις αντι-
λήψεις των Αθηναίων για το πώς η εξωσωματική γονιμοποίηση βοηθά στη 
δημιουργία συγγένειας […] η ελληνική ιδεολογία της συγγένειας, που βα-
σίζεται στην αμφιπλευρική αιματοσυγγένεια και συμβολίζεται ως “αίμα” 
(du Boulay 1984) […] αναγνωρίζει, επιπλέον, την ουσιαστική πλευρά της 
κύησης στην εξ αίματος συγγένεια» (Paxson 2013: 296). 

Η Paxson διαπίστωσε επίσης ότι οι αντιλήψεις που έχουν οι Ελληνίδες για τη 
συγγένεια «υπονοούν ότι η είσοδος ενός παιδιού σε μια οικογένεια μέσω εξω-
σωματικής γονιμοποίησης προκύπτει “πιο φυσικά” από ό,τι, π.χ., αν ήταν υι-
οθετημένο» (στο ίδιο: 296), γεγονός που, όπως θα δείξω στη συνέχεια, κάνει 
ακόμα πιο δύσκολο το έργο των θετών οικογενειών για την αναγνώριση και 
την αποδοχή, τόσο στα συγγενικά και φιλικά δίκτυα όσο και στις συνδιαλλαγές 
τους με κρατικές πολιτικές και θεσμικές δομές. 

Η Βενετία Καντσά δείχνει πώς το λεξιλόγιο και οι πρακτικές της συγγένειας 
νομιμοποιούν τη μητρότητα σε «ασύμβατα» κοινωνικά συμφραζόμενα, όπως, 
για παράδειγμα, στις λεσβίες μητέρες, καθώς «αντλούν από κοινές πολιτισμικές 
κατηγοριοποιήσεις της μητρότητας, της οικιακότητας και της συγγένειας, την 
ίδια στιγμή που επαναδιαπραγματεύονται τους τρόπους με τους οποίους διαπλέ-
κονται και αλληλοκαθορίζονται το φύλο, η σεξουαλικότητα και η μητρότητα» 
(2006: 376). Σε μία πρόσφατη εθνογραφική μελέτη για την υποβοηθούμενη ανα-
παραγωγή, το φύλο και την οικογένεια στην Ελλάδα,21 οι Aglaia Chatjouli, Ivi 
Daskalaki και Venetia Kantsa δείχνουν πώς, παρά το γεγονός ότι η αναπαραγωγή 
και η απόκτηση παιδιών εμπεριέχει την εμπλοκή πολλών άλλων ανθρώπων πέ-
ραν του ζευγαριού, παραμένει μια ιδιωτική υπόθεση, με την έννοια του ιδιωτικού 
να προσλαμβάνει νέες δυναμικές και ερμηνείες (2015: 23). Στη σύγχρονη ελ-
ληνική κοινωνία, ισχυρίζονται, «αναδύονται νέοι σημαντικοί άλλοι συνομιλητές 
πέρα από τη/τον σύντροφο ή πέρα από τα κοντινά οικογενειακά μέλη [και] νέες 

εφαρμογή της γνώσης των μητέρων πάνω στο σώμα του παιδιού, μέσα δηλαδή από τις γνώσεις 
περί διατροφής, διαπαιδαγώγησης κ.λπ. (2005: 4-6). 

21. Βλ. και Τουντασάκη 2015. 
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κοινωνικότητες δομούνται πάνω στην ανάγκη να επικοινωνήσουν τις αναπαρα-
γωγικές δυσκολίες και ενδεχομενικότητες» (στο ίδιο: 24). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Βασική συνιστώσα του βιβλίου είναι μια κοινωνική ιστορία της υιοθεσίας, της 
μητρότητας και της αναπαραγωγής κατά την περίοδο από το 1946 μέχρι και την 
αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, το 1983. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλή-
σουμε για την υιοθεσία σήμερα, αν δεν κατανοήσουμε το πρόβλημα που λίγα 
χρόνια πριν αντιμετώπιζαν οι άγαμες μητέρες σε όλο το εύρος του, στην εποχή 
όπου η γέννηση ενός παιδιού εκτός γάμου έφερε το στίγμα του «εξώγαμου». 
Κοιτάζοντας λίγα χρόνια πίσω σε λόγους και σιωπές, «ακούγοντας» ιστορίες 
γυναικών που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ή «έδωσαν» το παιδί που γέννησαν, 
μπορούμε σε κάποιο βαθμό να κατανοήσουμε ποιες μορφές αναπαραγωγής εί-
ναι διανοητές ή όχι σε κάθε ιστορικό συγκείμενο. Παρακολουθώντας τις με-
τακινήσεις των παιδιών και τους λόγους των μετακινήσεων γίνεται φανερή η 
διαστρωματωμένη φύση της υιοθεσίας σε όλες τις φάσεις της. 

Στην Ελλάδα οι εργασίες της Αίγλης Μπρούσκου (1998, 2002, 2015) και της 
Gonda Van Steen (2019) αποτελούν τις μοναδικές μέχρι σήμερα που ασχολήθη-
καν με το ζήτημα της διακίνησης παιδιών στην ελληνική κοινωνία του 20ού αιώ-
να. Μελετώντας τα αρχείο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος 
Στυλιανός», η Μπρούσκου προσπάθησε να ανασυστήσει την ιστορία του βρεφο-
κομείου και των τροφίμων του. Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκε με το μητρώο 
εισαγωγών παιδιών στο βρεφοκομείο και, μέσα από αυτό, επιχείρησε να εντοπί-
σει σε βάθος χρόνου ενός περίπου αιώνα τους όρους και τους λόγους διακίνησης 
των παιδιών. Η Van Steen (2019) μελέτησε τις υιοθεσίες παιδιών από την Ελλάδα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τη λήξη του εμφυλίου. Κατά την περί-
οδο 1950-1963, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3200 παιδιά υιοθετήθηκαν 
στην Αμερική, έχοντας χαρακτηριστεί ως ορφανά πολέμου, παρά το γεγονός ότι 
σε πολλές περιπτώσεις ένας από τους δύο γονείς ήταν εν ζωή. Πολλοί από τους 
φακέλους με τα στοιχεία αυτών των παιδιών είχαν παραποιηθεί ή εξαφανιστεί 
κατά την περίοδο των υιοθεσιών. Κατά τη Van Steen, οι πολύ συχνά παράνομες 
αυτές πρακτικές προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι υιοθεσίες αποτελούν μέ-
ρος της πολιτικής των ευρύτερων ανταλλαγών που λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο 
του ψυχρού πολέμου και της αντικομμουνιστικής ρητορικής. 

Από μελέτες άλλων πειθαρχιών, όπως της κοινωνικής εργασίας και της κοι-
νωνικής ψυχολογίας, κυρίως κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 (Καλού-
τση-Ταυλαρίδου 1970, Παρασκευόπουλος 1971), γνωρίζουμε ότι την υιοθεσία 
καλύπτει ένα πέπλο μυστικότητας, με την πλειοψηφία των θετών γονέων να 
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μην αποκαλύπτει το γεγονός της υιοθεσίας στο υιοθετημένο παιδί. Αντίστοιχα, 
η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών που γέννησαν και «έδωσαν» το παιδί τους 
μόνο πρόσφατα άρχισαν να αποκαλύπτουν τις ιστορίες τους. Μέσα από την 
ιστορικοποίηση της μυστικότητας στην Ελλάδα, διαφαίνεται η ομοιότητα με 
σημερινούς λόγους αναπαραγωγικών μυστικών σε ανθρώπους που τεκνοποιούν 
με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών αναπαραγωγής, κυρίως όπου εμπλέ-
κεται γενετικό υλικό από τρίτο άνθρωπο (βλ. Τουντασάκη 2015). Ίσως οι λόγοι 
και οι ερμηνείες της μυστικότητας για το γεγονός της υιοθεσίας στις πρώτες με-
ταπολεμικές δεκαετίες να μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάποιες πτυχές από 
τα σημερινά «μυστικά» της σύγχρονης συγγένειας στην Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να τοποθετήσουμε τα μυστικά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή 
στο ιστορικό τους πλαίσιο, ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοούμε κάθε φορά 
τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι, σε συγκριμένη χρονική στιγμή, δεν 
αποκαλύπτουν κάποιο συγκεκριμένο είδος μυστικού (Smart 2009: 556, Smart 
2010). Η χρονική στιγμή κατά την οποία είναι έτοιμοι να αποκαλύψουν τα μυ-
στικά αυτά –πότε, δηλαδή, έρχεται εκείνη η στιγμή που θα το επιτρέψει– δεν 
αποτελεί ζήτημα ατομικής ηθικής, αλλά σχετίζεται με το νομικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.

(ΕΘΝΟ)ΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Η παρούσα μελέτη είναι ανθρωπολογική. Πρόκειται για την εθνογραφική κατα-
γραφή της εμπειρίας μου μέσα στην έρευνα, των σχέσεων που δημιουργήθηκαν 
με τους ανθρώπους που συνάντησα και, εντέλει, της «γνώσης» που αποκόμισα 
μέσα από την επαφή μου με τους ανθρώπους αυτούς, κυρίως με τις γυναίκες. 
Σε μια εποχή που το τοπικό και το παγκόσμιο διαπλέκονται με ιδιαίτερη έντα-
ση, μια απομονωμένη καταγραφή τόπων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ιστο-
ρία αλλά και οι παγκοσμιοποιημένες ροές τεχνολογιών γνώσης και οικονομίας 
έμοιαζε τρομακτικά επιλεκτική. Η μέθοδος της έρευνάς μου χαρακτηρίζεται από 
αυτό που σχηματικά αποκαλείται πολυεστιακή (multi-sited) εθνογραφία (Marcus 
1995). Έλαβε χώρα σε πολλούς τόπους και με διάφορους τρόπους. Εξαιτίας των 
πολλαπλών χώρων, τόπων, καταστάσεων αλλά και της διάσπασης των ανθρώ-
πων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται με τον θεσμό της υιοθεσίας, δεν ήταν 
δυνατόν να διεξαχθεί μία κλασικού τύπου συμμετοχική παρατήρηση σε συγκε-
κριμένο πεδίο. Η εθνογραφική παρατήρηση συμπληρώθηκε από ένα εύρος άλ-
λων μεθόδων: καταγραφή ιστοριών ζωής, ημιδομημένες συνεντεύξεις, συλλογή 
έντυπου υλικού ‒νόμοι, κείμενα επαγγελματικών πεδίων γύρω από την υιοθεσία 
(κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, δικηγόρων), συλλογή 
δημοσιευμάτων από τον έντυπο τύπο‒, καταγραφή συζητήσεων σε σχετικά δι-
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αδικτυακά φόρουμ, συλλογή υλικού από εκπομπές στην τηλεόραση, με τα συ-
γκεκριμένα τεκμήρια να προσλαμβάνονται ως πολιτισμικά προϊόντα της εποχής 
τους (Αβδελά 2006). Μία «είδηση» ή ένα «άρθρο» «συνιστά ένα ορισμένο είδος 
κειμένου που μοιράζεται κώδικες και συμβάσεις με άλλα κείμενα στο πλαίσιο 
του ενιαίου εννοιολογικού πεδίου, ενώ τα νοήματα που παράγει και διακινεί είναι 
πολλαπλά, μεταβαλλόμενα και εξαρτώμενα από το εκάστοτε συμφραζόμενο της 
παραγωγής και της χρήσης του» (Αβδελά 2006: 21-22). Βασικούς μου συνομιλη-
τές αποτελούν άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που εμπλέκονται στους κύκλους 
της υιοθεσίας είτε επειδή θέλουν να υιοθετήσουν ή έχουν υιοθετήσει ένα ή περισ-
σότερα παιδιά είτε επειδή βρίσκονται σε κρατικές θέσεις οι οποίες σχετίζονται με 
τη διεκπεραίωση υιοθεσιών και υιοθετημένων ενηλίκων. Εκτός από τη συλλογή 
συνεντεύξεων συμμετείχα επίσης σε διάφορα κοινωνικά συμφραζόμενα της κοι-
νωνικής ζωής κάποιων από τους πληροφορητές μου. 

Το υλικό που συνέλεξα, μαζί με τους ανθρώπους που συνάντησα και πα-
ρουσιάζονται εδώ, δεν αποσκοπεί στο να αποδώσει μία συνολική εικόνα σχετι-
κά με το τι συμβαίνει με τις υιοθεσίες στην Ελλάδα, αλλά να αποτυπώσει «μία 
εικόνα», «μία αίσθηση» αυτού που συμβαίνει. Προσπάθησα, με άλλα λόγια, 
ό,τι o Herzfeld (2003) όμορφα περιγράφει, να «μετασχηματίσω την οικειότη-
τα του κοινωνικού συναπαντητή μου στο πεδίο σε πολιτισμική οικειότητα». 
Προσπάθησα να ακολουθήσω τις διαδρομές και τις τοποθετήσεις των παιδιών 
από τη μία μεριά και, αντίστοιχα, τις διαδρομές των υποψήφιων γονιών στην 
αναζήτηση παιδιών, από την άλλη. Στο βιβλίο δεν υπάρχουν καθόλου τα παι-
διά. Περισσότερο με ενδιέφεραν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται 
τις τύχες τους και γίνονται οι σημαντικοί άνθρωποι στην ζωή τους. Κινήθηκα 
σε όλους εκείνους τους τόπους, είτε δυνητικούς είτε πραγματικούς, όπου λαμ-
βάνουν χώρα οι διαδικασίες μετακίνησης, εκεί που σμιλεύονται και χτίζονται 
τα νοήματα της συγγενειακότητας στη θετή κατάσταση. Έτσι, σε ένα πρώτο 
επίπεδο προσπάθησα να δω μέσα από τον θεσμό της υιοθεσίας τις προσλήψεις 
για τη συγγένεια και σε ένα δεύτερο τις μετατοπίσεις και τις διαδρομές των 
σύγχρονων Ελλήνων στις διαδικασίες διαμόρφωσης του εαυτού. 

Το «Yiothesia-Forum» και ο σύλλογος «Αμφίδωρον»

Η πρόσβαση σε θετούς γονείς ή σε ενδιαφερόμενους να γίνουν θετοί γονείς, αρ-
χικά μου φάνηκε εξαιρετικά δύσκολη. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω αυτούς 
τους ανθρώπους και να μιλήσω ανοιχτά και σε βάθος μαζί τους για ένα ζήτημα 
τόσο προσωπικό; Πού θα τους έβρισκα; Στάθηκα ωστόσο τυχερή, καθώς από τις 
πρώτες μέρες της αναζήτησής μου στο διαδίκτυο, στα μέσα του 2008, εντόπισα 
ένα φόρουμ που μόλις είχε δημιουργηθεί και αριθμούσε ήδη πεντακόσια μέλη. 
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Το φόρουμ αυτό, το οποίο ονομάζω «Yiothesia-Forum», ήταν κομβικής σημα-
σίας για να γνωρίσω από κοντά γυναίκες που ήθελαν να υιοθετήσουν ή είχαν 
υιοθετήσει παιδιά, αλλά και να εντοπίσω αρχικά τις αγωνίες και τα ζητήματα που 
έθετε η μία στην άλλη μέσα από το μοίρασμα των ιστοριών τους. Το συγκεκριμέ-
νο φόρουμ δημιουργήθηκε από ένα νεαρό ζευγάρι που επιθυμούσε να υιοθετήσει 
ένα παιδί. Καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με τις διαδικασίες υιοθεσίας, ένιωσαν την 
ανάγκη να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να ανταλλάξουν απόψεις με όσες 
και όσους αντιμετώπιζαν ή είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέτοια ζητήματα.22 
Οι θεματικές ενότητες του φόρουμ σχετίζονταν με τις νομικές ρυθμίσεις, τις δια-
δικασίες, τις προσωπικές ιστορίες, τα σχετικά δημοσιευμένα άρθρα, με εκπομπές 
στην τηλεόραση, ταινίες και βιβλία. Το φόρουμ ενημερωνόταν σε καθημερινή 
βάση από τα μέλη του για ό,τι καινούριο προέκυπτε στη νομοθεσία, στα ζητήμα-
τα των ιδρυμάτων και τις πρακτικές που χρειαζόταν να ακολουθήσουν οι υποψή-
φιοι θετοί γονείς, τόσο κατά τις ιδιωτικές όσο και κατά τις εποπτευόμενες από τα 
ιδρύματα διαδικασίες. Ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως δίκτυο στήριξης για ένα, 
κατά την άποψη των μελών του, «δύσκολο και επίπονο ταξίδι». 

Ο τρόπος με τον οποίο τα μίντια εμπλέκονται στην έρευνά μου, ως διάσπαρ-
τοι τόποι, αποσπασματικοί, αλλά με εξαιρετική σημασία για τους τρόπους με 
τους οποίους οι άνθρωποι μαθητεύουν και σμιλεύουν ταυτότητες σε αυτά, ακο-
λουθεί τη συλλογιστική της συζήτησης του «public culture». Η συζήτηση αυτή 
ξεκίνησε από τον Arjun Appadurai και την Carol Breckenridge (1988), όπου και 
πρότειναν την έννοια «public culture» ως έναν αναλυτικό τρόπο αντιμετώπισης 
των παγκοσμιοποιημένων διαδικασιών που διαμορφώνουν τις τοπικές υποκει-
μενικότητες. Σήμερα, με την εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και τις επι-
δράσεις στη ζωή και την παραγωγή μέσω λόγων και αντιλόγων, η έννοια του 
«public culture» είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε διάφορους τομείς, βοηθώντας στην 
κατανόηση των πολιτικών, όπως και των μορφών αποδοχής ή αμφισβήτησης. 
Το φόρουμ σαφώς καταλαμβάνει τον τόπο αμφισβήτησης της αιματοσυγγένειας, 
έναν αντί-λόγο (counterpublic), με την έννοια του Michael Warner (2002).23 

Ως εθνογραφικός τόπος, το διαδίκτυο αποτελεί «“αρχείο” πολιτισμικών 
διαδικασιών και δυναμικών» (Αθανασίου 2004: 49), έναν τόπο διαμόρφω-
σης υποκειμενικοτήτων και παραγωγής κοινωνικότητας (Anagnost 2000: 389, 
Αθανασίου 2004: 51). Το φόρουμ είναι μία διαδικτυακή κοινότητα, τα μέλη 

22. Βλ. Plummer 1994, σχετικά με την ανάγκη δημοσιοποίησης του προβλήματος. 
23. Ο αντί-λόγος, το counterpublic, με την έννοια του Warner, αποτελεί «έναν σύνθετο μετα-

τοπικό χώρο για τη διακίνηση του λόγου, που προσφέρει μια σκηνή για να αναπτυχθούν αντιθετι-
κές ερμηνείες των ταυτοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών των μελών της. Δομούνται 
από διαφορετικές διαθέσεις ή πρωτόκολλα σε σχέση με τον υπόλοιπο πολιτισμό, κάνουν διαφο-
ρετικές υποθέσεις σχετικά με το τι μπορεί να ειπωθεί ή τι μπορεί να κατανοηθεί χωρίς να ειπωθεί. 
[…] με τις μειοψηφίες αυτές να προτείνουν ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα» (2002: 86). 
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της οποίας έχουν μία κοινή σχέση, στην περίπτωσή μας το ζήτημα της υιοθε-
σίας. Η «κοινότητα» στο διαδίκτυο «προσεγγίζεται ως ρευστή διαδικασία που 
δεν θεμελιώνεται απαραίτητα ή αποκλειστικά στη φυσική εγγύτητα, αλλά σε 
κοινές –αν και ενίοτε πολυτοπικές και διασπαρμένες– εμπειρίες και πρακτικές» 
(Αθανασίου 2004: 64). Το φόρουμ είναι ένας δημόσιος χώρος. Προσλαμβάνω 
το περιεχόμενό του ως δημόσιες καταγραφές αφηγήσεων ζωής, επιθυμιών και 
υποκειμενικοτήτων, αλλά και ως μέσο κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμε-
τωπίζουν κοινά προβλήματα. Παράλληλα, λειτουργεί ως τόπος (εκτός από την 
ανταλλαγή πληροφοριών) διαμόρφωσης της συνειδητής γονεϊκότητας και του 
μητρικού υποκειμένου, μέσω της συμμετοχής στις διαδικασίες υιοθεσίας και 
στην παραγωγή αφηγήσεων γύρω από αυτή. Η διαδικτυακή αυτή «γωνιά» απο-
τελεί ένα «συναισθηματικό σχολείο» εκμάθησης της μητρικής γλώσσας στην 
υιοθεσία. Σ’ αυτόν τον τόπο οι γυναίκες χτίζουν και διαπραγματεύονται το «τι 
σημαίνει να είσαι μαμά» και «τι σημαίνει να είσαι καλή μαμά». 

Αρχικά ήμουν ένας άνθρωπος που δεν γνώριζε τίποτα για τις υιοθεσίες 
στην Ελλάδα. Μέσα από το φόρουμ άρχισα σταδιακά να εξοικειώνομαι και να 
μαθαίνω για τους νόμους και τη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν 
αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και τις δυσκολίες. Η περίοδος της απλής ανάγνωσης 
ήταν εξαιρετικά βοηθητική σε μία προκαταρκτική φάση της έρευνας. Αποκό-
μισα μια συνολικότερη εικόνα σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση 
με τους δύο νομικά τύπους υιοθεσιών, την ιδιωτική και την εποπτευόμενη από 
τους κρατικούς φορείς. Εκτός από το γεγονός ότι άρχιζα να μαθαίνω για τις 
πρακτικές της υιοθεσίας στην Ελλάδα, το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι άρ-
χιζα να μαθαίνω τη γλώσσα τους, τη γλώσσα της συγγένειας, της ακούσιας ατε-
κνίας και της θετής μητρότητας. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες τους, 
αλλά και τους τρόπους διαχείρισης της θετής τους κατάστασης ευρύτερα, μέσα 
από το σχολείο, τη γειτονιά, τη δουλειά, τους συγγενείς και τους φίλους. Εύ-
ρισκα επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, χωρίς ακόμη να γνωρίσω 
κάποιες από αυτές, είχα δημιουργήσει μόνη μου τις δικές μου συμπάθειες απέ-
ναντι σε κάποιες γυναίκες. Εντυπωσιαζόμουν με τους τρόπους με τους οποίους 
αφηγούνταν τις καταστάσεις που ζούσαν και τα συναισθήματά τους, με τον 
ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο τοποθετούσαν τις σχέσεις με τα παιδιά τους, 
αλλά και πώς δρούσαν διεκδικώντας την αναγνωρισιμότητα. Γνωρίζοντάς τις 
από κοντά, η θετική εντύπωση ενισχύθηκε και προσπάθησα να καταγράψω όσο 
μπορούσα τη ροή του λόγου τους και τις θέσεις τους. 

Η πλειονότητα των μελών του «Yiothesia-Forum» είναι γυναίκες24 ηλικίας 
24 έως 45 ετών σε μόνιμη ετεροσεξουαλική σχέση. Οι συμμετέχουσες/οντες 

24. Οι «αναπαραγωγικές δραστηριότητες» είναι «ζητήματα των γυναικών» (Ginsburg and 
Rapp 1991: 311), έτσι δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των μελών είναι γυναίκες.
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κάνουν χρήση ψευδωνύμων και οι πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή, την 
επαγγελματική και την κοινωνική τους κατάσταση είναι ελάχιστες. Αρχικά γί-
νονται μέλη προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες. Στη συνέχεια, όσο πιο 
βαθιά εισέρχονται στις διαδικασίες της υιοθεσίας, γίνονται πιο ενεργές/οί δια-
δικτυακά και αρχίζουν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Περιορίστηκα απο-
κλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του φόρουμ που διαμορφώνουν οι πολιτισμι-
κές αυτές καταγραφές (αφηγήσεις ζωής σχετικά με την υιοθεσία στην Ελλάδα), 
ως ένα κομμάτι ‒αλλά σε καμία περίπτωση μια γενική αντίληψη‒ της ζωής, 
των ανησυχιών και των επιθυμιών των ανθρώπων αυτών, που προσδοκούν να 
γίνουν ‒ή είναι‒ γονείς και επικεντρώθηκα στις συζητήσεις που αφορούν τους 
θετούς και τους υποψήφιους γονείς. Οι ιστορίες τους προσλαμβάνονται ως 
αφηγήσεις και ρητορικές της συγγένειας στη σύγχρονη Ελλάδα. 

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της εθνογραφικής μου εμπειρίας και της σχέσης 
μου με τις γυναίκες αυτές. Μέσα από το φόρουμ γνωριστήκαμε προσωπικά, 
μιλήσαμε μέσω skype, δημιουργήσαμε έναν σύλλογο και προχωρήσαμε σε 
εκλογές του συλλόγου. Το ζήτημα του συλλόγου προέκυψε ως κατάληξη μιας 
συλλογικής διαμαρτυρίας που κάποια από τα μέλη του φόρουμ αποφάσισαν να 
κάνουν ενάντια στην εκπομπή «Πάμε Πακέτο» ‒μιας εκπομπής που προβάλ-
λεται στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και μέσα στη 
θεματική της εντάσσεται η επανασύνδεση συγγενών‒,25 δηλώνοντας ιδιαίτερα 
ενοχλημένοι από τη χρήση των όρων «πραγματικοί γονείς» και «αίμα σας» 
από την παρουσιάστρια, για να προσφωνήσει τους βιογενετικούς γονείς ή κά-
ποιους συγγενείς των καλεσμένων της. Όπως γράφτηκε σε μια εκτενή σχετική 
συζήτηση στο φόρουμ, «λέγοντας πραγματικοί γονείς αφήνει και υποστηρί-
ζει προς την κοινή γνώμη ότι οι θετοί γονείς είναι ψεύτικοι είναι μία απάτη», 
υποβαθμίζοντας τους γονείς «στον ρόλο των τροφών και των μπέιμπισίτερ». 
Χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες λέξεις, η παρουσιάστρια αφαιρούσε από 
αυτούς τους ανθρώπους την ιδιότητα του γονέα, κοινωνική θέση την οποία 
χρειάζεται συνεχώς να διατυπώνουν, να διεκδικούν και να επιτελούν. Ωστόσο, 
το υιοθετημένο παιδί που αναζητεί τους βιογενετικούς γονείς του ή το αντί-

25. Oι άνθρωποι που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη εκπομπή αναζητούν, συνήθως, κάποιον 
συγγενή εξ αίματος. Στις αφηγήσεις τους υπάρχει πάντοτε κάποια δραματική ημερομηνία, η 
οποία έχει καθορίσει τις τύχες και τις ζωές τους. Πρόκειται για την ημερομηνία μιας γέννη-
σης, η οποία ακολουθείται από «εγκατάλειψη» και στη συνέχεια, συνήθως, από υιοθεσία. Η 
εκπομπή εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του μελοδράματος, ενισχύοντας τις έντονα φορτισμένες 
συγκινησιακές στιγμές με την κατάλληλη μουσική, τις παύσεις λίγο πριν από τις ανακοινώσεις 
αν βρέθηκε ο συγγενής και τα κοντινά πλάνα σε δακρυσμένα μάτια, τόσο των φιλοξενούμενων, 
όσο και την ίδιας της παρουσιάστριας. Η δόμηση των επεισοδίων ακολουθεί αυτή της σταδια-
κής κορύφωσης, με τελική στιγμή την «κάθαρση», την «αλήθεια» και την αποκατάσταση της 
γενεαλογικής ιστορίας.
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στροφο «δεν μεγάλωσε με ξένους, μεγάλωσε με τους γονείς του, αυτό πρέπει 
να το καταλάβουν». Έτσι, συνέταξαν και υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας 
προς την εκπομπή, στην οποία κλείνοντας τόνιζαν τα παρακάτω:

Πριν από χρόνια η κοινωνία θεωρούσε την υιοθεσία ως αδυναμία, ταμπού 
ή ακόμα κι ως ντροπή. Δεκάδες χρόνια μετά, αυτή η νοοτροπία ευτυχώς 
έχει αρχίσει να αλλάζει και όλοι εμείς που είμαστε υιοθετημένοι, έχουμε 
υιοθετήσει ή θέλουμε να υιοθετήσουμε παλεύουμε καθημερινά γι’ αυτήν 
την αλλαγή. Θέλουμε να έρθει η στιγμή που όλος ο κόσμος θα καταλάβει 
πως μια οικογένεια που υιοθετεί ένα παιδί δεν διαφέρει σε τίποτα από μια 
οικογένεια που απέκτησε παιδιά γεννώντας. Κι όσο υπάρχουν άνθρωποι που 
θα εξακολουθούν να ονομάζουν τους φυσικούς γονείς ως «πραγματικούς» ή 
«αληθινούς» ‒έστω και από άγνοια ή αφέλεια‒ αυτή η λάθος αντίληψη θα 
διαιωνίζεται. Ναι, σίγουρα δεν θα κάνουν οι λέξεις τη σχέση και όπως και 
να το ονομάσεις η ουσία είναι η ίδια κι αυτό το ξέρουμε καλά όσοι βιώνουμε 
αυτές τις σχέσεις. Αλλά ο περισσότερος κόσμος με αυτούς τους χαρακτηρι-
σμούς δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει πλήρως το πόσο πραγματικές 
και αληθινές είναι οι σχέσεις που έχουν οι θετοί γονείς με τα παιδιά τους. 
Γιατί εμείς, είτε ως θετοί γονείς είτε ως υιοθετημένα παιδιά, έχουμε τις σχέ-
σεις και μπορούμε να κατανοήσουμε τις λέξεις, όμως ο υπόλοιπος κόσμος 
έχει τις λέξεις και προσπαθεί να κατανοήσει τις σχέσεις. Και είναι λυπηρό 
αυτές οι σχέσεις να μειώνονται έτσι άδικα στις συνειδήσεις κάποιων, διότι 
τα στερεότυπα στις λέξεις δημιουργούν και στερεότυπα στο μυαλό. (Από-
σπασμα από το γράμμα διαμαρτυρίας που στάλθηκε στην εκπομπή).

Η διαμαρτυρία συνιστούσε το κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία ενός συλ-
λόγου. Οι άνθρωποι αυτοί ένιωθαν ότι έπρεπε «να οργανωθούν», έτσι ξεκίνησαν 
ένα private topic στο φόρουμ με τον τίτλο «Σύλλογος». Στο διαδικτυακό αυτό 
private topic του φόρουμ οι δημοσιεύσεις δεν ήταν δημόσιες και μπορούσαν 
να συμμετέχουν μόνο τα μέλη που είχαν εκφράσει την επιθυμία να είναι ιδρυ-
τικά μέλη του συλλόγου. Εκδήλωσα αμέσως το ερευνητικό μου ενδιαφέρον να 
συμμετάσχω και έγινα αποδεκτή στις ιδιωτικές αυτές συνομιλίες. Δεδομένου 
ότι δεν είναι δημόσιο, δεν χρησιμοποιώ στο βιβλίο αυτό τίποτα από τις εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσες αυτές συζητήσεις, οι οποίες με βοήθησαν να αποκτήσω 
μια ακόμη πιο σφαιρική εικόνα. Η ενεργητική συμμετοχή μου στο διαδικτυακό 
αυτό δωμάτιο με έφερε με κάποιον τρόπο πιο κοντά τους ‒ γινόμουν και εγώ 
μία από αυτές. Ενημερωθήκαμε από δικηγόρους για τις τυπικές διαδικασίες δη-
μιουργίας συλλόγου και ξεκινήσαμε. Μετά τη συγκέντρωση του απαραίτητου 
αριθμού μελών που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συλλόγου, ξεκίνησε η 
συγγραφή του καταστατικού, η επιλογή ονόματος και λογότυπου. Το καταστα-
τικό δημιουργήθηκε ύστερα από πολύωρες συναντήσεις κάποιων μελών στη 
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Θεσσαλονίκη και με συνεχή σύνδεση μέσω skype με όσα μέλη ήταν εύκαιρα. 
Σε μία από αυτές συμμετείχα κι εγώ και έμεινα εντυπωσιασμένη από τη λεπτο-
μερή προσέγγιση και τη λέξη προς λέξη ψηλάφηση του αρχικού κειμένου που 
μας είχε δοθεί από δικηγόρο. Το όνομα «Αμφίδωρον» επιλέχτηκε ύστερα από 
ψηφοφορία στο φόρουμ και η επιλογή λογότυπου με μυστική ψηφοφορία που 
οργανώθηκε από τη δημιουργό του φόρουμ. Τον Ιούλιο του 2012 ο σύλλογος 
επικυρώθηκε νομικά και δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα. Το ζήτημα του 
συλλόγου, στο οποίο συμμετείχα από την αρχή, αποτέλεσε ένα σημαντικό κομ-
μάτι της έρευνας, καθώς με εξοικείωσε με τους ανθρώπους και μου επέτρεψε 
να συνδιαλέγομαι ισότιμα μαζί τους. Ήταν ο χώρος που, κατά κάποιον τρόπο, 
«εξαφάνισε» την αρχική απρόσωπη διαφορετικότητά μου, καθώς η ίδια δεν 
είχα υιοθετήσει, δεν είχα σκοπό να υιοθετήσω και δεν ήμουν υιοθετημένη.26 Οι 
συναντήσεις, καθώς και τα τεκταινόμενα σε αυτές, καταγράφονταν από εμένα 
στο ημερολόγιό μου. Δυστυχώς, το 2019 τα μέλη του συλλόγου αποφάσισαν 
να διαλύσουν τον σύλλογο. Η περιορισμένη συμμετοχή και η έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος από τα νέα μέλη επιβεβαίωναν τις δυσκολίες που εξακολουθεί να έχει η 
ελληνική κοινωνία να μιλήσει δημόσια για τη θετή οικογένεια.

Τα δημόσια ιδρύματα: το μαιευτήριο και το κέντρο βρεφών

Η επαφή μου με τους δημόσιους οργανισμούς αποδείχτηκε εξαιρετικής ση-
μασίας για την κατανόηση των περί υιοθεσίας λόγων. Το γεγονός ότι κάποια 
βρέφη δεν αποχωρούν από το μαιευτήριο αλλά παραμένουν και στη συνέχεια 
μεταφέρονται σε πλαίσια παιδικής προστασίας καθιστά τους εργαζόμενους 
στο μαιευτήριο ανθρώπους που βρίσκονται σε εξαιρετικά σημαντικές θέσεις 
ως προς την πορεία και την τύχη ενός παιδιού. Οι εργαζόμενοι αυτοί γίνονται 
κομμάτι της οικογενειογραφίας του παιδιού, γίνονται σημαντικοί Άλλοι. Η 
πρώτη μου επαφή με τον χώρο του μαιευτηρίου, το οποίο αποκαλώ «ΑΘΗ-
ΝΑ», και ιδιαίτερα με τον θάλαμο φιλοξενίας των βρεφών, ήταν δύσκολη. 
Από τα δεκαπέντε βρέφη που φιλοξενούνταν, τα εννέα ήταν παιδιά τοξικο-
μανών γυναικών. Τα έξι είχαν εγκαταλειφθεί αμέσως μετά τον τοκετό, ενώ τα 
υπόλοιπα τρία τα διεκδικούσαν οι μητέρες τους. Μπαίνοντας για πρώτη φορά 
συγκλονίστηκα από το οξύ κλάμα των βρεφών και έκανα την ερώτηση γιατί 
έκλαιγαν τόσο έντονα. «Γιατί πρέπει να πάρουν τη δόση τους», μου απάντη-
σαν. Στα μωρά τοξικομανών γυναικών οι οποίες έκαναν χρήση κατά την κύη-
ση χορηγείται μεθαδόνη, η οποία προοδευτικά μειώνεται έως ότου το βρέφος 

26. Βλ. και Χατζούλη (2012: 82-93) για την εμπειρία της σχετικά με τη συμμετοχή της στον 
σύλλογο. 
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απεξαρτηθεί. Για όσο καιρό επισκεπτόμουν το μαιευτήριο, κατέγραφα στο 
ημερολόγιό μου τις ιστορίες των παιδιών έτσι όπως μου τις αφηγήθηκε το 
προσωπικό του μαιευτηρίου. Δεν είχα καμία επαφή με τις βιογενετικές μητέ-
ρες, εκτός από το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις έβλεπα να επισκέπτονται 
τα μωρά τους. Στις πρώτες μου επισκέψεις έφευγα πάντοτε με ένα βάρος, μ’ 
έναν κόμπο, δυσκολευόμουν να χωνέψω όλη αυτή τη δυστυχία: τη φτώχεια, 
τα ναρκωτικά, την ανημποριά, τη μετανάστευση και τον αβάσταχτο συνδυα-
σμό όλων αυτών με τα παιδιά. 

Η υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας τού «ΑΘΗΝΑ», η Φένια Αργυρίου,27 
προσπάθησε με μεγάλο ενθουσιασμό να με «ξεναγήσει» στον κόσμο του θα-
λάμου φιλοξενίας. Με φιλοξένησε στον χώρο της, μου διηγήθηκε τις ιστορίες 
των παιδιών, μου εξέφρασε τους προβληματισμούς της, τα διλήμματα και τις 
δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει. Η βοήθειά της ήταν πολύτιμη. Στο κέ-
ντρο βρεφών που στο βιβλίο ονομάζω «Προστασία» συναντήθηκα με τις υπεύ-
θυνες κοινωνικές λειτουργούς του γραφείου υιοθεσίας, την Αίγλη Ονέφη και 
την Κασσιανή Τζανίνη, έναν επίσης σημαντικό τόπο για την οικογενειογραφία 
ενός παιδιού. Ένας τόπος που γίνεται στη συνέχεια, στις αφηγήσεις των θετών 
γονέων προς το παιδί, «το σπιτάκι του παιδιού». «Σε πήραμε από “το σπίτι 
του παιδιού”», θα πουν πολλοί θετοί γονείς αργότερα στα παιδιά τους. Είναι 
ο τόπος που το παιδί, στους πρώτους μήνες της ζωής του, έρχεται σε επαφή 
με ανθρώπους που το φροντίζουν, το προσέχουν και γίνονται για λίγο κάποιοι 
σημαντικοί Άλλοι, μέχρι το νομικά ελεύθερο παιδί να μετακινηθεί στη νέα, και 
νομικά, οικογένειά του. Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών σε αυτή τη 
μεταφορά είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας στην ιστορία του παιδιού. Μια 
ιδιαίτερη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των θετών γονέων, που στην 
πλειοψηφία τους δεν τους ξεχνούν και συνεχίζουν και μετά την υιοθεσία να 
τους στέλνουν κάρτες και χαρούμενες παιδικές ζωγραφιές. Η επαφή μου με 
το κέντρο βρεφών «Προστασία» είχε να κάνει μόνο με τις εργαζόμενες στο 
συγκεκριμένο γραφείο. 

Ο σύλλογος Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π. Αθήνας

Τον Νοέμβριο του 2015 επισκέφτηκα το γραφείο του «Συλλόγου Έρευνας και 
Αποκάλυψης Στοιχείων Υιοθετημένων Παιδιών (Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.-ΑΘ.), ενός συλ-
λόγου επανασύνδεσης βιογενετικών συγγενών. Εκεί συνάντησα την πρόεδρο 
Μαίρη Σελέκου και τον Στέλιο Καλκανάκο, ένα μέλος πολύ ενεργό και δραστή-

27. Πρόκειται για ψευδώνυμο, όπως και για όλα τα ονόματα των συνομιλητριών και συ-
νομιλητών μου που εμφανίζονται, εκτός από την πρόεδρο του συλλόγου «Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.-ΑΘ.», 
Μαίρη Σελέκου, και τον Στέλιο Καλκανάκο, δραστήριο μέλος του ίδιου συλλόγου. 
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ριο. Η Μαίρη και ο Στέλιος είναι υιοθετημένοι και, σύμφωνα με τους φακέλους 
υιοθεσίας τους, αγνώστων γονέων. Χωρίς σχεδόν κανένα στοιχείο στα χέρια, η 
αναζήτηση και εύρεση συγγενών είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. 
Μέχρι εκείνη την στιγμή κανείς από τους δύο δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει 
βιογενετικούς συγγενείς.28 Ο συγκεκριμένος σύλλογος αριθμούσε τότε 2000 
μέλη. Στην ιστοσελίδα του συλλόγου29 αναφέρεται: 

Η ανάγκη χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα καθώς και σ’ όλο τον κόσμο οι 
οποίοι υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’40, ’50 και ’60, όπου 
οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, ν’ ανακαλύ-
ψουν τις ρίζες τους και η ανάγκη των φυσικών γονέων να βρουν τα παιδιά 
τους, δημιούργησαν τον Σύλλογο Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.-ΑΘ. 

Έδρα του συλλόγου είναι ένα μικρό γραφείο σε μια μεγάλη πολυκατοικία στο 
κέντρο της Αθήνας. Όποια και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφτεί το 
γραφείο μία φορά την εβδομάδα, που είναι ανοιχτό, να προσκομίσει ό,τι έγγρα-
φο έχει στη διάθεσή της/του και να υποβάλει αίτηση αναζήτησης των βιογε-
νετικών συγγενών. Για έναν ολόκληρο χρόνο επισκεπτόμουν το γραφείο κάθε 
εβδομάδα. Η Μαίρη μού διάβαζε τα αρχεία ή, πιο σωστά, μου τα αφηγούνταν 
χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα.30 Γνωρίζοντας προσωπικά τις πρωταγωνίστριες 
και τους πρωταγωνιστές των αρχείων, έχοντας συμμετάσχει ενεργά σε όλες 
σχεδόν τις έρευνες αναζήτησης, μπορούσε να μου εξηγήσει κάθε ιστορία με 
όλες τις λεπτομέρειες, δίνοντας πολλές φορές τη δική της ερμηνεία και εκφρά-
ζοντας τα προσωπικά της συναισθήματα για τους ανθρώπους των αρχείων. 

Από τα αρχεία του συλλόγου δεν ασχοληθήκαμε με τις περιπτώσεις «εικο-
νικής γέννας», την παράνομη πρακτική κατά την οποία η γέννηση ενός παιδιού 
δηλώνεται κατευθείαν στο ληξιαρχείο στη θετή μητέρα. Εστιάσαμε σε 413 πε-
ριπτώσεις που είχαν επιλυθεί έως το 2016 και επιλέξαμε 20 που αφορούσαν την 
επανασύνδεση υιοθετημένων παιδιών με τη γυναίκα που τα είχε γεννήσει εκτός 
γάμου και τις οποίες η Μαίρη γνώριζε πολύ καλά. Η πλειονότητα των γυναικών 
αφορούσε φτωχές γυναίκες από την αγροτική Ελλάδα, οι οποίες κατά τη στιγ-
μή της εγκυμοσύνης είτε ζούσαν σε κάποιο χωριό είτε δούλευαν στην πόλη ως 
οικιακές βοηθοί ή σε εργοστάσια και μικρές βιομηχανίες. 

28. Ο Στέλιος βρήκε, τελικά, τη βιογενετική του οικογένεια το 2019, μέσω τράπεζας DNA. 
29. www.greekadoptions.gr 
30. Τα αρχεία είναι απόρρητα και δεν υπήρχε δυνατότητα να έχω πρόσβαση. Η Μαίρη 

ανέλαβε να μου αφηγηθεί την ιστορία των ανθρώπων των αρχείων διαβάζοντάς μου και επεξη-
γώντας κάθε ιστορία, με τη χρήση ψευδωνύμων.
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Συναντήσεις, Συνεντεύξεις και Ιστορίες υιοθεσίας

Η προσωπική επικοινωνία ήταν η σημαντικότερη παράμετρος για την κατανόη-
ση της υιοθεσίας. Οι άνθρωποι που συνάντησα εμπλέκονται με τον έναν ή με τον 
άλλο τρόπο στις διαδικασίες της υιοθεσίας: ως υποψήφιοι ή ήδη θετοί γονείς, ως 
κρατικοί λειτουργοί σε θέσεις από τις οποίες διεκπεραιώνουν υιοθεσίες συμβάλ-
λοντας στη μετακίνηση των παιδιών, ως υιοθετημένοι ενήλικες. 

Η πλειοψηφία των γυναικών που υιοθέτησαν ή επιθυμούσαν να υιοθετή-
σουν τις οποίες συνάντησα θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη μεσαία τάξη, 
εκτός από την περίπτωση μίας μητέρας που είναι άνεργη, με σύζυγο χαμη-
λόμισθο και οικονομικές δυσκολίες. Όλες/οι βρίσκονται σε ετεροφυλόφιλη 
συντροφική σχέση, εκτός από μία μόνη γυναίκα. Κάποιες από αυτές ανήκουν 
στον σύλλογο ή απάντησαν στο ενδιαφέρον μου μέσω πρόσκλησης στο φό-
ρουμ, κάποιες άλλες τις γνώρισα μέσα από προσωπικές μου γνωριμίες. Από 
τη στιγμή που είχα τη θετική ανταπόκριση κάποιων γυναικών μέσω του « 
Yiothesia-Forum», άρχισα να ταξιδεύω, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη, αλλά και στη Λάρισα, με σκοπό να τις συναντήσω. Σε πολλές περι-
πτώσεις οι συναντήσεις γίνονταν στα σπίτια τους. Κάποιες έγιναν σε σπίτια 
κοινών γνωστών, αλλά και σε καφέ ή και παιδότοπους, όταν δεν είχαν πού 
να αφήσουν τα παιδιά. Στους παιδότοπους ήταν από τις ελάχιστες φορές που 
έβλεπα τους γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Οι συναντήσεις κρατούσαν δύο με 
πέντε ώρες και οι συνεντεύξεις μία με δύο. Κάποιες από αυτές μαγνητοφωνή-
θηκαν, οι περισσότερες όχι. 

Η συνεργασία μου με την κοινωνική υπηρεσία του μαιευτηρίου ήταν 
εξαιρετικής σημασίας. Το 2010, για 6 μήνες επισκεπτόμουν τον θάλαμο φι-
λοξενίας μία φορά την εβδομάδα, ενώ πραγματοποίησα συμπληρωματικές 
συνεντεύξεις το 2013 και το 2014. Μίλησα με το προσωπικό του θαλάμου 
φιλοξενίας και πήρα συνεντεύξεις από τρεις εργαζόμενες εκεί. Μία μόνο δέ-
χτηκε να μαγνητοφωνήσω τις συνομιλίες μας. Επισκέφτηκα το κέντρο φιλο-
ξενίας βρεφών τέσσερις φορές, συναντήθηκα με δύο κοινωνικές λειτουργούς 
υπεύθυνες του γραφείου υιοθεσιών και μαγνητοφώνησα τρεις πολύωρες συ-
νεντεύξεις. Συνομίλησα και με άλλες τρεις κοινωνικές λειτουργούς στην πε-
ριφέρεια της Αθήνας και της Λάρισας στο γραφείο κοινωνικής έρευνας για τις 
περιπτώσεις της ιδιωτικής υιοθεσίας, καμία όμως δεν δέχτηκε να μαγνητοφω-
νήσω τις συνομιλίες μας. Η χρήση μαγνητόφωνου δεν ήταν εύκολη υπόθεση 
για την έρευνά μου, καθώς τόσο οι υποψήφιοι ή ήδη θετοί γονείς όσο και οι 
δημόσιοι λειτουργοί ένιωθαν άβολα. 

Η πρώτη επαφή μου με το λεξιλόγιο της κοινωνικής εργασίας και της πρό-
νοιας, στο αρχικό στάδιο της έρευνας, ήταν η παρακολούθηση σχετικής ημερί-
δας με θέμα την υιοθεσία και την αναδοχή, η οποία είχε διοργανωθεί από ένα 
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από τα κέντρα βρεφών.31 Εκείνο το απόγευμα, φεύγοντας από την ημερίδα, είχα 
μείνει με την εντύπωση ότι δεν είχα καταλάβει τίποτα, ότι μιλούσαν μία γλώσ-
σα παντελώς άγνωστη σε μένα. Χρειάστηκε να διαβάσω αρκετά εγχειρίδια κοι-
νωνικής εργασίας και ψυχολογίας για να κατανοήσω απλές για τις κοινωνικές 
λειτουργούς έννοιες, όπως «οικογένεια σε κίνδυνο», «οικογένεια σε ρίσκο», 
«οικογένεια σε κρίση». 

Συναντήθηκα επίσης αρκετές φορές σε διάφορα καφέ με πολλές γυναίκες 
μαζί, κυρίως στο πλαίσιο του συλλόγου «Αμφίδωρον» ή γνωριμίας των μελών 
του φόρουμ που επιθυμούσαν να συναντηθούν από κοντά, αφού για μήνες ή 
και για ένα ή δύο χρόνια μοιράζονταν στο φόρουμ τόσο προσωπικά ζητήματα. 
Ήταν εντυπωσιακό ότι ενώ πολλές από τις γυναίκες αυτές βρισκόντουσαν από 
κοντά για πρώτη φορά, η συμπεριφορά τους ήταν σαν να γνωρίζονταν χρόνια. 
Σε αυτού του είδους τις συναντήσεις θεωρούσα ενοχλητικό να ζητήσω να χρη-
σιμοποιήσω το μαγνητόφωνο. Έτσι, κατέγραφα στο ημερολόγιό μου τις παρα-
τηρήσεις μου μετά το τέλος της συνάντησης. 

Οι ιστορίες υιοθεσίας αναφέρονται στο «ταξίδι» των υποψηφίων ή ήδη θε-
τών γονέων, όπως εκείνοι μου το αφηγήθηκαν. Όταν βρισκόμουν μαζί τους 
(κατά κύριο λόγο με γυναίκες, εκτός από δύο περιπτώσεις ανδρών), άνοιγα 
(ή όχι) το κασετόφωνο, ενώ συνήθως με ρωτούσαν τι θα ήθελα να μου πουν. 
«Θέλω να μου αφηγηθείτε την ιστορία της υιοθεσίας σας», απαντούσα. Άφηνα 
τους συνομιλητές μου να μιλούν αβίαστα, χωρίς να διακόπτω την αφήγηση της 
προσωπικής τους ιστορίας. Μέσα από αυτές, τις συγκινησιακά φορτισμένες 
συναντήσεις, όπου η βιωμένη εμπειρία τους έπαιρνε τη μορφή της αφηγούμε-
νης ιστορίας, μπόρεσα και εγώ να κατανοήσω καλύτερα τις διαδικασίες αλλά 
και τις αγωνίες τους. Ήταν αφηγήσεις συγγένειας, αφηγήσεις μητρότητας. 
Ήταν εκείνες οι στιγμές που τα άρρητα γίνονταν ρητά. 

Μετά το τέλος της αφήγησης επέλεγα να μην κάνω ερωτήσεις οι οποί-
ες, στην αρχική φάση της έρευνας είχα αντιληφθεί ότι «ενοχλούν», όπως για 
παράδειγμα στις περιπτώσεις υιοθεσιών από ιδρύματα, σχετικά με το αν γνω-
ρίζουν τη βιογενετική μητέρα, το ιστορικό της ή το ιστορικό του παιδιού, σε 
περίπτωση που δεν είχαν αναφερθεί σε αυτά κατά την ελεύθερη αφήγηση. 
Στις περιπτώσεις ιδιωτικών υιοθεσιών δεν ρώτησα ποτέ, εκτός αν οι ίδιες μου 
έλεγαν πώς είχαν βρει το παιδί ή την έγκυο ή αν είχε υπάρξει κάποιο είδος 
χρηματισμού. Έδωσα έμφαση στις ίδιες τις ιστορίες που οι θετές μητέρες αφη-
γούνταν, είτε στο ίδιο το παιδί είτε στους άλλους. Στις συνεντεύξεις αφιέρωνα 
πολύ χρόνο στο ζήτημα της θέσης που καταλαμβάνει «η βιολογική μητέρα», 

31. Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας από το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» με τίτλο 
«Η φροντίδα του παιδιού σε Ανάδοχη Οικογένεια. Η προοπτική της ελπίδας », 13 Δεκεμβρίου 
2010.
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«η γεννήτορας», «η άλλη κυρία», όπως ήταν κάποιες από τις εκφράσεις που 
χρησιμοποιούν οι ίδιες. Διαπίστωσα επίσης ότι ενώ οι θέσεις τους ήταν πολύ 
ξεκάθαρες στο ζήτημα των βιογενετικών μητέρων, αν και διαφορετικές κατά 
περίπτωση, στο ζήτημα των βιογενετικών αδερφών του παιδιού υπήρχε μεγά-
λη αμηχανία. Ήθελα να μάθω πώς και με ποιους τρόπους θα χειρίζονταν στο 
μέλλον την πληροφορία που θα μπορούσαν να έχουν ότι υπάρχουν βιογενετικά 
αδέρφια του παιδιού τους. Αντιλαμβανόμουν ότι η απάντηση ήταν δύσκολη, 
και γι’ αυτό έθετα την ερώτηση ως εξής: «Δεν θέλω να μου πεις αν υπάρχουν 
αδέρφια, ακόμη και αν το γνωρίζεις, θέλω απλά να μου πεις πώς θα το χειριζό-
σουν αν ήξερες ότι υπάρχουν και τι θα έλεγες στο παιδί». Υπήρχαν βέβαια και 
οι περιπτώσεις που από την αρχή μού έδιναν όλες αυτές τις πληροφορίες, χωρίς 
να χρειαστεί να ρωτήσω. 

Στο πλαίσιο των κρατικών φορέων, αν και θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον να συγκεντρώσω ιστορίες ζωής από τις υπαλλήλους, περιορίστηκα σε πιο 
«απλές» ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο που οι εκπρόσω-
ποι του κράτους διαχειρίζονται τα «περιστατικά», για να χρησιμοποιήσω μία 
δική τους λέξη. Οι ερωτήσεις μου ήταν πιο οργανωμένες και πιο κοντά στον 
χαρακτήρα της ημιδομημένης συνέντευξης. Συναντήσεις και μαγνητοφωνημέ-
νες συνεντεύξεις, όπου ήταν εφικτό, πραγματοποίησα επίσης στο πλαίσιο της 
έρευνάς μου στον σύλλογο «Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.-ΑΘ.». Εκτενείς μαγνητοφωνημένες 
συνεντεύξεις αφορούν 40 άτομα, και πιο συγκεκριμένα 36 γυναίκες και 4 άν-
δρες: 15 θετούς γονείς (13 θετές μητέρες και 2 θετούς πατέρες), 8 υποψήφιες 
θετές μητέρες, 4 μητέρες οι οποίες επανασυνδέθηκαν με τα παιδιά που είχαν 
δοθεί για υιοθεσία, 6 θετούς ενήλικες (4 γυναίκες και έναν άνδρα) και 7 εργα-
ζόμενες σε δομές κοινωνικής προστασίας. 

Σίγουρα οι συνεντεύξεις δεν φιλοδοξούν να καταγράψουν το εύρος της οικεί-
ας ζωής. Εκλαμβάνονται ως αφηγήσεις χρονικά και πολιτισμικά προσδιορισμέ-
νες. Έτσι, τα κεφάλαια που ακολουθούν βασίζονται στην παρατήρηση και στις 
ιστορίες όπως μου τις αφηγήθηκαν, αλλά και όπως «γράφτηκαν» σε δημόσιους 
χώρους συζητήσεων στο διαδίκτυο. Οι αφηγήσεις ζωής, ο τρόπος που κάποιος/α 
αφηγείται την υιοθεσία του/της ή του παιδιού του/της ήταν εξαιρετικής σημα-
σίας. Οι αφηγήσεις, ως λογοθετικές πρακτικές, δίνουν στην έρευνα το πλαίσιο 
ανάλυσης της συγγένειας στην ελληνική κοινωνία, παρέχουν ενοράσεις για να 
αποκρυσταλλωθούν οι διαδικασίες, κυρίως των θετών γονέων, προκειμένου να 
μετασχηματίσουν το «ξένο» παιδί σε «δικό τους». Αλλά και οι αφηγήσεις της 
«υιοθεσίας» από άλλους εμπλεκόμενους εκτός των γονέων παρέχουν επίσης ένα 
πλαίσιο των ιθαγενών και πολιτισμικών κατηγοριών της συγγένειας. 
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Ζητήματα στην έρευνα και τη γραφή

Σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα προέκυπταν συνεχώς ηθικά ζητήματα, τόσο κατά 
τη διάρκεια της έρευνας όσο και κατά την περίοδο της συγγραφής της. Τα ηθι-
κά, δεοντολογικά, ζητήματα απασχόλησαν ιδιαίτερα τους ανθρωπολόγους, κυ-
ρίως μετά τη δεκαετία του ’80 και την πολιτισμική κριτική στο εσωτερικό της 
ανθρωπολογίας (Marcus and Fischer 1986, Clifford and Marcus 1986, Clifford 
1988, Fox 1991). Οι σύγχρονες εθνογραφίες προβληματοποιούν τη θέση από 
την οποία μιλά η εθνογράφος και τους τρόπους με τους οποίους επιχειρεί να το-
ποθετήσει τους ανθρώπους στην κειμενική αναπαράσταση. Ωστόσο, τα ηθικά 
ζητήματα δεν προκύπτουν μόνο στον χρόνο της εθνογραφικής γραφής, αλλά, 
όπως τονίζει και η Ryanna Rapp (1999), βρίσκονται συνεχώς μπροστά μας σε 
όλη τη διάρκεια της έρευνας: 

Τα καθημερινά προβλήματα και οι επιλογές που έχει να αντιμετωπίσει η 
ερευνήτρια πεδίου έχουν πρακτικές συνέπειες για τους ανθρώπους των 
οποίων οι ζωές αγγίζονται, καθώς επίσης και για τη συλλογή δεδομένων και 
τις ερμηνείες τους (17).

Βασικό ζητούμενο είναι να μεταφέρουμε την αίσθηση της εμπιστευτικότητας 
στις/τους συνομιλήτριες/ές μας και να τις/τους διαφυλάξουμε κατά τη συγ-
γραφή της εθνογραφίας. Οι ιστορίες που ζητούσα από τους ανθρώπους που 
συνάντησα ήταν ιστορίες «δύσκολες» και «ευαίσθητες», καθώς, μάλιστα, δεν 
επρόκειτο για τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά για τις ιστορίες των παι-
διών τους. Οι θετοί γονείς μού μιλούσαν για τη βιογραφία του παιδιού τους 
και οι κρατικοί λειτουργοί για τις ιστορίες μετακίνησης παιδιών έχοντας οι 
ίδιοι συμβάλει στην εξέλιξή τους. Οι επιλογές, οι αποφάσεις και τα αποτε-
λέσματα μιας μετακίνησης συνέθεταν μία ιστορία με πολλές αντιφάσεις, συ-
γκινησιακά φορτισμένη και με αμφίσημους ηθικούς κώδικες. Σε όλους τους 
ανθρώπους υποσχέθηκα ανωνυμία, ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα. Κατά 
συνέπεια, σε όλο το εθνογραφικό κομμάτι κάνω χρήση ψευδωνύμων, τόσο 
για τους τόπους όσο και για τους ανθρώπους. Έχω αλλάξει τις πόλεις που 
κατοικούν, τα επαγγέλματα και τις περιοχές, για να αποφύγω την αναγνώριση 
κάποιων προσώπων. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και οι άνθρωποι που 
αποφασίζουν να μιλήσουν για την υιοθεσία είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς 
που αποφασίζουν να μη μιλήσουν. 

Σε σχέση με την προστασία και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων 
των ανθρώπων με τους οποίους συνομίλησα, αντιμετώπισα μεγαλύτερες δυ-
σκολίες με τους κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται στους τομείς που 
ενεργοποιούνται για τις μετακινήσεις των παιδιών. Αναγνωρίζω τη δυσκολία 
να τηρηθούν δεδομένου ότι, όπως προανέφερα, υπάρχουν μόνο τρία κέντρα 
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που κάνουν υιοθεσίες βρεφών στην Ελλάδα και μόνο δύο ή τρία μαιευτήρια 
στην Αθήνα που μπορούν να φιλοξενήσουν τα νεογέννητα μωρά τα οποία για 
διάφορους λόγους δεν φεύγουν από το μαιευτήριο μαζί με τη γυναίκα που τα 
γέννησε. Ζητώ συγγνώμη αν, και παρόλη την προσπάθεια που έκανα, κάποιοι 
αναγνωρίσουν συγκεκριμένα πρόσωπα υπαλλήλων μέσα στο βιβλίο.32

Χρησιμοποιώ αποσπάσματα από τις δημόσιες, και ανοιχτές προς όλους, 
συζητήσεις στο φόρουμ, τα οποία συγκλίνουν με τη γενικότερη εικόνα που 
προσλάμβανα κατά τις προσωπικές συναντήσεις. Επειδή η χρήση μαγνητό-
φωνου ήταν σπάνια, σε κάποιες περιπτώσεις επέλεξα να χρησιμοποιήσω απο-
σπάσματα από το φόρουμ (ανεξαρτήτως από το αν γνώριζα ή όχι προσωπικά 
αυτές τις γυναίκες), παρά να στηρίξω την επιχειρηματολογία μου σε περιγρα-
φικές απεικονίσεις από τις συναντήσεις. Το φόρουμ αποτελεί δημόσιο χώρο 
του οποίου το περιεχόμενο προσλαμβάνω με την έννοια της δημόσιας κατα-
γραφής των αφηγήσεων ζωής, των επιθυμιών και των υποκειμενικοτήτων. 
Αν και τόπος με πλούσιο εθνογραφικό υλικό, το διαδίκτυο εγείρει σημαντικά 
ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία αλλά και την ηθική δεοντολογία των 
κοινωνικών επιστημών, καθώς η πρόσβαση σε αυτά τα «εθνογραφικά κείμε-
να» είναι εύκολη σε όλους και δεν απαιτείται καμία προσπάθεια από τη μεριά 
της ερευνήτριας προκειμένου να συλλέξει ένα υλικό που πολλές φορές αφορά 
ενδόμυχες σκέψεις και συναισθήματα (Anagnost 2000: 396). Με τη χρήση 
των αποσπασμάτων επιθυμούσα να αποδώσω καλύτερα τη φωνή των ίδιων 
των γυναικών.33

Ο τρόπος που έγραψα για την υιοθεσία αποτελεί την προσωπική μου κατα-
γραφή αλλά και την αίσθηση που είχα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της 
έρευνας. Το ταξίδι αυτό μού έδωσε την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς ανθρώ-
πους. Είδα και άκουσα ιστορίες. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, οι άνθρωποι 
που συνάντησα με επηρέασαν βαθιά. Πολλά από τα πράγματα που θεωρούσα 
και εγώ η ίδια δεδομένα άρχισαν να αποκτούν ρευστότητα. Το γεγονός ότι είχα 
παιδιά ήταν μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση εστιάζοντας στα 
παιδιά και στους τρόπους που τα μεγαλώνουμε. Όσο όμως γνώριζα τις θετές μη-

32. Ανάλογη δυσκολία αντιμετώπισε επίσης η Rapp (1999: 18).
33. Οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την υιοθεσία έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και 

για άλλες ερευνήτριες. Ενδεικτικά αναφέρω το σημαντικό άρθρο της Ann Anagnost (2000), όπου 
εξετάζει τις διαδικτυακές συνομιλίες αμερικανών γονέων που υιοθέτησαν βρέφη από την Κίνα, 
και της Emily Noonan (2007), η οποία επικεντρώνεται στις αφηγήσεις σε διαδικτυακό τόπο γονέ-
ων που υιοθέτησαν παιδιά από τη Γουατεμάλα. Επίσης η Paloma Gay y Blasco (2012) μελέτησε 
τις αφηγήσεις που καταγράφονται σε σχετικά φόρουμ θετών γονέων που υιοθέτησαν παιδιά από 
την Κίνα και τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους αρθρωνόταν μία συγγενειακή αφήγηση. 
Στην Ελλάδα η Βενετία Καντσά (2013β) μελέτησε, μέσω μιας ανθρωπολογικής οπτικής, τις ιστο-
ρίες ζωής από διαδικτυακό τόπο που αφορούσε την εξωσωματική γονιμοποίηση.
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τέρες, αντιλαμβανόμουν όλο και περισσότερο τον αυξημένο βαθμό συνειδητής 
μητρότητας που είχαν σε σχέση με τη δική μου μητρική ιδιότητα. 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρώ μια ερμηνεία της νομικής διαδρομής της υιοθε-
σίας, από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα το 1946 μέχρι το 2014 που ολο-
κλήρωσα την έρευνα, εστιάζοντας σε δύο νομοθετικές στιγμές: στην εισαγωγή 
του αστικού κώδικα το 1946 ως προς τα ειδικά άρθρα του οικογενειακού δικαί-
ου που αφορούν την υιοθεσία και στην αλλαγή του νόμου, το 1996. Μέσα από 
την εξέλιξη των νομοθετημάτων σχολιάζω κυρίως δύο ζητήματα: τη νομική 
έννοια της απλής και πλήρους υιοθεσίας, και το ζήτημα της μέχρι σήμερα νό-
μιμης μορφής ιδιωτικής συμφωνίας υιοθεσίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζω 
την κοινωνική κατηγορία της άγαμης μητέρας στη μεταπολεμική Ελλάδα, μέσα 
από τρεις κατηγορίες πηγών: τον λόγο των ίδιων των γυναικών που πριν από 
χρόνια «άφησαν» ή «έδωσαν» ένα παιδί για υιοθεσία, μέσα από τις ιστορίες 
που συνέλεξα από τον σύλλογο «Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.-ΑΘ.», τις ποιοτικές μελέτες που 
έγιναν στην Ελλάδα μεταπολεμικά, τόσο εθνογραφικές όσο και από άλλες πει-
θαρχίες σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα, και τις αναπαραστάσεις αυτών των 
γυναικών μέσα από τον τύπο τής υπό εξέταση περιόδου.34 Στο τρίτο κεφάλαιο 
παρακολουθώ την ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας και τους τρόπους με τους 
οποίους αναπτύσσεται μία συγκεκριμένη ηθική των κοινωνικών λειτουργών, η 
οποία χαρακτήρισε τις μελλοντικές πρακτικές και τους λόγους σχετικά με τη 
διακίνηση των παιδιών και την υιοθεσία. 

Τα επόμενα κεφάλαια επικεντρώνονται στο σήμερα, στις εμπειρίες και τις 
πρακτικές των ανθρώπων που εμπλέκονται στις υιοθεσίες, τόσο των υποψήφι-
ων ή θετών γονέων, όσο και άλλων ανθρώπων που συμβάλλουν στη συνάντηση 
ενός παιδιού με τους μελλοντικούς του γονείς προκειμένου να δημιουργηθούν 
οικογένειες. Στο τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνομαι στη σχέση των εκπροσώ-
πων του κράτους με τους ανθρώπους που «αφήνουν» ή «αναζητούν» ένα παιδί. 
Ερευνώ τους πολιτισμικούς και θεσμικούς μηχανισμούς που συντελούν στην 
εκσυγγένευση των βιογενετικά ασύνδετων παιδιών με τους θετούς γονείς και 
στην αποσυγγένευση των βιογενετικά συνδεδεμένων παιδιών από τους γεννή-
τορές τους, μέσα από την ενεργοποίηση και την ερμηνεία των νόμων από τους 
κρατικούς υπαλλήλους, κυρίως τις κοινωνικές λειτουργούς των υπηρεσιών που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες υιοθεσίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνο-

34. Κάποια απο τα ζητήματα που παρουσιάζω στο δεύτερο κεφάλαιο συζητήθηκαν αρχικά 
στο Papadaki 2019,  Journal of Modern Greek Studies, 37(2): 271-293.
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μαι στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται οι γυναίκες προκειμένου να υιο-
θετήσουν ένα παιδί, τόσο στις εσωτερικές διεργασίες και τις μετατοπίσεις που 
συντελούνται στις σκέψεις και τις πρακτικές τους ώστε να πάρουν την απόφα-
ση για υιοθεσία, όσο και στις διαδικασίες στις οποίες στη συνέχεια εμπλέκο-
νται προκειμένου να προχωρήσουν στην υιοθεσία. Η κατανόηση της υιοθεσίας 
και η δημιουργία μιας νόμιμης σχέσης μητέρας και παιδιού, η δημιουργία μιας 
νόμιμης οικογένειας, συμβαδίζουν με τις εννοιολογήσεις της αναπαραγωγής, 
της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογένειας. Τέλος, στο έκτο κεφά-
λαιο εστιάζω στην αφηγηματική εργασία των θετών μητέρων σχετικά με τη 
συγγενειακή τους ιστορία. Οι αφηγήσεις υιοθεσίας προς το παιδί συγκροτούν 
και ανασυγκροτούν τα νοήματα αλλά και τη συνειδητότητα της σχέσης τους με 
τα παιδιά. Οι αφηγήσεις υιοθεσίας αποτελούν προσπάθεια (ανα)σύστασης της 
γενεαλογικής συγγένειας, την ίδια στιγμή που, εξ ορισμού, τη διαταράσσουν. 
Οι διαδικασίες της εκσυγγένευσης, η διεκδίκηση της μητρότητας από τις θετές 
μητέρες, συντελείται κάτω από τις επαναλαμβανόμενες ιστορίες του βιογραφι-
κού του παιδιού δημιουργώντας, και μέσα από έναν λόγο περί «εγκατάλειψης», 
τον αδιαμφισβήτητο δικό τους μητρικό χώρο. Ιστορώντας τις αποκοπές των 
γεννητόρων χτίζουν τις δικές του συνδέσεις. Επικεντρώνομαι στον τρόπο με 
τον οποίο τα οξύμωρα αυτά μητρικά σχήματα, οι αποκοπές και οι συνδέσεις 
που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στις αφηγήσεις προκειμένου να κάνουν 
δυνατή τη μία και μόνη συνθήκη μητρότητας και να νομιμοποιήσουν τη συγ-
γενειακότητα των θετών μητέρων με τα παιδιά τους, κατασκευάζουν μια συνε-
χή ιστορία που συμπεριλαμβάνει το μη κοινό παρελθόν τους. Ακολουθεί ένα 
συμπερασματικό κεφάλαιο, μια προσπάθεια να δοθεί, μέσα από το πρίσμα της 
υιοθεσίας, μια γενικότερη οπτική για τις συνδέσεις και τις αποκοπές των αν-
θρώπων στη σύγχρονη Ελλάδα. 


