
«Οιδίπους πατρός νόθου,                                                                                                  

μητρός δε αγνοουμένη λέχως»                                                                                              

Σοφοκλής  

Η ανάγκη του υιοθετημένου να αναζητήσει τις ρίζες του, την βιολογική του 

οικογένεια ξεκινά με τον Οιδίποδα.  

-Με βρήκες ή με αγόρασες, ρωτά τον βοσκό που τον βρήκε. Θέλω να ξέρω τη γενιά 

μου.                                                                                                                                                     

-Σε βρήκα, του απαντά  

Το συναίσθημα των υιοθετημένων ανθρώπων που θέλουν να μάθουν, να 

ανακαλύψουν τις ρίζες τους, είναι για όλους το ίδιο. Ανεξάρτητα από ηλικία, 

οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση. Η λαχτάρα και η προσμονή της ανακάλυψης 

αυτής είναι ο σημαντικότερος στόχος τους. Ποιος είμαι, από που είμαι, πως είναι 

αυτή η γυναίκα που με γέννησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που την ώθησαν να με αφήσει.   

Αυτά τα ερωτήματα βασάνισαν τον Οιδίποδα. Τα ίδια ερωτήματα βασάνισαν τον 

Μωυσή, που βρέθηκε βρέφος μέσα σε ένα καλάθι να πλέει στο ποτάμι.                              

Έτσι μας έδωσε η ιστορία περιγραφικά την εγκατάλειψη βρεφών και την ανάγκη της 

αναζήτησης με όλες τις δραματικές ή ευχάριστες διαστάσεις της  

Έτσι συσσωρεύτηκαν οι απορίες στους υιοθετημένους επί σειρά ετών, αλλά χωρίς 

απαντήσεις. Ώσπου στις 30 Δεκεμβρίου του 1996, ο Ν.2447 ανοίγει διαύλους 

επικοινωνίας με τη γνώση. Το άρθρο 1559 διευκρινίζει: «Το θετό τέκνο έχει, μετά 

την ενηλικίωσή του το δικαίωμα να πληροφορείται πλήρως από κάθε αρμόδια αρχή 

τα στοιχεία των φυσικών του γονέων». 

Όνειρο χιλιάδων υιοθετημένων ατόμων που έγινε πραγματικότητα. 

« Ήταν πάντα ανάγκη μου, να βρω την βιολογική μου μητέρα. Τώρα είναι η 

κατάλληλη στιγμή να το κάνω, πριν περάσω την υπόλοιπη ζωή μου αναρωτώμενος» 

42 χρονών υιοθετημένο άτομο 

«Η αιτία που με ώθησε στην έρευνα ήταν να βρω κάποιον με τον οποίο να έχω το 

ίδιο αίμα, εκτός των παιδιών μου, γιατί ήθελα η βιολογική μου μητέρα να ξέρει ότι 

συχνά την σκεφτόμουν και φανταζόμουν εάν εγώ ή τα παιδιά μου της μοιάζουμε 

και αν έχουμε κάτι από τα χαρακτηριστικά της»                                                                           

35 χρονών υιοθετημένη γυναίκα 

«Ήμουν πολύ νέα όταν έμεινα έγκυος, οι γονείς μου τότε δεν με στήριξαν και έδωσα 

το βρέφος μου για υιοθεσία. Κανείς δεν έμαθε τίποτα. Δεν έφτιαξα την ζωή μου και 

ζω με τον πόνο της χαμένης μου κόρης, που ποτέ δεν θα ξεπεράσω»                           

45 χρονών άγαμη μητέρα  

Οι γονείς που υιοθετούν πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την αναζήτηση ριζών 

του παιδιού τους. Οφείλουν να ενημερώσουν το παιδί τους για την υιοθεσία του. 

Ανάλογα με την ηλικία του και την αντίληψή του, απαντάνε οι γονείς στα 

ερωτήματά του. Πρέπει να αποδεχτούν ότι το παιδί τους έχει δικαίωμα σταδιακά να 



ενημερώνεται για την υιοθεσία του και στην εφηβεία να του διευκρινίσουν ότι μετά 

την ενηλικίωσή του έχει έννομο συμφέρον να κάνει την αναζήτησή του πλήρως. 

Αρωγός στην προετοιμασία των θετών γονιών και κατά την διάρκεια της υιοθεσίας   

είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι ειδικοί που έλαβαν μέρος στις διαδικασίες. 

Οι σκέψεις και η αγωνία του υιοθετημένου παιδιού και αργότερα ενήλικα είναι 

ανάγκη ζωής, χωρίς αυτό να αφαιρεί τον σεβασμό και την αγάπη για τους γονείς 

που το μεγάλωσαν και το στήριξαν. Οι θετοί γονείς είναι το πρότυπο της 

οικογένειας, της σταθερότητας και της αφοσίωσης. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για 

να βγάλει από το μυαλό των υιοθετημένων ατόμων το όραμα της  φυσικής μάνας, 

αφού με αυτή την άγνωστη έζησαν 9 μήνες δεμένοι ο ένας στον άλλον και είναι 

αποτέλεσμα της σάρκας και του αίματός της.  

Κάποιοι θέλουν να μάθουν ποιοι ήταν οι βιολογικοί γονείς, που έμεναν, τι δουλειά 

έκαναν, ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους και το πιο σημαντικό αν έχουν άλλα αδέλφια. 

Η οργάνωσή μας που ιδρύθηκε με την ψήφιση του σχετικού νόμου και είναι 

πιστοποιημένη από το Κράτος, δίνει την δυνατότητα στα υιοθετημένα άτομα να 

απευθυνθούν σε μας και να κάνουν νόμιμα την αναζήτησή τους.                                    

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η συμβουλευτική από ειδικούς ώστε να κατανοήσουν 

τα συναισθήματά τους, την ανάγκη και τον σωστό τρόπο για την αναζήτηση αυτή. 

Θα πρέπει όλα να γίνουν με σεβασμό και εχεμύθεια προς στην βιολογική 

οικογένεια, την μη έκθεση των προσωπικών τους πληροφοριών στο διαδίκτυο ή 

όπου αλλού θα προξενούσε ηθικά προβλήματα.   

Η επανασύνδεση με την βιολογική οικογένεια, ανακουφίζει την οικογένεια από 

συναισθήματα ενοχής και οδύνης και τον υιοθετημένο από το πέπλο μυστηρίου 

που ήταν σκεπασμένος. Άσχετα με το εάν θα αποκτήσουν στο μέλλον στενότερες 

σχέσεις ή απλά θα αρκεστούν στις πληροφορίες που θα λάβουν. 

Η στήριξη των θετών γονέων στην αναζήτηση αυτή είναι ουσιαστική, όταν και 

εφόσον το άτομο αποφασίσει να ξεκινήσει την αναζήτησή του. Να είναι σίγουροι οι 

γονείς ότι το παιδί που μεγάλωσαν, αγάπησαν και φρόντισαν σωστά, είναι δεμένο 

μαζί τους και η αναζήτηση προσθέτει μόνο γνώση και ανακούφιση στα ερωτήματά 

του.  

Η αναζήτηση της βιολογικής οικογένειας πέραν της περιέργειας δεν είναι 

αναζήτηση για επιστροφή αλλά ανακάλυψη της ταυτότητας του υιοθετημένου. 

Απάντηση στο ποιος είμαι, το ιατρικό ιστορικό της οικογένειας και τυχόν αδέλφια. 

Η υγιής υιοθεσία βασίζεται στην αγάπη. Για το παιδί η αγάπη ισοδυναμεί με την 

αλήθεια, την ειλικρίνεια, την αποδοχή συναισθημάτων.  

Μαίρη Θεοδωροπούλου                                                                                              

υιοθετημένο άτομο και εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ              
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