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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Από την εποχή του Οιδίποδα που οι γονείσ του τον εγκατέλειψαν στον
Κιθαιρώνα για να µην επαληθευτούν οι χρησµοί τησ Πυθίασ έωσ το µύθο του
Μωϋσή που η Ισραηλινή µητέρα του τον εναπόθεσε σε έναν πάπυρο στισ όχθεσ
του Νείλου για να τον βρει η κόρη του Φαραώ τησ Αιγύπτου, η ιστορία δείχνει ότι
το φαινόµενο τησ εγκατάλειψησ βρεφών ήταν και είναι ένα φαινόµενο που πάντα
συνέβαινε και συνεχίζει να συµβαίνει. Η πρακτική τησ εγκατάλειψησ των βρεφών αµέσωσ µετά από τη γέννηση τουσ είναι ένα φαινόµενο µε ποικίλα κίνητρα
και εξαρτώµενα από διάφορουσ κοινωνικοοικονοµικούσ παράγοντεσ. Ωστόσο τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχει ανακάµψει ένα ζωηρό ενδιαφέρον ώστε
να διευκρινισθεί ο λόγοσ για τον οποίο η εγκατάλειψη βρεφών συνεχίζει να υφίσταται στη σύγχρονη κοινωνία, παρά τισ αλλαγέσ που έχουν επέλθει στισ κοινωνικέσ τησ δοµέσ και νόρµεσ. Σκοπόσ τησ µελέτησ είναι η διερεύνηση του φαινοµένου τησ εγκατάλειψησ των βρεφών, τουσ παράγοντεσ που οδηγούν τισ µητέρεσ να εγκαταλείψουν τα βρέφη τουσ, καθώσ και τουσ τρόπουσ αντιµετώπισησ
του στην Αµερική και τισ χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ
Μέθοδοσ: Η µεθοδολογία για τη µελέτη περιελάµβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών µελετών, που αναφέρονταν στην εγκατάλειψη των
βρεφών, τισ αιτίεσ του φαινοµένου, τουσ παράγοντεσ που οδηγούν στην
εγκατάλειψη και στουσ τρόπουσ αντιµετώπισήσ του από χώρεσ τησ Ευρώπησ
και την Αµερική. Η µεθοδολογία περιέλαβε βιβλιογραφική αναζήτηση στισ
βάσεισ δεδοµένων MEDLINE και CINAHL (1990-2009).
Συµπεράσµατα: Η εγκατάλειψη των βρεφών είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα
που αφορά τα δικαιώµατα εκτόσ τησ µητέρασ και αυτά του παιδιού αλλά και
του πατέρα. Το θεµελιώδεσ ανθρώπινο δικαίωµα των παιδιών να ζουν µε την
οικογένειά τουσ είναι να µάθουν για την καταγωγή τουσ. Οι µητέρεσ αυτέσ
βρίσκονται κάτω από µεγάλη ψυχολογική πίεση, πιθανόν να έχουν ψυχολογικέσ διαταραχέσ και συχνά είναι θύµατα σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Για την καταπολέµηση τησ εγκατάλειψησ είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται το δικαίωµα των γυναικών να επιλέγουν ελεύθερα πότε θα γίνουν
µητέρεσ ενώ είναι σκόπιµο να υπάρχει η κατάλληλη κοινωνική υποστήριξη
και οικονοµική βοήθεια για τη νέα µητέρα και το παιδί τησ.
Λέξεισ – Κλειδιά: εγκαταλειµµένα βρέφη, εγκατάλειψη βρεφών σε Ευρώπη
και Αµερική
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓH
Στη διεθνή βιβλιογραφία λίγα δεδοµένα είναι γνωστά
για τισ γυναίκεσ που εγκαταλείπουν τα νεογέννητά τουσ
καθώσ οι έρευνεσ είναι ιδιαίτερα λίγεσ. Η αναζήτηση
δείχνει ότι πάντα θα υπάρχουν µητέρεσ σε απόγνωση
που αισθάνονται ότι έχουν σοβαρούσ λόγουσ για να
εγκαταλείψουν το παιδί τουσ κατά τη γέννηση (Cesario
2003 & Oberman 2008). Έχει µελετηθεί ότι οι γυναίκεσ αυτέσ ανήκουν σε ανοµοιογενείσ κοινωνικά κατηγορίεσ ή βρίσκονται σε κάποιο στάδιο κοινωνικού αποκλεισµού. Ενδέχεται επίσησ να διαβιούν σε οικογενειακά
σχήµατα που είναι εναλλακτικά τησ συµβατικήσ οικογένειασ. ∆ιάφοροι παράγοντεσ ευθύνονται για τισ συνθήκεσ αυτέσ όπωσ είναι η ανεργία, η φτώχεια, η οποιαδήποτε µορφήσ εκµετάλλευση των γυναικών αυτών
(οικονοµική, σεξουαλική) από τρίτα πρόσωπα, η αιµοµιξία, ο αλκοολισµόσ των γονέων, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, φορείσ ιού HIV/AIDS, κ.λ.π. (Μουσούρου 2005). Άλλεσ έρευνεσ αναφέρουν ότι οι γυναίκεσ
που εγκαταλείπουν τα παιδιά τουσ είναι εν δυνάµει
ικανέσ να διαπράξουν ακόµη και παιδοκτονία (Oberman
1996). Μερικέσ γυναίκεσ νιώθουν µεγαλύτερο φόβο
µήπωσ χάσουν τον σύντροφό τουσ παρά το παιδί τουσ.
Έτσι λαµβάνουν απελπισµένα µέτρα για να σώσουν τη
σχέση τουσ, πιστεύουν ότι δεν εγκυµονούν κι όταν το
µωρό έρχεται ξαφνικά, πανικοβάλλονται και απλώσ
θέλουν να το «ξεφορτωθούν» (Williams-Mbengue
2001 & Oberman 1996). Αιτίεσ για την αρνητική στάση απέναντι στο βρέφοσ ενδέχεται να είναι προηγούµενεσ αρνητικέσ εµπειρίεσ από την παιδική ηλικία,
φτωχέσ συναισθηµατικά σχέσεισ µε τουσ γονείσ τησ
µητέρασ, ανικανοποίητεσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ µε
τον πατέρα του παιδιού, φορτισµένοι αρνητικά περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί παράγοντεσ, υποβαθµισµένοσ τρόποσ ζωήσ κ.λ.π. (Ρήγα και συν, 1990).
Η εγκατάλειψη βρεφών στην Ευρώπη
Στη ∆υτική Ευρώπη, οι περισσότερεσ περιπτώσεισ
εγκατάλειψησ αφορούν πολύ νέεσ γυναίκεσ που στερούνται κάποια µορφήσ ελευθερίασ (παράνοµοι µετανάστεσ, ή πόρνεσ, κοινωνικά αποκλεισµένεσ οµάδεσ). Οι µη κυβερνητικέσ οργανώσεισ συχνά αναφέρουν
ότι οι µητέρεσ που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν γνωρίζουν τα δικαιώµατά τουσ ή δεν έχουν πρόσβαση
στισ ανάλογεσ υπηρεσίεσ υγείασ. Έτσι γίνονται πιο
ευάλωτεσ στην εκµετάλλευση, µην έχοντασ ευκαιρία επιλογών, εγκαταλείπουν τα παιδιά τουσ (Γιατροί
του Κόσµου, 2007).
Στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο, συζητείται
πλέον η αµφιλεγόµενη επαναφορά των βρεφοδόχων
ένα σύστηµα που χρησιµοποιούνταν στην Ευρώπη
κατά τον Μεσαίωνα. Τον 12ο αιώνα ο πάπασ Ιννοκέντιοσ ο Γ΄ παρότρυνε τισ γυναίκεσ να αφήνουν τα µωρά
που αδυνατούσαν να µεγαλώσουν στα σκαλιά των εκκλησιών. Σε µοναστήρι του 14ου αιώνα στη Φλωρεντία
υπήρχε ειδικά προσαρµοσµένο ένα ξύλινο περιστρε-
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φόµενο βαρέλι (la ruota), όπου άφηναν τα ανεπιθύµητα νεογέννητα. Σε όλη την Ευρώπη µέχρι τον 19ο
αιώνα και στην Ελλάδα µέχρι και τη δεκαετία του ’60
υπήρχαν ειδικέσ υποδοχέσ στα βρεφοκοµεία όπου
εγκαταλείπονταν τα ανεπιθύµητα βρέφη (Πρακτικά
Παιδιατρικήσ Εταιρίασ, 2006).
Σε αρκετέσ χώρεσ η εγκατάλειψη των παιδιών σε
δηµόσιουσ χώρουσ αποτελεί έγκληµα, και το µέτρο
αυτό θεωρείται από ορισµένουσ ωσ υποκίνηση εγκλήµατοσ ενώ την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι µητέρεσ. Τα µέτρα αυτά συχνά δεν έχουν καµία νοµική βάση
όπωσ στο Βέλγιο. Στη Γερµανία πρόσφατα χορηγήθηκε άδεια για τη διαφήµισή τουσ ενώ στην Ιταλία ακόµα και σήµερα µια ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη θεωρείται ντροπή και κοινωνικό στίγµα (Williams-Mbengue,
2001). Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή του
µέτρου αναµένεται ότι θα µειώσει τον αριθµό των
αµβλώσεων, τη παιδοκτονία, την κακοµεταχείριση και
την εγκατάλειψη των βρεφών σε δηµόσιουσ χώρουσ
(Boyes R,2007). Οι πρώτεσ ηλεκτρονικέσ βρεφοδόχοι
έκαναν την εµφάνισή τουσ το 2000 στη Γερµανία (σήµερα υπάρχουν σε πολλέσ χώρεσ του κόσµου). Τα σηµεία
όπου είναι τοποθετηµένεσ συνήθωσ δεν βρίσκονται
σε κοινή θέα, ενώ στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν
κάµερεσ ασφαλείασ. Το βρέφοσ τοποθετείται σε µια
επιφάνεια υποδοχήσ - µέσω ειδικού «παραθύρου» σε
ειδικά προσαρµοσµένο σηµείο του τοίχου του νοσοκοµείου - που σταδιακά χαµηλώνει, εναποθέτοντασ το
βρέφοσ σε ένα θερµαινόµενο κρεβατάκι. Ειδικόσ συναγερµόσ ειδοποιεί τουσ εφηµερεύοντεσ επαγγελµατίεσ
υγείασ για τη νέα έλευση, ενώ καταχωρείται η γέννηση του παιδιού σε ειδικά µητρώα. Συνήθωσ δίδεται
στη µητέρα επαρκήσ χρόνοσ για να φύγει χωρίσ να
γίνει αντιληπτή ενώ αν αλλάξει γνώµη, δίνεται χρονικό περιθώριο έωσ και τρείσ µήνεσ για να το ανακτήσει (Poggioli, 2007).
Η αντιµετώπιση του φαινοµένου
στην Ευρώπη και την Αµερική
Το Συµβούλιο τησ Ευρώπησ το 2007 πραγµατοποίησε
έρευνα σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου
τησ εγκατάλειψησ των βρεφών, σε είκοσι χώρεσ τησ
Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, ώστε να διατυπωθούν συµπεράσµατα. Από τα πορίσµατα τησ έρευνασ βρέθηκε ότι
οι εθνικέσ στατιστικέσ µερικών χωρών για το ποσοστό των εγκαταλειµµένων νεογνών είναι σπάνιεσ ή
ανύπαρκτεσ. Αναγνωρίζοντασ ότι το φαινόµενο στην
περίπτωση τησ Ουκρανίασ (1549 περιπτώσεισ εγκατάλειψησ, το 2004, αλλά µόνο 998 το 2006) ίσωσ αποτελεί παράδειγµα και χρήζει εκτενέστερησ ανάλυσησ,
αποφασίστηκε η δηµιουργία ηλεκτρονικήσ βάσησ δεδοµένων µε σκοπό την ανταλλαγή συµπερασµάτων µε
άλλεσ χώρεσ (Hancock Μ, 2007).
Η Γαλλία διαθέτει ένα σύστηµα προστασίασ τησ ανωνυµίασ τησ µητέρασ όταν εγκαταλείπει το βρέφοσ τησ
και εκτόσ από την Αµερική είναι η µόνη χώρα στην
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Ευρώπη όπου υφίσταται αυτή η πρακτική. Κάθε χρόνο καταγράφονται 500 περίπου περιπτώσεισ ανώνυµων γεννήσεων στη Γαλλία, σε σύγκριση µε 10.000 το
χρόνο τη δεκαετία ’60 όταν η αντισύλληψη και η άµβλωση ήταν ακόµη παράνοµη. Ο νόµοσ επιτρέπει στη µητέρα να γεννάει το µωρό τησ σε πλήρη ανωνυµία ενώ η
καταγωγή τησ µητέρασ του παιδιού δεν καταχωρείται
σαν επίσηµο στοιχείο (http://assembly.coe.int, 2008).
Στη Γερµανία το 2003, ο ετήσιοσ καταγεγραµµένοσ
αριθµόσ εγκαταλειµµένων νεογέννητων ξεπέρασε τα
70, ενώ µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2007 καταγράφηκε ότι τουλάχιστον 23 βρέφη δολοφονήθηκαν. Οι
ειδικοί εξέφρασαν φόβουσ ότι ο πραγµατικόσ αριθµόσ ήταν πολύ µεγαλύτεροσ. ∆ροµολογήθηκε σχετική
διαφηµιστική εκστρατεία προκειµένου να αναδείξουν
την έκταση του προβλήµατοσ και να επιτύχουν ευρύτερη χρήση των ειδικών βρεφοδόχων (Poggioli, 2007).
Στην Ιταλία τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερα
από 30 εγκαταλειµµένα παιδιά εντοπίστηκαν, κυρίωσ
στισ πιο υποβαθµισµένεσ συνοικίεσ τησ Ρώµησ λόγω
τησ αύξησησ του αριθµού των µεταναστών. Αναρτήθηκαν αφίσεσ σε έξι διαφορετικέσ γλώσσεσ, µε εκκλήσεισ να µην εγκαταλείπονται τα νεογέννητα, ενώ πραγµατοποιήθηκαν καµπάνιεσ ενηµέρωσησ για το δικαίωµα
τησ πρόσβασησ σε υπηρεσίεσ υγείασ και πρόνοιασ.
Ταυτόχρονα τοποθετήθηκε µια υψηλήσ τεχνολογίασ
βρεφοδόχοσ σε κεντρικό Νοσοκοµείο τησ Ρώµησ
(Boyes R, 2007).
Στην Αγγλία προωθούνται προγράµµατα αναδοχήσ για
τα εγκαταλειµµένα παιδιά για την αποσυµφόρηση των
ιδρυµάτων µε την καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων επιλογήσ των ανάδοχων οικογενειών. Η τακτική είναι γνωστή στη χώρα αυτή από τον 19ο αι. που βασίζονταν
στον εθελοντισµό των µεγαλοαστικών οικογενειών.
Στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, εξακολουθεί
να υπάρχει µια ισχυρή τάση στουσ γονείσ να αφήνουν
τα βρέφη τουσ στην φροντίδα των ιδρυµάτων. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση τησ Ρουµανίασ, όπου
η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από την κληρονοµιά προηγούµενων καθεστώτων όπου το κράτοσ
αναλάµβανε την φροντίδα των έκθετων παιδιών. Στην
Ουκρανία, οι λόγοι που προβάλλονται ωσ εξήγηση
του φαινοµένου είναι η οικογενειακή πίεση που ασκείται κυρίωσ σε έφηβεσ µητέρεσ, η έλλειψη οικονοµικών πόρων, το γεγονόσ ότι η µητέρα µπορεί να ήταν
η ίδια ένα εγκαταλειµµένο παιδί, και διάφορα προβλήµατα εξάρτησησ από ναρκωτικά ή αλκοόλ (Hancock
Μ, 2007).
Σε πολλέσ χώρεσ η νοµοθεσία υποχρεώνει την αναζήτηση τησ οικογένειασ του παιδιού που βρέθηκε εγκαταλειµµένο. Γενικά όµωσ υπόκεινται σε διαφορετικέσ
νοµικέσ διατάξεισ και λόγω τησ διαφορετικήσ οικογενειακήσ πολιτικήσ κάθε χώρασ είναι δύσκολο να
βρεθεί κοινή γραµµή για την αντιµετώπιση του φαινοµένου (Hancock Μ, 2007).
Οι Ηνωµένεσ Πολιτείεσ έθεσαν σε ισχύ µια νοµοθε-

σία το 1999 που ξεκίνησε πιλοτικά από το Τέξασ.
Σύµφωνα µε αυτήν οι γονείσ µπορούν να αφήνουν ανώνυµα το µωρό τουσ, σε ασφαλείσ χώρουσ (νοσοκοµεία, αστυνοµικά τµήµατα, σταθµοί πυροσβεστικήσ)
χωρίσ τον κίνδυνο ποινικήσ δίωξησ. Για όσο χρόνο
παραµένει εκεί το παιδί, ορίζεται υπεύθυνο ένα µέλοσ
του προσωπικού που αναλαµβάνει την φροντίδα του
(Rosner,1997 & Cesario, 2003). ∆ίνονται γραπτέσ οδηγίεσ, βάσει ειδικού πρωτοκόλλου, στο προσωπικό
αυτών των υπηρεσιών τι πρέπει να κάνουν από τη στιγµή που παραλάβουν ένα βρέφοσ (Buckley, 2007). Σε
πολλέσ περιπτώσεισ αποστέλλεται επιστολή στη µητέρα (όταν τα στοιχεία είναι γνωστά) µε συµβουλέσ και
πληροφορίεσ για διαθέσιµεσ υπηρεσίεσ βοήθειασ που
θα µπορούσε να απευθυνθεί για την στήριξη του παιδιού και τησ ίδιασ, αν αλλάξει γνώµη (WilliamsMbengue, 2001). Με τον τρόπο αυτό µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνοσ εγκατάλειψησ βρέφουσ σε µια επικίνδυνη
περιοχή που ενδεχοµένωσ να οδηγήσει στο θάνατό
του. Προστατεύει τουσ γονείσ που αισθάνονται ότι δεν
έχουν άλλη επιλογή από την εγκατάλειψη και τουσ
δίνει τη δυνατότητα να αφήσουν το νεογέννητό τουσ
σε ένα ασφαλέσ µέροσ (Drescher-Burke,2004). Οι
ιθύνοντεσ ισχυρίζονται ότι η σχετική νοµοθεσία είναι
ένα θετικό βήµα, πρέπει όµωσ να αποτελέσει µέροσ
ευρύτερησ προσπάθειασ για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείασ και των εµπλεκόµενων κοινωνικών υπηρεσιών (Cesario, 2001 & Buckley, 2007 ).
Στην Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια τησ συγκρότησησ
του Ελληνικού κράτουσ υπήρξε µέριµνα για τα ορφανά και τα έκθετα βρέφη στην τότε πρωτεύουσα. Το
1883 δηµιουργήθηκε η πρώτη βρεφοδόχοσ στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών και λειτούργησε έωσ το
1960 (Κορασίδου,1992). Υπήρξαν αντιπαραθέσεισ και
στην Ελλάδα σχετικά µε την σκοπιµότητά τησ καθώσ
πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πωσ θα ενθαρρύνει τα εκτόσ γάµου παιδιά και κατά συνέπεια την εγκατάλειψή τουσ (Πρακτικά Παιδιατρικήσ Εταιρίασ, 2006).
Οι περιπτώσεισ των βρεφών που εγκαταλείπονται
σήµερα από τουσ γονείσ τουσ στουσ δρόµουσ τησ Αθήνασ είναι µεµονωµένεσ γιατί στην Ελλάδα παραµένει
ακόµα ισχυρόσ ο θεσµόσ τησ οικογένειασ. Τα βρέφη
που εντοπίζονται σε πεζοδρόµια, ή σε κάδουσ σκουπιδιών, µεταφέρονται από τουσ αστυνοµικούσ σε δηµόσια νοσοκοµεία. Υποβάλλονται σε εξετάσεισ και στη
συνέχεια, εάν βρεθεί κενή θέση σε Κέντρο Παιδικήσ
Μέριµνασ, πηγαίνουν εκεί. Ταυτόχρονα µε τον εντοπισµό του µωρού ξεκινά και η αναζήτηση τησ µητέρασ. Τα στοιχεία από την Υποδιεύθυνση Προστασίασ
Ανηλίκων δείχνουν ότι τα ποσοστά των Ελληνίδων και
των αλλοδαπών που εγκαταλείπουν τα παιδιά τουσ
κυµαίνονται στο ίδιο επίπεδο. Το 2005 βρέθηκαν 13
έκθετα µωρά, το 2006 εννέα, το 2007 δέκα και µέχρι
το πρώτο εξάµηνο του 2008 πέντε (Ελευθεροτυπία 05/07/2008). Σήµερα λειτουργούν 13 Κέντρα Παιδικήσ Μέριµνασ όπου φιλοξενούνται 600 -700 παιδιά
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και 6 Παιδοπόλεισ που φιλοξενούν 200 - 250 παιδιά.
Σκοπόσ τουσ είναι η περίθαλψη, η µόρφωση και η
επαγγελµατική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγµένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακήσ φροντίδασ.
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ
Η εγκατάλειψη των παιδιών κατά τη γέννηση είναι ένα
σύνθετο ζήτηµα, που αφορά τα δικαιώµατα τόσο τησ
µητέρασ όσο και του παιδιού αλλά και του πατέρα του.
Ωστόσο, στην Ευρώπη, ιδίωσ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενοχοποιούνται οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ περιλαµβάνοντασ την φτώχεια,
την κοινωνική τάξη, αλλά και τισ έφηβεσ µητέρεσ
χωρίσ οικονοµική στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον (Bloch, 1998). Στην Ελλάδα σε έρευνα που
έγινε για τη στάση των Ελλήνων νοσηλευτών απέναντι στο φαινόµενο τησ εγκατάλειψησ βρέθηκε ένα
µεγάλο ποσοστό νοσηλευτών που πιστεύει ότι οι έφηβεσ µητέρεσ, ανήκουν σε χαµηλά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, δεν έχουν οικονοµικούσ πόρουσ και
εγκαταλείπουν ευκολότερα τα βρέφη τουσ µε ποσοστά 83.5%, 70.9% και 73,8% αντίστοιχα (Αθανασοπούλου, 2008). Οι πολιτικέσ υγείασ, οι κατάλληλεσ
κοινωνικέσ υπηρεσίεσ υγείασ, η προσβασιµότητα σε
αυτέσ και ιδιαίτερα των κοινωνικά αποκλεισµένων
οµάδων πληθυσµού, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
στη διαδικασία λήψησ αποφάσεων µιασ γυναίκασ. Ιδιαίτερα όταν βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη και έχει περιορισµένεσ επιλογέσ για
να διαχειριστεί την κατάσταση (Rosner, 1997 &
Green,1999). Η εγκυµοσύνη είναι κατά βάση ανεπιθύµητη ενώ η πληροφόρηση για θέµατα αντισύλληψησ είναι ανεπαρκήσ. Οι γυναίκεσ αυτέσ φοβούνται
ή δεν γνωρίζουν να κάνουν σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείασ πριν και κατά την διάρκεια τησ εγκυµοσύνησ τουσ (Cesario, 2003 & Oberman, 2008). Οι
ψυχολογικέσ διακυµάνσεισ και πιέσεισ αποτελούν
επίσησ κάποιεσ από τισ αιτίεσ που τα νεογνά αφήνονται έκθετα σε δηµόσιουσ χώρουσ (Bonnet, 1993 &
Oberman, 1996). Σηµαντικέσ είναι οι µελέτεσ που
αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ αυτέσ βρίσκονται
κάτω από µεγάλη ψυχολογική πίεση, έχουν ψυχολογικέσ διαταραχέσ και ότι συχνά είναι θύµατα σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο (Cesario,2003).
Η εγκατάλειψη των νεογέννητων εγείρει το ζήτηµα τησ
πρόσβασησ στισ ειδικέσ υπηρεσίεσ ενηµέρωσησ των
νέων και ιδιαίτερα των γυναικών για τα δικαιώµατα
σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ υγείασ. Η έκτρωση δεν έχει νοµιµοποιηθεί ακόµα σε όλεσ τισ χώρεσ.
Ακόµη και όταν επιτρέπεται, συχνά υπόκειται σε πολλέσ διοικητικέσ διατυπώσεισ που αποτελούν εµπόδια
για πολλέσ γυναίκεσ. Σε ορισµένεσ περιπτώσεισ και
σε ορισµένεσ χώρεσ, υπάρχουν αυστηρά χρονικά όρια
για τη διενέργεια των διακοπών κυήσεωσ έτσι ώστε,
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το δικαίωµα αυτό να µην έχει αξία στην πράξη (Αθανασοπούλου & Κούτα, 2009).
Αναµφισβήτητα υπάρχει ανάγκη σχεδιασµού οικογενειακήσ πολιτικήσ που θα λαµβάνει υπόψη τισ δηµοσιονοµικέσ πιέσεισ που δηµιουργεί η γέννηση ενόσ
παιδιού και την ανάγκη για την παρακολούθηση και
υποστήριξη των νέων µητέρων. Όλα τα µέτρα που προτείνονται θα πρέπει να επικεντρώνονται σε µια απαραβίαστη αρχή, δηλαδή το σεβασµό για τα δικαιώµατα των παιδιών, και κυρίωσ το θεµελιώδεσ ανθρώπινο
δικαίωµά τουσ να ζουν µε τισ οικογένειέσ τουσ και να
γνωρίζουν την καταγωγή τουσ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ευάλωτεσ κοινωνικά οµάδεσ και τισ
γυναίκεσ που προέρχονται από µειονότητεσ. Ένα άλλο
ζήτηµα είναι η αποϊδρυµατοποίηση των εγκαταλειµµένων βρεφών. Είναι απαραίτητο να δίνεται προτεραιότητα στην παροχή εναλλακτικών λύσεων ώστε τα παιδιά αυτά να αποκτούν κάποια οικογένεια µέσω τησ
υιοθεσίασ (Rosner D et al, 1997).
Η αδυναµία τησ µητέρασ να φροντίσει το παιδί τησ
εκφράζεται µε την εγκατάλειψη του παιδιού τησ στο
µαιευτήριο ή σε άλλο χώρο. Στην Ελλάδα οι περιπτώσεισ αυτέσ αντιµετωπίζονται µε αντιφατικότητα. Από
την µια µεριά το κράτοσ δυσκολεύεται να παρέµβει
στον ιδιωτικό χώρο τησ οικογένειασ και από την άλλη
οφείλει να σεβαστεί την συνταγµατική επιταγή για την
προστασία των παιδιών και των νέων. Έτσι όταν υπάρξει περιστατικό εγκατάλειψησ ή κακοποίησησ παιδιού το κράτοσ δύσκολα µεν, αλλά παρεµβαίνει να πάρει
προσωρινά το παιδί και να το τοποθετήσει σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυµα (Μουσούρου, 2005).
Η ευθύνη τησ αποτελεσµατικήσ φροντίδασ µε την
ευρύτερη έννοια τησ προστασίασ των παιδιών από
τουσ γονείσ τουσ συντελείται µε τη στενή συναισθηµατική σχέση. Η αδυναµία τησ µητέρασ να ανταποκριθεί στην ευθύνη αυτή και να φτάσει στο σηµείο να
το εγκαταλείψει ενδέχεται να οφείλεται σε προσωπική ανευθυνότητα και ανεπάρκεια. Ίσωσ όµωσ να οφείλεται στισ αντίξοεσ κοινωνικοοικονοµικέσ συνθήκεσ
σε συνδυασµό µε την γενικότερη κρίση του θεσµού
τησ οικογένειασ.
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