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να εργάζεται κάποιος σε οποιαδήποτε δομή 
αν δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο για συγκε-
κριμένα ποινικά αδικήματα. Το επόμενο βήμα, 
λοιπόν, είναι να στοιχειοθετηθεί η ποινική δί-
ωξη από τον εισαγγελέα για τους συγκεκριμέ-
νους εργαζομένους, έτσι ώστε να απομακρυν-
θούν από την εργασία τους. 

«Με τον παλιό νόμο, οι συγκεκριμένοι εργα-
ζόμενοι θα έπρεπε να καταδικαστούν για να 
εγκαταλείψουν το πόστο τους, ενώ τώρα αρκεί 
μόνο η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγ-
γελέα. Αν όλες οι διαδικασίες γίνουν στην ώρα 
τους, το αργότερο σε τρεις εβδομάδες θα απο-
μακρυνθούν οριστικά από τη δομή», αναφέρει 
η υφυπουργός, μην παραλείποντας, παράλλη-
λα, να σημειώσει ότι, εκτός από τους τρεις υπαλ-
λήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση, 
ευθύνες έχει και η διοίκηση του ιδρύματος. 

«Ρωτώντας τη διευθύνουσα της δομής γιατί 
δεν έκανε τίποτα ενώ είχε μήνες τις καταγγελί-
ες, η απάντηση ήταν ότι μία εργαζόμενη είχε 
μηνίσκο, η άλλη κορωνοϊό… Δικαιολογίες. Μέ-
χρι σήμερα, η διοίκηση δεν έχει προχωρήσει 
σε ΕΔΕ. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δυστυχώς, δεν 
καταλαβαίνουν τις ευθύνες τους», καταλήγει η 
Δ. Μιχαηλίδου. 

αναμένονται εξελίξεις. Δυστυχώς, και αυτή η 
υπόθεση έχει χρονίσει», προσθέτει. 

Ψυχιατρικός έλεγχος
Ηδη, έπειτα από την καταγγελία που είδε το φως 
της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, τα 
ανήλικα παιδιά, μετά τον προβλεπόμενο σωμα-
τικό έλεγχο από τους γιατρούς, υποβάλλονται 
και σε ψυχιατρικό έλεγχο, ο οποίος αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί άμεσα. «Οι γιατροί είναι 
δίπλα στα παιδιά από την πρώτη στιγμή. Ο ει-
σαγγελέας αναμένει τις σωματικές και ψυχια-
τρικές εξετάσεις των παιδιών και τις αναφορές 
της αστυνομικής έρευνας. Και οι δύο διαδικα-
σίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς», το-
νίζει η Δ. Μιχαηλίδου.  

Οπως ενημερώθηκε η υφυπουργός κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή της, τα παιδιά δεν φέρουν 
εμφανή ίχνη σωματικής κακοποίησης. «Αυτό εί-
ναι κάτι που αναμέναμε, με βάση την καταγγε-
λία. Οτι εργαζόμενη τους έριχνε χαστούκια και 
ότι τους χορηγούσε ληγμένα φάρμακα δεν φαί-
νεται πάνω στα παιδιά, ούτε βεβαίως και οι σε-
ξουαλικές πράξεις, οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν 
υπήρχε διείσδυση. Από την άλλη, τα παιδιά, τα 
μισά εκ των οποίων λαμβάνουν ψυχιατρική αγω-
γή, είναι εμφανώς παραμελημένα και φοβισμέ-
να. Ενα από αυτά είπε στους γιατρούς και μου 
το μετέφεραν: “Ο,τι και να κάνετε εμείς δεν πρό-
κειται να πούμε τίποτα”. Το μεγαλύτερο σε ηλι-
κία από τα παιδιά με ρώτησε αν μπορεί να μεί-
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Σ
ημεία και τέρατα» λάμβαναν χώρα 
στο ορφανοτροφείο-κολαστήριο, 
όπου παιδιά είχαν σεξουαλικές επα-

φές μεταξύ τους, παρουσία των εργαζομένων 
της δομής. Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση, που 
έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, δεν εί-
ναι η μοναδική, καθώς, όπως αποκαλύπτει η 
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη Realnews, το 
ίδιο ίδρυμα ερευνάται και για παράνομες υιο-
θεσίες κατά το παρελθόν.   

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της στο Νο-
σοκομείο Παίδων, όπου μετά από εισαγγελική 
εντολή βρίσκονται πέντε ανήλικα παιδιά της δο-
μής, ηλικίας από 7 έως 11 ετών, η υφυπουρ-
γός κάνει λόγο για μια απίστευτη υπόθεση που 
δείχνει να μην έχει τέλος. «Για τη συγκεκριμέ-
νη δομή είναι ανοιχτή έρευνα για παράνομες 
υιοθεσίες. Πρόκειται για καταγγελίες και ανα-
φορές που αφορούν την περίοδο πριν από το 
2017. Από αυτές φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι έδι-
ναν τα παιδιά εκεί που ήθελαν, προφανώς ένα-
ντι αδράς αμοιβής, και δυστυχώς το είχαν κάνει 
σύστημα», αναφέρει η Δ. Μιχαηλίδου. 

Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και μήνες, με τη δέ-
ουσα προσοχή, την περίπτωση ανήλικων παι-
διών, η οποία, όπως επισημαίνει η υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κιν-
δύνευε να παραγραφεί. «Οι υπηρεσιακοί μας 
υπάλληλοι είναι κάθε εβδομάδα στην Εισαγ-
γελία για να καταθέσουν γι’ αυτό και σύντομα 

Ερευνα για 
παράνομες 
υιοθεσίες
Τα πιο σκοτεινά σημεία της συγκλονιστικής 
υπόθεσης με τα μικρά παιδιά αποκαλύπτει 
η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου

νει στο νοσοκομείο και να μη γυρίσει στο ίδρυ-
μα. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα», σημειώνει. 

Η υφυπουργός δεν βγάζει από το κάδρο και τα 
υπόλοιπα 30 παιδιά που φιλοξενούνται στη συ-
γκεκριμένη δομή της Αθήνας, για τα οποία πρέ-
πει να εξασφαλιστεί ότι μεγαλώνουν σε ένα κα-
λύτερο περιβάλλον από αυτό που τους απομά-
κρυνε ο εισαγγελέας. Το ερώτημα που έχει πλέ-
ον προκύψει είναι αν το συγκεκριμένο ορφανο-
τροφείο παραμένει ασφαλές για όλα τα παιδιά 
που φιλοξενούνται εκεί ή θα πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί κάποιο άλλο σχέδιο. 

Η Δ. Μιχαηλίδου ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ήδη 
εναλλακτικό σχέδιο. «Μελετάμε ήδη ένα σχέδιο, 
σε περίπτωση που κλείσει η δομή, για το πού θα 
μεταφερθούν τα παιδιά. Προφανώς σε άλλες δο-
μές. Η αλλαγή του χώρου δεν είναι ιδανική όταν 
πρόκειται για μικρά παιδιά, ωστόσο κάτω από 
τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι προτιμότερη 
η μετακίνησή τους, από το να ζουν σε ένα τό-
σο κακοποιητικό περιβάλλον». 

Η απομάκρυνση 
Σύμφωνα με νομοθετική τροπολογία που εγκρί-
θηκε πριν από δύο μήνες, κατόπιν πρωτοβου-
λίας της Δ. Μιχαηλίδου, καθίσταται αδύνατο 
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