
 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2023 

Αγαπητά αδέρφια εν Χριστώ,  

σας χαιρετούµε µε πολλή αγάπη! Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας προσκαλέσουµε σε µια 
εκδήλωση που οργανώνουµε µε θέµα «Υιοθεσία και Αναδοχή: Διασκελίζοντας το τείχος». Η 
εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, 18:30-20:30, στην Α΄ Ελληνική Ευαγγελική 
Εκκλησία Αθηνών. Για πολλούς η υιοθεσία και η αναδοχή φαντάζουν ένα «τείχος», για κάποιους 
απροσπέλαστο και για άλλους αδιάφορο, µακρινό, ξένο. Θέλουµε να ενηµερωθούµε για τους 
θεσµούς παιδικής προστασίας και µαζί µε τον Θεό µας να διασκελίσουµε το τείχος (Ψαλµός 18:30). 

Η υιοθεσία και η αναδοχή είναι θεσµοί παιδικής προστασίας που συνδέονται βαθιά µε τις αρχές της 
χριστιανικής πίστης και την καρδιά του Θεού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε εάν και πώς αφορούν 
εµάς σήµερα. Με τη παρούσα εκδήλωση θέλουµε να φέρουµε στην επιφάνεια το κοινωνικό ζήτηµα 
της προστασίας των παιδιών που µεγαλώνουν σε ιδρύµατα ή µη καθώς και τη θυµατοποίησή τους. 
Θα ενηµερωθούµε για το υπάρχουν νοµοθετικό πλαίσιο και για τις δυνατότητες που παρέχονται 
από τα νέα προγράµµατα υιοθεσίας και αναδοχής. Υπογραµµίζοντας την ατοµική και συλλογική 
ευθύνη µας απέναντι στο ζήτηµα αυτό, θέλουµε να εµπνεύσουµε και να ενθαρρύνουµε ο ένας τον 
άλλον για δράση. Χρειάζεται να αναλογιστούµε πώς οι εκκλησίες µας υιοθετούν θεσµούς και 
πρακτικές υπέρ της παιδικής προστασίας, πώς καλλιεργούν µία κουλτούρα υπέρ αυτών των 
θεσµών και πώς ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν ανθρώπους που προσπαθούν να δράσουν. Η 
Εκκλησία οφείλει να αντανακλά την καρδιά του Θεού, του Θεού που υπερασπίζεται και φροντίζει τα 
ορφανά και τις χήρες. 

Στην εκδήλωση συµµετέχουν µε εισηγήσεις (µε αλφαβητική σειρά):  
- Δρ. Θεοχάρους Μυρτώ (καθηγήτρια θεολογίας στο Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο),  
- Αιδ. Κανταρτζής Παναγιώτης (ποιµένας Α' Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και πρόεδρος της 
Γενικής Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος) 

- Σεραφειµίδη Δανάη (κοινωνική λειτουργός - Επιστηµονική συνεργάτης της Unicef Ελλάδος) 
Ακόµα, θα έχουµε την ευκαιρία να ακούσουµε και προσωπικές εµπειρίες. 

Σας προσκαλούµε να βρεθούµε µαζί, να ενηµερωθούµε, να προβληµατιστούµε και να 
δρασκελίσουµε το τείχος! Παρακαλούµε ενθαρρύνετε αδέλφια από της εκκλησιαστικές κοινότητες 
να συµµετέχουν. Θα χαρούµε να σας συναντήσουµε όλους από κοντά! 

Με εκτίµηση, 
Γιάννης Τζαµτζής  
yannis@alana-athens.gr 
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______________________________________________________________________ Λίγα λόγια για µας 

Η alana ξεκίνησε τον Ιανουαρίου του 2020 σε συνεργασία µε το City to City Balkans, κάτω από την 
πνευµατική καθοδήγηση της Α΄ Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στόχος της είναι να δηµιουργεί «χώρο» 
για τα παιδιά της πόλης µε κύριο σκοπό την άνθησή τους! Έχοντας τη µατιά µας στραµµένη σε ό,τι συµβαίνει 
γύρω µας, αναζητούµε ευκαιρίες και δηµιουργούµε τρόπους για να φέρουµε τα παιδιά πιο κοντά µε τον 
πολιτισµό και την κοινωνία, προτείνοντας µια εναλλακτική θέαση της καθηµερινότητας µέσα στην πόλη. 
Μέληµά µας είναι η σωµατική, η ψυχολογική, η κοινωνική, η γνωστική και η πνευµατική ευηµερία των 
παιδιών που ζουν στην πόλη. Χρησιµοποιώντας τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά µας, εργαζόµαστε για το 
“well being” των παιδιών, παρέχοντας αφορµές για διάδραση µε την πόλη, συνδυάζοντας τη διασκέδαση µε 
τη µάθηση, µε κύρια πηγή έµπνευσης τη χριστιανική πίστη. Οργανώνουµε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
εργαστήρια, σεµινάρια και παρεµβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών που ζουν στην 
πόλη.
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