Auktorisationsprov för översättare den 31 maj 2021
Från grekiska till svenska
Samhällstext

Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, Κοινωνική Έρευνα
(Απόσπασμα)
Ατομικό ιστορικό παιδιού
Η ΧΧ γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και τον Ιούλιο θα γίνει 4 ετών. Είναι μοναχοπαίδι. Σε ηλικία 2
ετών φοίτησε σε παιδοκομικό σταθμό στη Σουηδία. Ήρθε στην Κύπρο με τη μητέρα της τον
Αύγουστο 2019 και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του μητρικού παππού της. Ξεκίνησε να φοιτά σε
ιδιωτικό παιδοκομικό σταθμό στη Λευκωσία από τον Νοέμβριο 2019.
Κατά τη συνεργασία μου με το παιδί διαπιστώθηκε ότι ήταν ευδιάθετο, χαρούμενο και πολύ άνετο
στο χώρο διαμονής του. Η ΧΧ είναι πολύ συνδεδεμένη με τη μητέρα της καθώς και με τον μητρικό
παππού της, με τους οποίου διαμένει και φροντίζεται από τον Ιανουάριο 2020. Ο πατέρας της ΧΧ
εγκατέλειψε την οικογενειακή στέγη τον Ιανουάριο 2020 και έκτοτε διατηρεί περιορισμένη
επικοινωνία με το παιδί. Η ΧΧ δεν έχει καμία επαφή με τον πατρικό παππού της, ο οποίος διαμένει
εδώ και 7 χρόνια μόνιμα στην Κίνα. Και οι δύο γιαγιάδες του παιδιού έχουν πεθάνει εδώ και πολλά
χρόνια.
Κατά τη συνεργασία μου με το σχολικό του περιβάλλον αναφέρθηκε ότι το παιδί φοιτά στο
νηπιαγωγείο κανονικά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αρχικά το παιδί μεταφερόταν από
τον πατέρα του, αλλά από τον Ιανουάριο 2020 το μεταφέρει και το παραλαμβάνει αποκλειστικά η
μητέρα του και κάποιες φορές ο παππούς του. Αναφέρθηκε επίσης ότι πρόκειται για φροντισμένο
και κοινωνικό παιδί, που εκφράζεται με άνεση και ευκολία. Παρατηρήθηκε από τη νηπιαγωγό ότι
όταν έφυγε ο πατέρας του από το σπίτι το παιδί ήταν στεναχωρημένο, φαίνεται όμως ότι η σταθερή
παρουσία μητέρας και παππού στη ζωή του να βελτίωσε σημαντικά την ψυχική και συναισθηματική
του κατάσταση.
Ατομικό ιστορικό μητέρας
Η ΥΥ ανέφερε ότι γνώρισε τον πατέρα της ΧΧ μέσω φιλικών προσώπων σε ηλικία 19 ετών. Είχαν
σχέση για περίπου τρία χρόνια. Από τη συμβίωσή τους στη Στοκχόλμη απέκτησαν την ΧΧ. Σύμφωνα
με την ίδια, ο πρώην σύντροφός της είχε ανέκαθεν και παράλληλες σχέσεις, τις οποίες η ίδια
ανακάλυπτε. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν ήθελε να διαλύσει την οικογένειά της, τον συγχωρούσε και
συνέχιζε τη ζωή της μαζί του. Τελικά, όταν η κατάσταση έγινε πια αφόρητη, έφυγε από τη
Στοκχόλμη με το παιδί και γύρισε στο πατρικό της στη Λευκωσία. Ο πατέρας της ΧΧ ήρθε κι αυτός
στην Κύπρο δύο μήνες αργότερα για να μείνει μαζί τους, αλλά έφυγε οριστικά από το νησί στις
αρχές του τρέχοντος έτους και επέστρεψε στη Σουηδία.
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