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Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»: 
Δότης ζωής, από τους προγόνους μας προς τους επιγόνους μας…



Η ικανότητα αναπαραγωγής 
είναι θεμελιώδης προϋπόθεση 

όχι μόνο για 
τη λειτουργία του ατόμου:  

«Τι μπορώ να κάνω;» 
αλλά και για 

την ταυτότητα του:
«Ποιος είμαι ως άτομο;»

Η υπογονιμότητα αποδιοργανώνει 
και απειλεί την αίσθηση εαυτού

Το νόημα της γονιμότητας

Apfel, R. J., & Keylor, R. G. (2018). Chapter Two Psychoanalysis and infertility: myths and realities. Donor Conception for Life: 
Psychoanalytic Reflections on New Ways of Conceiving the Family.



Lara, L. A., Fuentealba-Torres, M., dos Reis, R. M., & Cartagena-
Ramos, D. (2018). Impact of Infertility on the Sexuality of 

Couples: an Overview. Current Sexual Health Reports

Υπογονιμότητα 
και συντροφικότητα 

στο ζευγάρι

Κακή 

επικοινωνία

Διαπροσωπικά 

προβλήματα

Σωματοποιητικά
συμπτώματα

και αποστασιοποίηση

Ιδεοληψίες

Φοβίες 

και αποφυγή

Σεξουαλική απομάκρυνση



Υπογονιμότητα: Γονιμοποίηση μέσω δότη



Το ζευγάρι μπροστά στην επιλογή γονιμοποίησης με δότη

• Αμηχανία-φόβο

• Αισθήματα αποσύνδεσης

• Ανησυχία λόγω 
έλλειψης γενετικής σύνδεσης 
(διαμόρφωση δεσμού με το παιδί)

• Φόβος στιγματοποίησης
(έλλειψη φυσιογνωμικής ομοιότητας)

• Γονιμοποίηση ως απιστία
(σπέρμα ταυτισμένο 
με την σεξουαλική πράξη) 

• Απειλείται η σχέση τους;
Patel, A., Sharma, P., & Kumar, P. (2018). Psychosocial 

Aspects of Therapeutic Donor Insemination. Journal of 
human reproductive sciences, 11(4), 315–319. 



Πώς νιώθει ο υπογόνιμος άνδρας 
μπροστά στην υπογονιμότητα του;

• Ντροπή για το σπέρμα του

• Ανικανότητα για τη γονιμότητα του

• Απελπισία για το πρόβλημα του

• Θυμό για τον αδύναμο ανδρισμό του

• Ενοχικό συναίσθημα
για την «προδοσία προς την υγιή 
σύντροφο του»

• Ανασφάλεια 
για την πατρική-βιολογική του ταυτότητα

• Φόβοι εγκατάλειψης του…

Ι.Ψ.Σ.Υ. , 2022
«Τι θα μας ενώνει;»



«Δεν θα είμαι…
ο πατέρας του παιδιού μου!»

Ι.Ψ.Σ.Υ. , 2022



Ποιος παίρνει 
την «τελική απόφαση» 

για τη γονιμοποίηση 
μέσω δότη;

Ι.Ψ.Σ.Υ. , 2022



Χαρακτηριστικά των ζευγαριών που διεκδικούν παιδί μέσω δότη

Imrie, S., Jadva, V., & Golombok, S. (2019). Psychological well-being of identity-release egg donation parents with infants. Human 
reproduction (Oxford, England), 34(11), 2219–2227.

• Μεγαλύτερη ηλικία (40-45 έτη)

• Υψηλό μορφωτικό επίπεδο

• Επικοινωνία-Ψυχική επαφή

• Ενεργή και συχνή σεξουαλική ζωή

• Αισθήματα γενναιοδωρίας και ευγνωμοσύνης
(εκπλήρωση γονεϊκού ρόλου)

• Υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) 

• Ανεπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων



Αποτελέσματα

Μέχρι την ηλικία των 10 ετών του παιδιού τους, 
το 13% των ζευγαριών είχε χωρίσει 

• 15% δότη σπέρματος

• 13% δότρια ωαρίων

• 12% παρένθετη μητρότητα

• 7% φυσιολογική αναπαραγωγή

Ν= 34 οικογένειες με γονιμοποίηση μέσω δότη σπέρματος, 30 μέσω δότριας ωαρίων, 
33 μέσω παρένθετης μητέρας, 55 με φυσιολογική αναπαραγωγή 

Kirkman-Brown, J. C., & Martins, M. V. (2020). “Genes versus children”: if the goal is parenthood, are we using the optimal 
approach? Human Reproduction.

Σταθερότητα στα ζευγάρια με γονιμοποίηση μέσω δότη



• «Ισορροπία» μεταξύ δημοσιοποίησης 
πληροφοριών και ιδιωτικότητας 
του ζευγαριού

• Ευκολότερη αποκάλυψη κυρίως 
σε άτομα εκτός της πυρηνικής 
οικογένειας

Απόκρυψη λόγω φόβου:

1.  Απόρριψης

2.  Στιγματοποίησης

3.  Αμφισβήτησης 
της γονεϊκής ταυτότητας

Το οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού…

Behjati Ardakani, Z., Navabakhsh, M., Tremayne, S., Akhondi, M. M., 
Ranjbar, F., & Mohseni Tabrizi, A. (2021). The Impact of Third Party

Reproduction on Family and Kinship. Journal of reproduction & infertility.



Πρέπει να γίνεται η αποκάλυψη 
της αλήθειας στο παιδί;

Και σε ποια ηλικία;



Αποκάλυψη του τρόπου αναπαραγωγής στο παιδί

Ν= 222 (Δότρια ωαρίων: 107 άτομα, 
Δότη σπέρματος: 122 άτομα)  Μ.Ο. ηλικίας: 34 έτη 

• Το 78% είχε προγραμματίσει 
να αποκαλύψει στο παιδί τον τρόπο 
αναπαραγωγής του

• Το 21% στην ηλικία των 4-6 ετών 

Isaksson, S., Sydsjö, G., Skoog Svanberg, A., & Lampic, C. (2012). Disclosure behaviour and intentions among 111 couples following treatment 
with oocytes or sperm from identity-release donors: follow-up at offspring age 1–4 years. Human Reproduction



Patel, A., Sharma, P., & Kumar, P. (2018). Psychosocial Aspects of Therapeutic Donor Insemination. 
Journal of human reproductive sciences, 11(4), 315–319. 

Ψυχολογική παρέμβαση   

• Αναγνώριση και αποδοχή 
των αποτυχημένων προσπαθειών σύλληψης 

• Διαχείριση του άγχους και του «πένθους»

• Νοηματοδότηση της κοινωνικής γονεϊκότητας
(existential connotation around social parenthood)

• Διαχείριση του στίγματος 

• Διαχείριση των ανησυχιών 
σχετικά με την αποκάλυψη στο παιδί



1η Επίσκεψη προ 6μήνου:

• Άνδρας, 44 ετών, προσέρχεται μόνος, 
με αίτημα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερμάτισης

• Παχύσαρκος και υπερτασικός 

• Παντρεμένος εδώ και 6 μήνες. Σύζυγος 37 ετών.

• Επάγγελμα: Αυτοκινητιστής 

• Επάγγελμα συζύγου: Καθηγήτρια φιλόλογος

• Χορηγήθηκε ήπια αντικαταθλιπτική αγωγή

Μελέτη Περίπτωσης από το χώρο μας (Ι.Ψ.Σ.Υ)



Μελέτη Περίπτωσης από το χώρο μας (Ι.Ψ.Σ.Υ)

2η επίσκεψη:

• Έρχεται μόνος, αγωνιώδης, αγχώδης, 
απελπισμένος ότι έχει 
ολική αζωοσπερμία

Αίτημα:

• Προσπάθεια γονιμοποίησης 
μέσω δότη



1η Επίσκεψη προ 6μήνου:

• Άνδρας, 44 ετών, προσέρχεται μόνος, 
με αίτημα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερμάτισης

• Παχύσαρκος και υπερτασικός 

• Παντρεμένος εδώ και 6 μήνες. Σύζυγος 37 ετών.

• Επάγγελμα: Αυτοκινητιστής 

• Επάγγελμα συζύγου: Καθηγήτρια φιλόλογος

• Χορηγήθηκε ήπια αντικαταθλιπτική αγωγή

Μελέτη Περίπτωσης από το χώρο μας (Ι.Ψ.Σ.Υ)

2η επίσκεψη:

• Έρχεται μόνος, αγωνιώδης, αγχώδης, 
απελπισμένος ότι έχει 
ολική αζωοσπερμία

Αίτημα:

• Προσπάθεια γονιμοποίησης 
μέσω δότη

• «Νιώθω πολύ άσχημα ,γκρεμίζω 
τα όνειρα σιγά-σιγά  της συζύγου μου.»

• «Ντρέπομαι, θέλω να εξαφανιστώ…»

Χαρακτηριστικά ζευγαριού: 

• Υποστηρικτική σύζυγος 

• Συστηματική σεξουαλική ζωή

• Καλή επικοινωνία

• Κοινή στάση στο πρόβλημα



Διαδικτυακή έρευνα

Υπογονιμότητα –
Γονιμοποίηση μέσω δότη 

(σπέρματος / ωαρίων)

N=820
62% γυναίκες

Μ.Ο. ηλικίας: 38 έτη

Έγγαμοι: 42%
Άγαμοι: 33%

Συμβίωση: 17% 
Άτεκνοι: 54%

20/02 – 27/04/2022

Αποτελέσματα 
Ι.Ψ.Σ.Υ.

https://getfoureyes.com/admin/survey/?surveyID=106930&p=s.builder.questions


Πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι μπροστά στην υπογονιμότητα του 
αξίζει να χρησιμοποιήσει δότη σπέρματος για να αποκτήσει παιδί;

77%

23%

0, 0% 0, 0%

Ναι

Όχι



Ποιος θεωρείτε ότι θα είχε πιο θετική στάση απέναντι στη γονιμοποίηση 
μέσω δότη σπέρματος: ο άνδρας ή η γυναίκα;

Γυναίκα
Και οι δύο
Άνδρας 77%

17%

6%



Πατέρας δεν γεννιέσαι, 

Πατέρας γίνεσαι…

Θάνος Ασκητής, 2022



Το σεξ είναι ζωή 

και 

ο έρωτας δικαίωμα

Θάνος Ασκητής, 1987


