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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συζητηθεί η ανθρώπινη 

αναπαραγωγή και γονεϊκότητα με αφετηρία τη βιολογική της σκοπιά και 

προέκταση την εξέλιξή της στην ιστορική πορεία του είδους μας. Στο πλαίσιο αυτό 

επίσης μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα υπογονιμότητας που υπάρχουν και πώς 

αυτά ρυθμίζονται και γίνονται αντιληπτά από τις ανθρώπινες κοινωνίες. 

Ειδικότερα, θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι νέες απαιτήσεις, οι νέοι 

ρόλοι και οι δομές που έχουν εμφανιστεί με την εισαγωγή των νέων ιατρικών 

μεθόδων στην υποβοήθηση της αναπαραγωγής, αλλά και τον μετασχηματισμό 

του θεσμού της υιοθεσίας. 

Η ανθρώπινη υπογονιμότητα από τη βιολογική της πλευρά οφείλεται σε ένα 

αριθμό γενετικών και ανοσολογικών παραγόντων. Οι γενετικοί παράγοντες 

φαίνεται να παίζουν ρόλο στον αποκλεισμό ελαττωματικών γονιδίων από τη 

γονιδιακή δεξαμενή και τη μη μεταβίβαση αυτών σε απογόνους. Παράλληλα, η 

αποτυχία κάποιων ατόμων να τεκνοποιήσουν οφείλεται σε ανοσολογικούς 

παράγοντες, γεγονός που εξηγείται με την προσπάθεια της φύσης να γεννιόνται 

άτομα με κατά το δυνατόν ευνοϊκούς φαινοτύπους ως προς την ανοσολογική 

απόκρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό οι καινοφανείς μέθοδοι της ιατρικά 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δίνουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται και 

άτομα που διαφορετικά δε θα μπορούσαν. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις 

παρεμβαίνουν στην οικονομία της φύσης και πιθανά ασκούν εξελικτική πίεση 

προς τη διατήρηση των δυσλειτουργιών που αναφέρονται.  

Ο ρόλος του γονέα και ιδιαίτερα της μητέρας στην ιστορία του ανθρώπου 

μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες κάθε εποχής ∙ κάποια άλλα χαρακτηριστικά όμως παραμένουν 

θεμελιώδη. Έτσι, η επιθυμία να γίνεις γονιός, ο αμφίδρομος και σταδιακός 

σχηματισμός του δεσμού μητέρας-παιδιού, η κρίσιμη βοήθεια των συγγενών και 

της κοινότητας στην ανατροφή των μικρών είναι σχέσεις και πράξεις με αρχέγονη 

αφετηρία και διάρκεια στον χρόνο. Η υιοθεσία στο πεδίο αυτό θεωρείται μια 
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καταρχήν αλτρουιστική πράξη, που όμως με προσεκτικότερη μελέτη 

διαπιστώνουμε πως ωφελεί εκτός από τον υιοθετούμενο και τους γενετικούς 

συγγενείς και τους θετούς γονείς και το σύνολο της κοινότητας. 

Στη σύγχρονη εποχή ο θεσμός της οικογένειας δέχεται τις προκλήσεις 

καινοφανών ρόλων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που υπαγορεύουν οι νέες 

μέθοδοι της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι εξελίξεις και η πρόοδος 

της επιστήμης στον τελευταίο αυτόν τομέα σε συνδυασμό με την αύξηση της 

υπογονιμότητας έχει οδηγήσει στο μετασχηματισμό της φυσικής παραδοσιακής 

οικογένειας ∙ τα όριά της έχουν διευρυνθεί, η μητρότητα έχει διασπασθεί σε 

γενετική και κυοφόρο, η υιοθεσία επιλέγεται κυρίως από υπογόνιμα ζευγάρια που 

υιοθετούν μη συγγενή και άγνωστα σε αυτούς παιδιά.  

Ταυτόχρονα ο ισχύων νόμος είναι πιο ευέλικτος για τα ζευγάρια που 

ακολουθούν την τεχνητή γονιμοποίηση ως λύση στο πρόβλημα υπογονιμότητάς 

τους, ενώ είναι ιδιαίτερα απαιτητικός στην περίπτωση της υιοθεσίας. Ο 

προσανατολισμός αυτός είναι παράλληλος και με την επικρατούσα κοινωνική 

άποψη, η οποία δίνει μεγάλη αξία στη γυναίκα που κυοφορεί και γεννά και δεν 

προτάσσει ή δεν αξιολογεί εξίσου τη γυναίκα που ανατρέφει ένα παιδί 

ανεξάρτητα αν το γέννησε ή όχι. 

Μέσα σε αυτό το νέο κλίμα, η βιοηθική συζητά και για το δικαίωμα στην 

αναπαραγωγή και τους περιορισμούς που αυτό επιδέχεται, ώστε να δώσει 

απαντήσεις στα αναδυόμενα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα γύρω από την 

ανθρώπινη αναπαραγωγή, τα οποία απαιτούν κατανόηση, συναίνεση και νομική 

και πολιτική ρύθμιση. 

 

 

 

 

Λέξεις - Κλειδιά : ανθρώπινη αναπαραγωγή ∙ MHC ∙ υπογονιμότητα ∙ γονεϊκότητα 

∙ ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ∙ υιοθεσία ∙ δικαίωμα στην αναπαραγωγή 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to discuss the human reproduction and parenthood, 

starting with their biological point of view and continuing with their development in 

the historical frame of our species. We are also interested in infertility issues that exist 

in contemporary human societies and how these are regulated and conceptualized by 

people. Particularly, we will try to define the new claims, the new roles and structures 

that appear with the introduction of the new methods of assisted reproductive 

technology and the transformation of the estate of adoption. 

A number of genetic and immunological factors are the main biological causes of 

human infertility. The genetic factors play a crucial role in the exclusion of defective 

genes from the gene pool, so as not to be transfered to descendants. At the same time, 

the failure of certain individuals to procreate has an immunological basis, a fact that is 

explained with nature's effort to give birth to individuals who have a prosperous 

phenotype regarding their immune system. In this frame the novel methods of assisted 

reproduction give the opportunity to procreate individuals that otherwise could not 

exist. So, sometimes these methods probably intervene in the economy of nature and 

exert evolutionary pressure to the maintenance of these dysfunctions. 

The parents', and particularly mother's, role in human evolution can take various 

forms depending on the characteristics and the needs of each period; other 

characteristics, however, remain fundamental. Thus, the wish to become a parent, the 

bidirectional and progressive shaping of the mother-child bond, the critical help of 

relatives and the community in the nurture of offspring are everlasting and ordinary 

actions and relations. Adoption in this field is considered to be a pure altruistic action; 

however, after a closer look we can realise that it benefits not only the adoptee but also 

the genetic relatives, the foster parents and common good. 

Nowadays, the institution of family accepts the challenges of novel roles, rights and 

obligations, dictated by the new methods of assisted reproduction. The revolutionary 

progress of science combined with the increase of infertility has led to the 

transformation of the natural traditional family; its limits have been extended, 
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maternity has been split into genetic and gestational, adoption is the choice of infertile 

persons or couples who mainly adopt children non related to them but strange. 

Simultaneously, the law is more flexible for the couples that choose assisted 

reproduction as a solution to their infertility, while is particularly knock-down in the 

case of adoption. This orientation corresponds to the prevailing social view which 

attributes a great value to the woman who gestates and gives birth, while it does not 

equally evaluate the woman that nurtures a child regardless of whether she gave birth 

to him/her or not. 

In this novel situation, the bioethical dialogue also focuses on the "right to 

reproduction" and the restrictions to which is susceptible, to provide answers in the 

emerging moral and social issues about human reproduction which require 

comprehension, consent, legal regulation and policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words : human reproduction ; MHC ; infertility ; parenthood ; assisted 

reproduction ; adoption ; right of reproduction 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

Η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά 

μεγάλο ποσοστό αυτόματων αποβολών. Αυτό σημαίνει διακοπή της κύησης χωρίς 

ιατρική παρέμβαση και τις περισσότερες φορές μάλιστα χωρίς καν να το 

αντιληφθεί η ίδια η μητέρα, αφού συνήθως πραγματοποιείται προτού διαπιστώσει 

την εγκυμοσύνη της. Κάποιες από τις πρώιμες αυτές αποβολές αποδίδονται σε 

σημαντικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου και επακόλουθες σοβαρές 

βλάβες που καθιστούν την επιβίωσή του αν όχι αδύνατη, σίγουρα προβληματική. 

Μάλιστα, η σοβαρότητα των χρωμοσωμικών ανωμαλιών φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερη στα έμβρυα που χάνονται πολύ νωρίς σε σχέση με τα έμβρυα που 

αποβάλλονται για παράδειγμα μετά από την 8η εβδομάδα κύησης. 

Υπάρχουν μελέτες που σχετίζουν κλινικές περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 

αυθόρμητων αποβολών 1  με το HLA (Human Leukocyte Antigen) και τα κοινά 

αλληλόμορφα μεταξύ των συζύγων. Η συμβατότητα HLA μεταξύ συζύγων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας έχει βρεθεί να είναι μεγαλύτερη 

συγκριτικά με τη συμβατότητα HLA που παρουσιάζουν γόνιμα ζευγάρια. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των γονιδίων HLA του εμβρύου σε σχέση με αυτά της 

μητέρας. Πιο αναλυτικά αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι πως τα έμβρυα που 

μοιράζονται πολλά αλληλόμορφα HLA με τη μητέρα τους – άρα αναλογικά και ο 

πατέρας μοιράζεται με τη μητέρα πολλά αλληλόμορφα – έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αποβληθούν. Θεωρείται πια πως η HLA ασυμβατότητα παρά η 

ιστοσυμβατότητα – όπως παλαιότερα πιστευόταν – προσφέρει πλεονέκτημα 

γονιμότητας και αναπαραγωγικής επιτυχίας2. 

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τις διάφορες τεχνικές της σχεδιάσθηκε 

και χρησιμοποιήθηκε καταρχήν για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες μορφές 

                                                 
1 τρεις ή περισσότερες συνεχόµενες αυτόµατες αποβολές, από κυήσεις µε τον ίδιο σύντροφο, απουσία 
προβληµάτων µήτρας, αυτοανοσίας και γενετικών ανωµαλιών 
2 Beydoun, H., Saftlas, A.F. Association of human leucocyte antigen sharing with recurrent spontaneous 
abortions. Tissue Antigens. 2005 ; 65 : p. 124 
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υπογονιμότητας στον άνθρωπο. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό η αποτυχία εμφύτευσης του εμβρύου ή / και η απώλεια του 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε παράγοντες όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν. 

Για παράδειγμα, άνδρες που καταφεύγουν σε μικρογονιμοποίηση (ICSI, Intra 

Cytoplasmic Sperm Injection, ενδοκυτοπλασμική έγχυση σπέρματος) για την 

επίτευξη εγκυμοσύνης και που έχουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα σωματικά 

κύτταρα τους, έχουν μεγάλη πιθανότητα τα μετα-μειωτικά κύτταρά τους, δηλαδή 

οι σπερματίδες και τα σπερματοζωάρια, να φέρουν χρωμοσωμική αναδιάταξη. 

Αλλά και γενικότερα υπογόνιμοι άνδρες με φανερά κανονικούς καρυότυπους 

φαίνεται να έχουν αυξημένη πιθανότητα ανευπλοειδίας ή πολυπλοειδίας στα 

σπερματοζωάρια τους. 

Η μικρογονιμοποίηση, λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψει τη 

μεταφορά σε επόμενη γενιά γενετικών ανωμαλιών που προγενέστερα είχαν 

αποτελεσματικά αποκλειστεί από τη γονιδιακή δεξαμενή. Αυτό είναι το «κρυφό» 

τίμημα της επιτυχίας των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ότι δηλαδή 

δίνεται η «ευκαιρία» που προηγούμενα δεν είχαν, κάποια ελαττωματικά γονίδια 

να μεταβιβασθούν σε απογόνους. Όταν μάλιστα τα ελαττωματικά γονίδια είναι 

αυτά που προκαλούν την υπογονιμότητα – όπως στην περίπτωση της κυστικής 

ίνωσης που αναφέρεται παρακάτω 3  – γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα 

προβλήματα της υπογονιμότητας με τον τρόπο αυτό διαδίδονται στις επόμενες 

γενιές, αντί να περιορίζονται4. 

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν βιοηθικά ζητήματα που αφορούν στο κατά 

πόσο άτομα στα οποία υπάρχει διάγνωση ή υποψία χρωμοσωμικών ανωμαλιών 

είναι ηθικά ορθό να δίνουν με διάφορες ανθρώπινες επεμβάσεις απογόνους με 

πιθανές δυσλειτουργίες και προβλήματα, οι οποίοι διαφορετικά δεν μπορούν να 

έρθουν στη ζωή και οι οποίοι πιθανόν να αναζητήσουν λόγω των ίδιων αιτίων 

ξανά λύση στη μικρογονιμοποίηση ή να προσφύγουν γενικότερα στην 

υποβοήθηση αναπαραγωγής. Υπάρχει η άποψη πως χρησιμοποιώντας την τεχνική 

                                                 
3 σελ. 9, Μονογονιδιακές Ανωµαλίες 
4  σε αυτήν και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις συστήνεται προεµφυτευτική γενετική διάγνωση 
προκειµένου οι απόγονοι να µη φέρουν το ελαττωµατικό γονίδιο  



  7 

αυτή για αναπαραγωγή 5  αγνοούνται ή παρακάμπτονται τα όρια της φυσικής 

επιλογής που έχουν αποτελεσματικά αναπτυχθεί στην πορεία της εξέλιξης. 

Θεμελιώδες συνεπώς είναι και το ερώτημα κατά πόσο η ζωή με κάθε μορφή – 

ακόμα και δυσλειτουργική ή / και επιβλαβής – είναι επιθυμητή και ανώτερη από 

την απουσία ύπαρξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 ειδικά όταν χρησιµοποιούνται ανώριµα σπερµατικά κύτταρα από την επιδιδυµίδα ή τους όρχεις 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ως υπογονιμότητα, ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αδυναμία 

ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη ή να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη, μετά 

από διάστημα ενός έτους ή περισσότερο, φυσιολογικών και χωρίς προφύλαξη 

σεξουαλικών επαφών6 . Το πρόβλημα δεν είναι γένους θηλυκού, όπως ήταν η 

παραδοσιακή αντίληψη που επικρατούσε, αφού ένα 40% των περιπτώσεων 

φαίνεται να οφείλεται στον άνδρα, άλλο ένα 40% στη γυναίκα, το υπόλοιπο 20% 

και στους δύο ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει και κάποιο ποσοστό ζευγαριών για τα 

οποία η υπογονιμότητα που αντιμετωπίζουν δεν έχει γνωστή αιτιολογία. 

Σχετικά με την υπογονιμότητα, λοιπόν, στον άνθρωπο είναι γενικά 

αποδεδειγμένο πως τουλάχιστον η σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα έχει γενετική 

βάση. Αντίθετα είναι λιγότερο ξεκάθαρο ποιες μορφές γυναικείας 

υπογονιμότητας είναι γενετικά καθορισμένες.  

Τις περισσότερες φορές αυτό που προκαλεί έλλειψη γονιμότητας στις γυναίκες 

είναι προβλήματα στην ωοθυλακιορρηξία ∙ χωρίς ωορρηξία δεν υπάρχουν ωάρια 

να γονιμοποιηθούν. Η συχνότερη αιτία είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 

και γενικότερες ορμονικού τύπου διαταραχές που όμως δεν σχετίζονται με 

γονιδιακά προβλήματα. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι προβλήματα στη φυσιολογία 

των σαλπίγγων, στη μορφολογία της μήτρας, η ενδομητρίωση, η ύπαρξη 

ινομυωμάτων στα τοιχώματα της μήτρας, η πρώιμη εμμηνόπαυση, η ηλικία. 

Αντίθετα στους άνδρες, η υπογονιμότητα αποτελεί ένα από τα κλινικά 

χαρακτηριστικά ορισμένων συνδρόμων, ενώ επίσης έχει συσχετισθεί και με έναν 

αριθμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Γενικά οι αιτίες αυτές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις εξής τρεις κατηγορίες7 : 

1. Μονογονιδιακές γενετικές βλάβες 

2. Δομικές και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 

3. Μικροελλείματα στο χρωμόσωμα Υ 

                                                 
6 κάποιοι ωστόσο µιλούν µε µια ευρύτερη έννοια για την υπογονιµότητα, αποδίδοντάς της και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, όπως όταν αναφέρονται στις περιπτώσεις µονογονεϊκών οικογενειών ή οµόφυλων 
ζευγαριών 
7  Γεωργίου, Ι., Μπούµπα, Ι., Λάζαρος, Λ., Χατζή, Ε., Σύρρου, Μ. Γενετική βάση της ανδρικής 
υπογονιµότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ. 2006 ; 18 (4) : σελ. 317 
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Πιο αναλυτικά : 
 

1 – Μονογονιδιακές Ανωμαλίες 

Η ανδρική υπογονιμότητα στην περίπτωση αυτή είτε είναι κλινικό 

χαρακτηριστικό κάποιου συνδρόμου, είτε οφείλεται σε μεμονωμένη γονιδιακή 

ανεπάρκεια ή βλάβη. 

Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα της κυστικής ίνωσης, η οποία 

προκαλεί συγγενή αμφοτερόπλευρη απουσία του σπερματικού πόρου και 

οφείλεται στην ελαττωματική λειτουργία του γονιδίου CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Regulation). Η κυστική ίνωση, είναι συνήθης ασθένεια στον 

πληθυσμό της λευκής φυλής. Νοσούν 1 στα 2.000 παιδιά και είναι φορείς της 

ασθένειας περίπου το 4% του πληθυσμού. Η υπογονιμότητα ως σύμπτωμα είναι 

περισσότερο κοινό χαρακτηριστικό στους άρρενες ασθενείς και σε μικρότερο 

βαθμό στους θήλεις. Πιο συγκεκριμένα, γόνιμα άτομα είναι το 2-3% των αρρένων 

και λίγο περισσότερο από το 10% των θηλέων 8 . Η ελαττωματική πρωτεΐνη 

φαίνεται πως παίζει κρίσιμο ρόλο στην πορεία της σπερματογένεσης και της 

ωρίμανσης των σπερματοζωαρίων. 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται το σύνδρομο Kartagener στο οποίο παρατηρείται 

ακινησία των μαστιγίων και άρα των σπερματοζωαρίων και αναστροφή των 

σπλάχνων. Άλλες περιπτώσεις είναι η έλλειψη 5α-αναγωγάσης, η μυοτονική 

δυστροφία, το σύνδρομο έλλειψης ευαισθησίας στα ανδρογόνα, το σύνδρομο του 

εύθραυστου Χ. 
 

2 – Δομικές και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 

Οι ανωμαλίες αυτές αφορούν και αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα – 

μπορεί να είναι είτε αριθμητικές είτε δομικές – και εμφανίζονται στα γεννητικά 

κύτταρα τόσο φαινοτυπικά φυσιολογικών, όσο και με διαγνωσμένη χρωμοσωμική 

ανωμαλία ατόμων. Η συχνότητα εμφάνισης είναι μεγαλύτερη στα φυλετικά από 

τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Επίσης η συχνότητα εμφάνισης ανευπλοειδιών 

είναι μεγαλύτερη στα σπερματοζωάρια υπογόνιμων ανδρών. 

                                                 
8 Thomson, M.W., McInnes, R.R., Willard, H.F. Ιατρική Γενετική. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Ηράκλειο, 2001, σελ. 325. 
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Η συχνότερα αναφερόμενη αριθμητική ανωμαλία που σχετίζεται με 

υπογονιμότητα είναι το σύνδρομο Kleinefelter. Οι άνδρες αυτοί φέρουν καρυότυπο 47, 

XXY και εμφανίζουν υπογοναδισμό και υπογονιμότητα. Ακόμη αναφέρονται 

μεταθέσεις, ιδιαίτερα αυτές που πραγματοποιούνται μεταξύ ακροκεντρικών 

χρωμοσωμάτων και ονομάζονται μεταθέσεις κατά Robertson9. Ο φαινότυπος των 

ατόμων αυτών είναι φυσιολογικός, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος για προβληματικούς 

γονότυπους στους απογόνους, λόγω του ότι οι μεταθέσεις αυτές εμποδίζουν το 

φυσιολογικό ζευγάρωμα των ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μειωτική 

διαίρεση.  
 

3 – Μικροελλείματα  στο χρωμόσωμα Υ 

Οι ελλείψεις στο χρωμόσωμα Υ είναι συνήθως απώλειες του μεγάλου βραχίονα 

του Y χρωμοσώματος και έχουν συνδεθεί με αζωοσπερμία και σοβαρή 

ολιγοσπερμία. Θεωρείται πως αυτές οι ελλείψεις απομακρύνουν γονίδια του Υ 

χρωμοσώματος από την περιοχή του παράγοντα αζωοσπερμίας (AZF, Azoospermia 

Factor) που είναι απαραίτητα για τη σπερματογένεση. Τα μικροελλείμματα του Υ 

χρωμοσώματος θεωρούνται η δεύτερη πιο συχνή αιτία στειρότητας στον άνδρα 

μετά το σύνδρομο Kleinefelter. 
 

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κατηγοριών διαταραχών – το οποίο 

άπτεται της παρούσας μελέτης – είναι πως οι άνθρωποι που τις φέρουν έχουν τη 

δυνατότητα να καταφύγουν σε υποβοήθηση αναπαραγωγής με την τεχνική της 

μικρογονιμοποίησης. Ταυτόχρονα όμως για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση να 

μη μεταβιβασθούν ελαττωματικά γονίδια στους απογόνους είναι αναγκαία η 

καθοδήγηση από ειδικούς συμβούλους γενετικής και πιθανά και η 

συμπληρωματική χρήση της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης. Η 

προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD, Preimplantation Genetic Diagnosis) είναι 

μία μέθοδος κατά την οποία επιλέγονται και στη συνέχεια μεταφέρονται για 

εμφύτευση στη μήτρα υγιή έμβρυα, τα οποία έχουν προκύψει με εξωσωματική 

γονιμοποίηση.  

                                                 
9 κατά τη ροβερσιανή µετάθεση, δύο ακροκεντρικά µη οµόλογα χρωµοσώµατα αφού χάσουν τους κοντούς 
βραχίονες τους ενώνονται κεντρικά και πιθανά στην ένωση συµµετέχει και ένα από τα δύο κεντροµερίδια. 
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 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας έχει καίριο ρόλο στην εγκατάσταση 

και ολοκλήρωση μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Θεωρείται πως μια ανεπαρκής 

ανοσολογική απόκριση της μητέρας στα γονίδια του εμβρύου που προέρχονται 

από τον πατέρα μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εμφύτευσης και επιβίωσης του 

κυήματος. Πέρα από τις εστιασμένες μελέτες στην επίδραση της HLA 

ιστοσυμβατότητας στη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη, τα τελευταία χρόνια 

ολοένα και περισσότερο διερευνάται η ενδεχόμενη βιολογική προέλευση της 

επιλογής συντρόφου στον άνθρωπο. Σε αυτά τα δύο αντικείμενα προς έρευνα και 

συζήτηση θα αφιερωθεί η επόμενη ενότητα. 

 

Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (MHC, Major Histocompatibility Complex) 

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα γονιδίων παρόν σε κάθε θηλαστικό, το οποίο 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διακυτταρική αναγνώριση και επικοινωνία και τη 

διάκριση μεταξύ «εαυτού» και «μη-εαυτού». Το κάθε συγκεκριμένο σύνολο μορίων 

MHC που εκφράζονται σε κάθε άτομο έχει άμεση σχέση με το ρεπερτόριο των 

αντιγόνων στα οποία το άτομο αυτό ανταποκρίνεται και από τα οποία μπορεί να 

επηρεαστεί. Συμπερασματικά, το MHC ουσιαστικά καθορίζει την αντίδραση κάθε 

οργανισμού σε διάφορα αντιγόνα και επακόλουθα και την ευαισθησία του σε κάθε 

ένα από αυτά κατά την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού του συστήματος. 

Αναλυτικότερα, το MHC είναι μια συλλογή γονιδίων που καταλαμβάνουν ένα 

μεγάλο και συνεχόμενο τμήμα DNA στο χρωμόσωμα 6p στον άνθρωπο. Η περιοχή 

αυτή που είναι γνωστή ως HLA complex (Human Leukocyte Antigen) περιέχει 

περισσότερα από 200 πυκνά πακεταρισμένα και ιδιαίτερα πολυμορφικά γονίδια. 

Τα γονίδια αυτά που σχετίζονται με την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού 

κωδικοποιούν επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες, συνδεδεμένες και αγκυροβολημένες 

στη μεμβράνη του κυττάρου. Στην εξωκυττάρια τους πλευρά συνδέονται με 

σταθερές και εξειδικευμένες δομές με παθογόνα αντιγονικά πεπτίδια, τα οποία 

παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο στα Τ-λεμφοκύτταρα, ώστε να ακολουθήσει η 

ανοσολογική απόκριση. Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυτττάρων είναι το βασικό 
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και πρωταρχικό στάδιο τόσο της κυτταρομεσολαβητικής ανοσολογικής απόκρισης, 

όσο και της παραγωγής εξειδικευμένων αντισωμάτων. 

Στο MHC μπορούν να διακριθούν κυρίως δύο περιοχές που κωδικοποιούν 

αντίστοιχα μόρια : 

� MHC τάξης Ι, που κωδικοποιούν επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες σε όλα σχεδόν 

τα εμπύρηνα κύτταρα και παρουσιάζουν αντιγόνα στα TC λεμφοκύτταρα 

(κυτταροτοξικά). Προσφέρουν προστασία έναντι των ενδογενών – 

ενδοκυτταρικών αντιγόνων, αφού παρουσιάζουν πεπτίδια από ιούς και 

καρκινικά κύτταρα. 

� MHC τάξης ΙΙ, που κωδικοποιούν γλυκοπρωτεΐνες στα αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα (μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα) 

και παρουσιάζουν αντιγόνα στα ΤH  λεμφοκύτταρα (βοηθοί). Τα αντιγόνα αυτά 

συνεπώς προέρχονται κυρίως από παράσιτα (βακτήρια, νηματώδεις) και γι’ 

αυτόν το λόγο τα γονίδια MHC II θεωρείται ότι εποπτεύουν το εξωκυτταρικό 

περιβάλλον. 

Οι γενετικοί τόποι10 που καταλαμβάνει το MHC εμφανίζουν ένα εξαιρετικά 

υψηλό ενδοπληθυσμιακό πολυμορφισμό. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πολλά 

αλληλόμορφα σε κάθε γενετικό τόπο.  Ταυτόχρονα οι γενετικοί τόποι του MHC 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένοι κάτι που σημαίνει ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει 

μικρή συχνότητα άρα και πιθανότητα ανασυνδυασμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα 

περισσότερα άτομα τελικά κληρονομούν το σύμπλεγμα ολόκληρο ως δύο ενιαία 

σύνολα, ένα πατρικής και ένα μητρικής προέλευσης.  Κάθε τέτοιο ενιαίο σύνολο 

αποτελεί έναν απλότυπο. Κάθε άτομο, λοιπόν, είναι ετερόζυγο και μάλιστα 

εκφράζει τόσο τα MHC μόρια πατρικής όσο και τα μητρικής προέλευσης, 

ταυτόχρονα στο ίδιο κύτταρο. Τα  αλληλόμορφα αυτού του τύπου θεωρούνται 

συνεπικρατή. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο απόγονος είναι ιστοσυμβατός11 και με 

τους δύο γονείς, κάτι που δεν ισχύει και αντίστροφα αφού σε κάθε γονέα τα μισά 

                                                 
10 Γενετικός Τόπος (locus), είναι η συγκεκριµένη θέση που καταλαµβάνουν γραµµικά τα γονίδια κατά 
µήκος των χρωµοσωµάτων. Στον γενετικό τόπο µπορεί από άτοµο σε άτοµο να υπάρχουν διαφορετικά 
αλληλόµορφα, δηλαδή εναλλακτικές µορφές ενός ίδιου γονιδίου.  
11 Ιστοσυµβατός (histocompatible), σε περίπτωση λήψης µοσχεύµατος το µόσχευµα γίνεται αποδεκτό από 
ένα άτοµο µόνο όταν δεν έχει αντιγόνα που να λείπουν από το άτοµο αυτό. 
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MHC του απογόνου θα του είναι ξένα. Για τον ίδιο λόγο τα αδέλφια έχουν μία στις 

τέσσερις πιθανότητες να είναι μεταξύ τους ιστοσυμβατά. 

Τα γονίδια του MHC που συμμετέχουν στην παρουσίαση των αντιγόνων είναι 

τα πιο πολυμορφικά που ως τώρα γνωρίζουμε στα θηλαστικά. Κάθε αλληλόμορφο 

των MHC γονιδίων κωδικοποιεί πρωτεΐνες και διαφέρει στο φάσμα των 

ολιγοπεπτιδίων με τα οποία δημιουργεί δεσμούς και τα οποία μεταφέρει στην 

κυτταρική επιφάνεια. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα εστιάζει σε μεγαλύτερο 

βαθμό στα μόρια MHC τάξης ΙΙ και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο εξώνιο των DRβ 

γονιδίων, διότι αυτό κωδικοποιεί τις ιδιαίτερα λειτουργικά σημαντικές θέσεις 

πρόσδεσης των αντιγόνων (ABS, Antigen Binding Sites)12. Η ποικιλομορφία των MHC 

συμβαδίζει με την ετερογένεια των υποδοχέων των Τ-λεμφοκυττάρων, οι οποίοι 

στη συνέχεια με τη σειρά τους καθορίζουν την αντοχή ενός οργανισμού σε 

ασθένειες και μακροπρόθεσμα επηρεάζουν το προσδόκιμο επιβίωσης ολόκληρων 

πληθυσμών.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο γενετικός ανασυνδυασμός στις περιοχές αυτές είναι 

σποραδικός. Ωστόσο, επιχιασμοί συμβαίνουν έστω και με μικρή συχνότητα και 

δίνουν νέους συνδυασμούς γενετικών τόπων MHC. Για το λόγο αυτόν, είναι 

εξαιρετικά σπάνιο δύο μη συγγενικά άτομα να έχουν αντίστοιχους 

πανομοιότυπους απλότυπους MHC. 

 

Πολυμορφισμός Γονιδίων MHC 

Ο πολυμορφισμός των γενετικών τόπων του MHC που παρατηρείται τόσο 

έντονα σε όλα τα σπονδυλωτά δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί ως τυχαίο γεγονός. 

Οι περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι προέκυψε με εξισορροπούσα ή 

διαφοροποιούσα επιλογή (balancing selection). Ο όρος αυτός αποδίδεται από τους 

εξελικτικούς στη διαδικασία κατά την οποία η φυσική επιλογή δρα έτσι ώστε να 

μειώνεται η συχνότητα των ακραίων φαινοτύπων και να ευνοείται ο μέσος 

φαινότυπος. Έτσι, τα πολλαπλά αλληλόμορφα, οι διαφορετικές δηλαδή εκδοχές 

                                                 
12 λόγω της ανισορροπίας σύνδεσης που παρατηρείται στην περιοχή (βλ. σελ. 15), η συµπεριφορά των 
DRβ γονιδίων είναι ένας καλός δείκτης για τη γενετική ποικιλοµορφία και των άλλων γονιδίων MHC 
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ενός γονιδίου, παραμένουν με ενεργό τρόπο σε ενδιάμεσες, εξισορροπιστικές 

συχνότητες στη γονιδιακή δεξαμενή, κάτι που διατηρεί τον γενετικό 

πολυμορφισμό. 

Ένας από τους μηχανισμούς με τη βοήθεια του οποίου η εξισορροπούσα 

επιλογή δρα για να διατηρήσει τον πολυμορφισμό είναι το πλεονέκτημα του 

ετεροζυγώτη (heterozygote advantage). Αφού η έκφραση των MHC γονιδίων είναι 

συνεπικρατής, τότε οι ετεροζυγώτες εκφράζουν σε αριθμό περισσότερες 

λειτουργικές MHC πρωτεΐνες από τους ομοζυγώτες. Αν αντίθετα η κληρονόμηση 

γινόταν με επικρατείς / υπολειπόμενους φαινοτύπους τότε τα ευαίσθητα γονίδια 

απλά θα αποκρύπτονταν στους ετερόζυγους γονότυπους, γι’ αυτό και ο τρόπος 

αυτός δε θεωρείται ικανός να διατηρήσει την υψηλή ποικιλομορφία που 

παρουσιάζει το MHC. Έτσι, λοιπόν, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αρμοστικότητα13, 

μια που οι ετεροζυγώτες έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο 

εύρος αντιγονικών πεπτιδίων. 

Ένας ακόμη μηχανισμός είναι η συχνο-εξαρτώμενη επιλογή (frequency-

dependent selection). Σύμφωνα με αυτήν η αρμοστικότητα ενός φαινοτύπου 

εξαρτάται από τη συχνότητα του, την παρουσία του, σε σχέση με τους άλλους 

φαινοτύπους του πληθυσμού. Στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει απαραίτητα κάτι 

στο περιβάλλον, αλλά οι συχνότητες μεταξύ των αλληλομόρφων, όταν για 

παράδειγμα τα ίδια τα αλληλόμορφα αλλάζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργούν14. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ένα αλληλόμορφο ή ένας γονότυπος 

ευνοείται σε μια συχνότητα, ενώ είναι επιζήμιος σε μια άλλη15. 

Η φυλετική επιλογή (sexual selection) ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και 

σύμφωνα με τον Δαρβίνο αναφέρεται στο πλεονέκτημα που έχουν ορισμένα 

άτομα σε σχέση με άλλα άτομα του ίδιου φύλου και του ίδιου είδους μόνο ως προς 

τη διαδικασία αναπαραγωγής. Πολυάριθμες μελέτες σε θηλαστικά έχουν δείξει 

                                                 
13 Αρµοστικότητα (fitness), είναι ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνει η παρουσία ενός γονότυπου σε έναν 
πληθυσµό, σε σχέση µε το ρυθµό κάποιου άλλου γονότυπου. 
14 Futuyama, Douglas J. Εξελικτική Βιολογία. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1995, σελ. 
348. 
15 πολλές φορές οι δύο αυτοί µηχανισµοί δρουν συνεργιστικά για τη διατήρηση ή / και την ενίσχυση της 
ποικιλοµορφίας του MHC : ένα σπάνιο αλληλόµορφο ευνοείται σε έναν χωρο-χρόνο και ταυτόχρονα 
προσδίδει πλεονέκτηµα σε αυτόν που το φέρει σε ετερόζυγη κατάσταση 
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αρνητική ομοιοτυπική σύζευξη (negative assortative or disassortative mating) ∙ 

φαίνεται πως υπάρχει προτίμηση σύζευξης ανάμεσα σε άτομα που μεταξύ τους 

φέρουν διαφορετικό φαινότυπο MHC. Έτσι λόγω της προτίμησης αυτής άτομα με 

σπάνια αλληλόμορφα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπαραχθούν. Και σαν 

αποτέλεσμα αυξάνεται το εύρος της ετεροζυγωτίας στους απογόνους. 

 

Ανισορροπία Σύνδεσης 

Οι HLA απλότυποι παρουσιάζουν μικρότερη ποικιλομορφία από αυτήν που θα 

περιμέναμε. Προσεγγίζοντας θεωρητικά το ζήτημα θα υπολογίζαμε πως στον 

χρόνο που έχει διανυθεί, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των αλληλομόρφων του MHC 

έχουν πραγματοποιηθεί και κανένας από αυτούς δεν παρουσιάζει διαφορετική 

συχνότητα από κάποιον άλλον. Η πραγματικότητα όμως δεν ανταποκρίνεται σε 

αυτήν την προσδοκία, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανισορροπία σύνδεσης και 

αναφέρεται στη μη τυχαία συσχέτιση μεταξύ αλληλομόρφων που βρίσκονται σε 

παρακείμενους γενετικούς τόπους. Κάποια αλληλόμορφα, δηλαδή, έχουν την τάση 

να εμφανίζονται μαζί συχνότερα από ότι αναμένεται στατιστικά. 

Παρόλο που οι αιτίες του φαινομένου αυτού δεν είναι πλήρως γνωστές 

γίνονται κάποιες σοβαρές υποθέσεις. Η απλούστερη είναι πως ο μέχρι σήμερα 

χρόνος ή ο μέχρι σήμερα αριθμός γενεών δεν είναι τελικά αρκετός για να 

δοκιμαστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί 16 . Εναλλακτικά υποστηρίζεται πως 

μηχανισμοί επιλογής έχουν ευνοήσει κάποιους συγκεκριμένους συνδυασμούς. Για 

παράδειγμα, αν κάποια αλληλόμορφα μπορεί να αλληλεπιδρούν και να 

προσφέρουν αντοχή σε ασθένειες, η συχνότητα αυτών των αλληλόμορφων θα 

ενισχυθεί στον πληθυσμό. Το αντίθετο φυσικά θα συμβεί με άλλα αλληλόμορφα 

που θα προκαλούν βλάβες. Μια τρίτη υπόθεση υποστηρίζει πως επειδή οι 

ανασυνδυασμοί φαίνεται να είναι συχνότεροι σε κάποια σημεία της αλληλουχίας 

του DNA που ονομάζονται ευαίσθητα σημεία (hotspots), η παρουσία ή απουσία 

                                                 
16 Goldsby, A.R., Kindt, J.T., Osborne, A.B. Kuby Immunology. W. H. Freeman & Company. United 
States of America, 2000, 4th edition, p. 186 – 187. 
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τέτοιων περιοχών με αυξημένη τάση για επιχιασμούς ανάμεσα σε αλληλόμορφα, 

οπωσδήποτε επηρεάζει τον συνδυασμό τους. 

 

Ιστοσυμβατότητα Μητέρας – Εμβρύου 

Το έμβρυο μέσα στη μήτρα είναι ένα αλλομόσχευμα17, του οποίου η επιβίωση 

εξαρτάται από την ανοσολογική απόκριση της μητέρας απέναντί του. Γνωρίζουμε 

πως το ανοσοποιητικό της σύστημα τόσο με τοπικούς όσο και με συστημικούς 

ανοσολογικούς παράγοντες μειώνει την ανοσογονικότητα της ημι-αλλογονικής 

βλαστοκύστης και τροποποιεί την ανοσολογική της απόκριση, ώστε να επιτευχθεί 

η εμφύτευση και η διατήρηση της εγκυμοσύνης. Γενικά, υφίσταται ένα είδος 

αμοιβαίας ανεκτικότητας ανάμεσα στο έμβρυο και τη μητέρα κατά τη διάρκεια 

μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Δε θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αλλιώς μια 

που τα HLA γονίδια έχουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ξένων μορίων 

προς τον εαυτό, κάτι που στην εγκυμοσύνη πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί, 

ώστε να επιτευχθεί ανοχή του εμβρυικού ιστού από τον οργανισμό της μητέρας. 

Σε πολλές από τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αυθόρμητων αποβολών 

αποδίδεται ανοσολογική αιτία. Μία από αυτές είναι η πιθανότητα το ζευγάρι να 

έχει κοινά HLA-αντιγόνα – ιδιαίτερα όταν δε φαίνεται να υπάρχει ανατομική ή 

χρωμοσωμική βλάβη στο έμβρυο 18 . Στο πλαίσιο αυτό δύο υποθέσεις έχουν 

διατυπωθεί19 : 

1. Η ανοσολογική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η ανοσολογική απόκριση της 

μητέρας απέναντι στο έμβρυο που έχει διαφορετικό HLA απλότυπο από εκείνη 

είναι απαραίτητη για την φυσιολογική εμφύτευση και ανάπτυξη του εμβρύου. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αντίστροφα, αν ένα ζευγάρι έχει πολλά κοινά 

HLA γονίδια και το έμβρυο ως αποτέλεσμα είναι όμοιο με τη  μητέρα του, η 

                                                 
17 αλλοµόσχευµα, είναι ιστός, µόσχευµα που µεταφέρεται µεταξύ διαφορετικών γενετικά ατόµων του 
ίδιου είδους · εκτός από την περίπτωση που το µόσχευµα µεταφέρεται µεταξύ µονοζυγωτικών διδύµων, 
κάθε άλλη αναφέρεται σε αλλοµοσχεύµατα · τα κύτταρα του αλλοµοσχεύµατος εκφράζουν αλλοαντιγόνα, 
τα οποία ο δέκτης τα θεωρεί φυσικά ξένα, όχι του εαυτού 
18 οι αυθόρµητες αποβολές βέβαια είναι µία ιδιαίτερα ετερογενής κατάσταση, πολυπαραγοντική και σε 
µεγάλο βαθµό µη εξακριβωµένη 
19 Hedrick, W.P. HLA-sharing, recurrent spontaneous abortion, and the genetic ypothesis. Genetics. 1988 ; 
119 : p. 199. 
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ανοσολογική απόκριση της μητέρας θα είναι προβληματική ως ένα βαθμό και 

συνεπώς και η επιβίωση του εμβρύου. 

2. Η γενετική υπόθεση, υποστηρίζει πως οι αυτόματες αποβολές που συμβαίνουν 

στα ζευγάρια τα οποία μοιράζονται HLA γονίδια είναι το αποτέλεσμα της 

παρουσίας ομοζυγωτίας στους απογόνους σε βλαβερά έως και θανατηφόρα 

υπολειπόμενα αλληλόμορφα. Πολλά τέτοια γονίδια έχουν στατιστικά 

συσχετισθεί με συνδεδεμένους HLA γενετικούς τόπους. 

 

Επιλογή Συντρόφου Σχετιζόμενη με το MHC 

Σε πολλά σπονδυλωτά έχει αποδειχθεί πως το Μείζον Σύμπλεγμα 

Ιστοσυμβατότητας επηρεάζει την προτίμηση συντρόφου και μάλιστα η προτίμηση 

αυτή εξαρτάται από τη μυρωδιά του σώματος του εν δυνάμει συντρόφου. Στο 

ανθρώπινο είδος έχουν επίσης κάποιες μελέτες καταλήξει πως ο άνθρωπος έχει 

προτιμήσεις οσφρητικού τύπου για πρόσωπα του αντίθετου φύλου με ανόμοιο 

MHC φαινότυπο σε σχέση με τον δικό του. Ο τύπος MHC στο αντίθετο φύλο 

φανερώνεται, παρουσιάζεται μέσα από τη μυρωδιά του σώματος. Ταυτόχρονα, 

έχουν προκύψει κάποιες ενδείξεις πως μπορεί να αλληλεπιδρούν και άλλες 

αισθητικές αντιλήψεις – πέρα από τη μυρωδιά – όπως για παράδειγμα η 

ελκυστικότητα του προσώπου, δηλαδή η οπτική αντίληψη. Πολλές φορές επίσης, 

ιδιαίτερα τα αρσενικά άτομα φέρουν κάποια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που 

δηλώνουν γενετική υπεροχή και ποιότητα. Τα θηλυκά από την πλευρά τους 

αναγνωρίζουν και εκτιμούν ανάλογα τα χαρακτηριστικά αυτά με γνώμονα την 

αναπαραγωγική επιτυχία.  

Η φυλετική αυτή επιλογή οδηγεί σε ευνοημένους MHC-ετερόζυγους 

απογόνους με πιθανό πλεονέκτημα την καλύτερη αντοχή σε παθογόνους 

μικροοργανισμούς, άρα μακροπρόθεσμα την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσής 

τους και συνεπώς της προσφοράς τους στη γονιδιακή δεξαμενή. Ας μην ξεχνάμε 

πως το MHC είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του γονιδιώματος αναφορικά με το 

ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι μια τέτοιου είδους επιλογή συντρόφου θα μπορούσε 

να μεγιστοποιήσει ή και μόνο να αυξήσει τον αριθμό των ξένων προς τον 
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οργανισμό αντιγόνων που τα άτομα των επόμενων γενεών μπορούν να 

αναγνωρίσουν και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανθεκτικότητά 

τους σε αυτά. 

Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της αρνητικής ομοιοτυπικής σύζευξης ένας 

πληθυσμός προλαμβάνει την ομομιξία, το οποίο επίσης καταλήγει σε αύξηση της 

ετεροζυγωτίας γενικά του γονιδιώματος και όχι μόνο ειδικά του MHC. Οι 

ομομικτικές τάσεις σε έναν πληθυσμό μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ένα 

αυξανόμενο κίνδυνο να βρεθούν κάποιοι απόγονοι ομόζυγοι για κάποια 

υπολειπόμενη ασθένεια. 

Βασικά με τον τρόπο αυτόν προσδίδεται πλεονέκτημα στις ανοσολογικές 

προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε οργανισμός. Η ανανέωση της 

ποικιλίας του MHC – ιδιαίτερα στα σημαντικά λειτουργικά τμήματα του όπως οι 

θέσεις πρόσδεσης των αντιγόνων – είτε μέσω μεταλλαγών, είτε ανασυνδυασμού ή 

ακόμα και μετανάστευσης από άλλους πληθυσμούς, είναι εξαιρετικά πολύτιμο 

εργαλείο στην κατά το δυνατόν συντονισμένη και αποτελεσματική ανοσολογική 

απόκριση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι θέσεις πρόσδεσης των αντιγόνων 

έχουν μεγαλύτερη συχνότητα μη-συνώνυμων αντικαταστάσεων κωδικονίων σε 

σχέση με τις συνώνυμες. Για τον λόγο αυτόν και πληθυσμοί με πολύ μικρή 

γενετική ποικιλομορφία εξαιτίας της ομομιξίας έχουν μικρή προσαρμογή σε 

καινούρια παθογόνα και εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία σε ασθένειες. 

Ωστόσο, από την πλευρά της και η ετεροζυγωτία δεν είναι επιθυμητή σε 

υπερβολικό βαθμό. Και αυτό γιατί ιδιαίτερα μεγάλοι αριθμοί διαφορετικών 

αλληλομόρφων MHC δίνουν μικρότερη ανθεκτικότητα στους πληθυσμούς, πιθανά 

λόγω της εκτεταμένης θυμικής αρνητικής επιλογής των Τ-λεμφοκυττάρων (τα Τ-

λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν πρωτεΐνες του εαυτού καταστρέφονται κατά τη 

διάρκεια της θυμικής επιλογής). 

Στον τομέα αυτόν έχει γίνει αρκετά μεγάλη έρευνα που μάλιστα φαίνεται να 

κερδίζει το ενδιαφέρον των επιστημόνων όλο και περισσότερο. Χαρακτηριστικά, 

στις διάφορες εργασίες του Wedekind και της εργαστηριακής ομάδας του έχει 

περιγραφεί μια προτίμηση και έλξη τόσο από την πλευρά ανδρών, όσο και 
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γυναικών σε κανονικό περιοδικό κύκλο για πρόσωπα με ανόμοιο MHC, καθώς και 

μια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό κοινών αλληλομόρφων που 

μοιράζονται και επιπέδου ευχαρίστησης 20 . Συμπληρωματικά, σε διαφορετική 

εργασία της ίδιας ομάδας21 βρέθηκε πως γυναίκες που έπαιρναν αντισυλληπτικό 

χάπι προτιμούσαν τις μυρωδιές όμοιων MHC ανδρών και αντίθετα, γυναίκες που 

δεν χρησιμοποιούσαν ορμονική αντισύλληψη επέλεγαν ως πιο ευχάριστες τις 

μυρωδιές ανόμοιων MHC ανδρών. Οι τελευταίες μάλιστα δήλωναν πως η οσμή των 

ανόμοιων MHC ανδρών τους θύμιζε τον τωρινό ή κάποιον παλιότερο σύντροφό 

τους.  

Οι συγγραφείς ερμήνευσαν τα αποτελέσματα αυτά ως μια τάση των γυναικών 

να στρέφονται και να αναζητούν συγγενικά πρόσωπα στην εγκυμοσύνη τους, 

ώστε να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν υποστήριξη από την ανθρώπινη 

κοινότητα για την απαιτητική φροντίδα των μωρών τους. Το σύστημα του MHC 

φαίνεται, λοιπόν, πως από τη μια ανιχνεύει τη γενετική ομοιότητα με σκοπό τη 

συνεργασία και από την άλλη τη γενετική ανομοιότητα με στόχο τη συζυγία. Εδώ 

δηλαδή, η χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, λόγω του ορμονικού προφίλ που 

συνεπάγεται μιμείται ουσιαστικά την περίοδο εγκυμοσύνης της γυναίκας. 

Κατέληξαν, λοιπόν, στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμπέρασμα πως οι γυναίκες που 

παίρνουν αντισυλληπτικό χάπι, όπως και οι έγκυες έχουν τροποποιημένη 

οσφρητική αίσθηση, ώστε να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν μέσω των μορίων 

MHC συγγενικά άτομα. Σαν δηλαδή το χάπι να μεταβάλλει τη γυναικεία 

συμπεριφορά προς αυτήν που φυσιολογικά αποκτά κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης της.  

Το στοιχείο αυτό εγείρει διάφορους προβληματισμούς γύρω από τη συντροφική 

και τη μετέπειτα εντός κάποιου γάμου ή σύμβασης σχέσης. Θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει πως αν η ορμονική αντισύλληψη επεμβαίνει στο βαθμό αυτό στην 

προτίμηση και συνεπώς στην επιλογή του συντρόφου, τότε μπορεί να επηρεάσει 

                                                 
20 Wedekind, C., Füri, S. Body odour preferences in men and women: do they aim for specific MHC 
combinations or simply heterozygosity? Proc. Roy. Soc. Lond. 1997 ; B (264), p. 1476 – 1477. 
21 Wedekind, C., Seebeck, T., Bettens, F., Paepke, A.J. MHC-dependent mate preference in humans. Proc. 
Roy. Soc. Lond. 1995 ; B (260), p. 246 – 247. 
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και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν δηλαδή μια γυναίκα επιλέξει τον σύντροφό της, 

ενώ παίρνει αντισυλληπτική αγωγή και αργότερα τη διακόψει και αν η έξωθεν 

αυτή ορμονική επίδραση έχει σημαντική βαρύτητα, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά 

να οδηγήσει και σε διακοπή της συντροφικής σχέσης. 

Σε μια ακόμη, από τις πιο κλασικές μελέτες, αυτή της ομάδας του Ober 22 

διερευνήθηκε κατά πόσο σε έναν σε γενικές γραμμές ομομικτικό, εθνικά 

ομοιογενή πληθυσμό, με μικρό ρεπερτόριο HLA γονιδίων υπάρχει επιλογή 

συντρόφου με βάση το MHC. Ο πληθυσμός αυτός αποτέλεσε ένα πολύ καλό 

δείγμα εξαιτίας των εθνογραφικών χαρακτηριστικών του : πρόκειται για 

μειονότητα, οι γάμοι είναι ισόβιοι, αλλά δεν επιβάλλονται, δεν υπάρχουν διαζύγια, 

οι γάμοι μεταξύ στενών συγγενών – όπως ξαδέλφια – είναι σπάνιοι και 

αποτρέπονται και τέλος είναι συχνό το φαινόμενο να συμβαίνουν δύο ή 

περισσότεροι γάμοι ανάμεσα σε άτομα δύο συγκεκριμένων γενεών – 

οικογενειών 23 . Τα αποτελέσματα έδειξαν αρνητική ομοιοτυπική σύζευξη 

αναφορικά με το MHC, παρόλο που η ενδογαμία – σε έναν μέτριο βέβαια βαθμό – 

ήταν κοινή πρακτική. Η βαρύτητα των αποτελεσμάτων αυτών έγκειται στο 

γεγονός ότι πρόκειται για μελέτη πεδίου και όχι σχεδιασμένου εργαστηριακού 

πειράματος, καθώς και λόγω του ότι στη συγκεκριμένη κοινότητα δε 

χρησιμοποιείται ορμονική αντισύλληψη. 

Μια άλλη μελέτη24, κατέληξε σε αξιοπρόσεκτα συμπεράσματα σε σχέση με την 

επεξεργασία της μυρωδιάς του συντρόφου από τον ανδρικό και γυναικείο 

εγκέφαλο. Η ομάδα του Pause διαπίστωσε πως τα οσφρητικά όμοια MHC δείγματα 

επεξεργάζονταν πολύ γρηγορότερα και προκαλούσαν μεγαλύτερα δυναμικά στον 

φλοιό του εγκεφάλου από τα ανόμοια MHC δείγματα. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε 

σε υπάρχον πλεονέκτημα που προσδίδεται στο άτομο να αναγνωρίζει όμοια MHC 

άτομα. Πιθανά, δηλαδή, η αποφυγή των ατόμων αυτών έχει σημαντικά 

                                                 
22 Ober, C., Weitkamp, R. L., Cox, N., Dytch, H., Kostyu, D., Elias, S. HLA and mate choice in humans. 
Am. J. Hum. Genet. 1997 ; 61 : 497 – 504. 
23 για παράδειγµα, δύο αδελφοί παντρεύονται δύο αδελφές 
24 Pause, B.M., Krauel, K., Schraders, C., Sojka, B., Westphal, E., Muller-Ruchholtz, W., Ferstl, R. The 
human brain is a detector of chemosensorily transmitted HLA-class I-similarity in same- and opposite-sex 
relations. Proc. R. Soc. Lond. 2006 ; B(273) : 471 – 478. 
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μεγαλύτερη βιολογική αξία από την έλξη ανόμοιων MHC ατόμων. Στα τελευταία 

αυτά άτομα η απόκριση είναι μικρότερη και σε χρόνο και σε ένταση. Γενικότερα 

φαίνεται πως η πρόληψη της ομομιξίας με τη βοήθεια του MHC έχει μεγαλύτερο 

όφελος και συνεπώς είναι σημαντικότερη πληροφορία από την ίδια την 

ετεροζυγωτία στο MHC. Για τον λόγο αυτόν και προκρίνεται από τις φυσιολογικές 

διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Διάφορες μελέτες για τη διερεύνηση της σχέσης ελκυστικότητας προσώπου και 

MHC φαινοτύπου έχουν δείξει πως η σχετιζόμενη με το MHC επιλογή συντρόφου 

τελικά δεν περιορίζεται μόνο στην οσφρητική αντίληψη και προτίμηση. Στο πεδίο 

αυτό μάλιστα τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι αντίστροφα. Απροσδόκητα, οι 

γυναίκες αξιολογούν ως ελκυστικότερα πρόσωπα όμοιων MHC ανδρών25 ιδιαίτερα 

όταν αναφέρονται σε υποψήφιους συντρόφους για μόνιμη σχέση. Πιθανά, τα 

πρόσωπα συντρόφων με όμοιο MHC φανερώνουν πιο έμπιστα και φυσιογνωμικά 

γνωστά ή / και κοντινά άτομα. Άρα είναι αναμενόμενο η εξέλιξη να ευνοεί τέτοιου 

είδους συνευρέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν φροντίδα και πίστη 

των συντρόφων και παραπέρα η ευημερία της οικογένειας. Άλλωστε, όλοι 

κατανοούν την αποφυγή δυσμορφικών φαινοτύπων, οι οποίοι τις περισσότερες 

φορές τελικά είναι σημάδια ύπαρξης ελαττωματικών γονιδίων. 

Οι ίδιοι συγγραφείς (Robert et al.)26 δίνουν μια ακόμα ενδιαφέρουσα ερμηνεία. 

Εξηγούν πως η ανακολουθία αυτή ανάμεσα στις οσφρητικές και οπτικές 

προτιμήσεις συμβαίνει διότι οι δύο αυτές αισθήσεις συνδυάζονται προκειμένου να 

επιλεχθεί ένα άριστο – και όχι μέγιστο – επίπεδο γενετικής ποικιλομορφίας στο 

MHC του εν δυνάμει συντρόφου. Έτσι αποκλείονται οι πολύ όμοιοι, αλλά και οι 

πολύ ανόμοιοι γονότυποι MHC, ώστε να αποφεύγονται από τη μία οι επιζήμιες 

επιπτώσεις της ομομιξίας, αλλά να έχουν και την ευκαιρία να διατηρούνται 

κάποιοι συνδυασμοί γονιδίων που προσφέρουν πλεονεκτήματα για προσαρμογή 

των οργανισμών σε διάφορους χωροχρόνους. Άλλωστε όπως έχει σημειωθεί και 

προηγουμένως το υψηλό επίπεδο ετεροζυγωτίας του MHC, λόγω της εκτεταμένης 

                                                 
25 Roberts, S.C., Little, A.C., Gosling, L.M., Jones, B.C., Perett, D.I., Carter, V., Petrie, M. MHC-
assortative facial preferences in humans. Biol. Lett. 2005 ; 1 : p. 401-402 
26 στο ίδιο, p. 402 



  22

θυμικής επιλογής που το συνοδεύει μάλλον πρόβλημα παρά πλεονέκτημα είναι27. 

Δεν πρέπει ωστόσο να παραληφθεί πως στην εν λόγω έρευνα οι συγγραφείς δε 

συνυπολόγισαν τη λήψη ή όχι ορμονικής αντισύλληψης από την πλευρά των 

γυναικών που πήραν μέρος. Ο παράγοντας αυτός σε προηγούμενες μελέτες που 

αναφέρθηκαν28 έδειξε να έχει καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα και πιθανά να 

συνέβαινε το ίδιο εάν λαμβάνονταν και εδώ υπόψη. 

 

Πώς Επηρεάζει το MHC τη Μυρωδιά του Σώματος; 

Αυτό είναι ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί να απαντηθεί με τις σημερινές 

γνώσεις μας. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με κάποια 

δεδομένα, καθώς η έρευνα στον τομέα αυτό μόνο τελευταία παρουσιάζει ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον και συνεπώς και αξιόλογα αποτελέσματα. 

Στην πραγματικότητα, δε γνωρίζουμε ποια από τα διαφορετικά HLA γονίδια 

παίρνουν μέρος στη μυρωδιά του ανθρώπινου σώματος που σχετίζεται με την 

επιλογή συντρόφου. Πιθανότερο θεωρείται πως σχετίζονται τα γονίδια του MHC I, 

εξαιτίας του ότι είναι αυτό που εκφράζεται στην επιφάνεια όλων των εμπύρηνων 

σωματικών κυττάρων.  

Έχουν διατυπωθεί μάλιστα διάφορες προσεγγίσεις : πως τα μόρια MHC 

μεταφέρουν διάφορα πεπτίδια τα οποία επηρεάζουν τη μυρωδιά του σώματος, πως 

μπορούν να πυροδοτήσουν – πάλι μέσω κάποιων μορίων που μεταφέρουν – 

νευρικές αποκρίσεις στην οσφρητική αισθητική οδό, πως αποθέτουν διάφορα 

πτητικά μόρια σε αποκρινείς αδένες. Έχει ακόμη εκφρασθεί η άποψη πως πιθανά 

η μικροβιακή χλωρίδα που βρίσκεται στο δέρμα, στο εντερικό και στο 

ουρογεννητικό σύστημα μπορεί μέσω μεταβολιτών να επηρεάζει τη μυρωδιά του 

σώματος. 

 

 

                                                 
27 το γεγονός αυτό θα µπορούσε να εξηγήσει και το γιατί µέχρι σήµερα οι διάφορες µελέτες πάνω στην 
MHC-εξαρτώµενη επιλογή συντρόφου δεν καταλήγουν σε ιδιαίτερα σηµαντικά στατιστικώς 
συµπεράσµατα 
28 Wedekind, C., Seebeck, T., Bettens, F., Paepke, A.J. ό.π., p. 245 – 247. 
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Είναι Γονιδιακά Κατευθυνόμενη η Επιλογή Συντρόφου; 

Το βασικό ερώτημα είναι αν σε κάποιο βαθμό η επιλογή συντρόφου στο 

ανθρώπινο είδος έχει και βιολογική – εκτός από κοινωνική – βάση. Η 

πραγματικότητα ωστόσο είναι πως σίγουρα είμαστε ακόμα μόλις στην αρχή της 

ερευνητικής διαδικασίας που θα μπορέσει να δώσει απάντηση και για τον λόγο 

αυτό οποιαδήποτε συμπεράσματα δεν μπορούν να είναι ικανοποιητικά ασφαλή. Η 

απάντηση δεν είναι απλή, αλλά πολυπαραγοντική αφού δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε ακριβώς πως και πόσο ποικίλλουν και αλληλεπιδρούν οι διάφορες 

προτιμήσεις για συγκεκριμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και πώς τα «καλά» και 

«επιθυμητά» γονίδια μπορούν να «αποκαλύπτονται» και να προκαλούν 

διαφορετικές και εξατομικευμένες αποφάσεις στην επιλογή του συντρόφου. Οι 

περισσότερες μελέτες άλλωστε μέχρι και σήμερα αναφέρονται σε προτιμήσεις και 

όχι σε επιλογή. 

Σε αυτό που οι έρευνες καταλήγουν, αναφορικά με την προτίμηση με βάση τα 

οσφρητικά ερεθίσματα, είναι πως οποτεδήποτε είναι δυνατό να υπάρχει η επιλογή, 

τα άτομα προτιμούν συμβίους με ανόμοιο MHC σε σχέση με το δικό τους. Στο πεδίο 

αυτό η μελέτη της ομάδας του Chaix 29  διερευνά την ύπαρξη αρνητικής 

ομοιοτυπικής σύζευξης που να σχετίζεται με το MHC, με απόλυτη, απευθείας 

μέτρηση της γενετικής ομοιότητας μεταξύ συζύγων. Μελετήθηκαν δύο πληθυσμοί 

: ένας αμερικανικός και ένας αφρικανικός. Ο πρώτος ήταν ένας απομονωμένος 

πληθυσμός, κάτι που βοηθά την έρευνα να ανακαλύψει την επίδραση της 

βιολογικά κατευθυνόμενης επιλογής συντρόφου απουσία άλλων παραγόντων 

κοινωνικών ή δημογραφικών. Αντίθετα, για τον δεύτερο πληθυσμό, η εθνογραφία 

δείχνει πως η επιλογή του συντρόφου συμβαίνει με «ανταλλαγές» μεταξύ 

συγγενών, δηλαδή κατευθυνόμενα μεταξύ ατόμων με κοντινή καταγωγή.  

Στον πρώτο πληθυσμό βρέθηκε μεγάλη ανομοιότητα MHC μεταξύ των 

συντρόφων, η οποία ήταν και στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη τόσο από τις 

διαφορές του υπόλοιπου γονιδιώματός τους, όσο και σε σχέση με τη διαφορά του 

                                                 
29 Chaix, R., Cao, C., Donelly, P. Is mate choice in humans MHC-dependent? PLoS Genet. 2008 ; 4 (9) : 
e1000184. 
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MHC μεταξύ τυχαίων ζευγαριών που επιλέχθηκαν από τον πληθυσμό. Για το 

λόγο αυτό, η ανομοιότητα του MHC δεν αποδίδεται από τους συγγραφείς σε 

δημογραφικούς παράγοντες, αλλά σε πιέσεις από αρνητική ομοιοτυπική σύζευξη 

στο επίπεδο του MHC. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διάκρισης του επιθυμητού MHC 

είτε με τη βοήθεια της μυρωδιάς του σώματος είτε με την επιλογή των 

κατάλληλων σπερματοζωαρίων από το θηλυκό ωάριο.  

Από την άλλη πλευρά, στον αφρικανικό υπό μελέτη πληθυσμό φαίνεται το 

MHC να μην παίζει τον ίδιο ρόλο. Αυτό το αποδίδουν είτε στη σημαντικότερη 

επίδραση των κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων ή ακόμα στο ότι ο 

στόχος της επιλογής συντρόφου σε αυτήν την κοινότητα δεν είναι η κατά το 

δυνατόν ανομοιογένεια του MHC στους απογόνους, αλλά η επίτευξη του άριστου 

αριθμού αλληλομόρφων30. Το τελευταίο συμπεραίνεται από το γεγονός ότι στον 

πληθυσμό αυτό παρουσιάστηκε μεγαλύτερη ποικιλομορφία των διαφόρων τύπων 

MHC31 και έτσι ίσως με αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός προσπαθεί να κρατήσει 

ζευγάρια με όχι και τόσο ανόμοιο MHC. 

Το συμπέρασμα είναι πως μια και οι εθνογραφικοί παράγοντες έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίδραση στους πληθυσμούς, διαφορετική 

αναμένεται να είναι και η σχετική επίδραση των βιολογικών παραγόντων. 

Τέλος, όλα τα παραπάνω σημεία είναι ουσιαστικά κάποια ή μάλλον αρκετά 

από τα μεμονωμένα κομμάτια του ζητήματος της επιλογής συντρόφου. Η πλήρης 

εικόνα για τον τρόπο που παίρνεται μια τέτοια απόφαση δεν είναι ακόμη 

συγκροτημένη και πλήρως κατανοητή.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 όπως αναφέρεται και στη σελ. 21, τελευταία παράγραφος 
31 όπως αυτή παρουσιάζεται και στα άτοµα από διαφορετικές εθνικότητες – σε αντίθεση µε τους σχετικά 
αποµονωµένους πληθυσµούς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η επιθυμία και η απόφαση να γίνεις γονιός – ακόμα και όταν αναφερόμαστε 

στο δικό μας είδος – δεν είναι μια εντελώς ανεξάρτητη και ελεύθερη επιλογή. Είναι 

μια πράξη που εξελικτικά έχει αρχέγονη αφετηρία και συνδέεται με την απόκτηση 

απογόνου και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση πως έστω και ένας θα επιβιώσει 

ως την ενηλικίωση και την αναπαραγωγική ωριμότητα. Αυτό αποτελεί και τον πιο 

αντιπροσωπευτικό δείκτη αναπαραγωγικής επιτυχίας κάθε ατόμου στον 

εξελικτικό χρόνο. 

Μέσα σε αυτό το παιχνίδι τα βρέφη των πρωτευόντων είναι αναμφισβήτητα 

ακαταμάχητα. Είναι μια «στρατηγική» που όλοι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε : 

σπάνια στην καθημερινή κοινωνική μας ζωή ένα βρέφος θα μείνει απαρατήρητο. 

Το αντίθετο μάλιστα ∙ θα τραβήξει τα βλέμματα και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γνωστών και αγνώστων. Ιδιαίτερα τα θηλυκά άτομα βρίσκουν τα μωρά πολύ 

γοητευτικά και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο μικρότερη είναι η ηλικία τους. 

Πράγματι, τα νεογέννητα βρέφη έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

φανερώνουν πόσο ευάλωτα, αβοήθητα και εξαρτημένα είναι : το στρογγυλό 

κεφάλι το οποίο είναι και ιδιαίτερα μεγάλο σε αναλογία με το υπόλοιπο σώμα 

τους32, οι αδέξιες, ακούσιες κινήσεις, η μυρωδιά, το λεπτό και ροδαλό δέρμα. 

Στη σύγχρονη εποχή, από την άλλη πλευρά, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν 

στο πεδίο αυτό μια πραγματικά πολύ ευρεία γκάμα επιλογών, την οποία δεν είχαν 

ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ανθρώπου. Μπορούν να προγραμματίσουν τη 

γονεϊκότητα, να την απορρίψουν χωρίς να κατακριθούν, να τη μεταθέσουν, να τη 

«μετασχηματίσουν33». Μπορούν επίσης να πάρουν μικρό ρίσκο επενδύοντας σε 

μικρό αριθμό απογόνων, για τους οποίους έχουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό 

βεβαιότητας πως θα επιβιώσουν.  

                                                 
32 αποτελεί το 1/4 του συνολικού µήκους του σώµατός τους σε σχέση µε το 1/7 που ισχύει στον ενήλικο 
33 αναφέροµαι στους καινούριους ορισµούς της γονεϊκότητας που εισάγουν οι τεχνικές υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής  
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Κάποιοι φραγμοί της φυσιολογίας του ανθρώπου βέβαια εξακολουθούν να 

παραμένουν σταθεροί : η ηλικία της αρχής της εμμηνόπαυσης, καθώς και η 

μείωση της γονιμότητας περίπου μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής των 

γυναικών είναι ένα δεδομένο που δεν έχει αλλάξει παρόλη την ιατρική πρόοδο και 

τη βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης και των όρων διαβίωσής μας. Κάποιοι 

άλλοι φραγμοί στην τεκνοποίηση έχουν ωστόσο εξαλειφθεί, όπως αυτοί που 

σχετίζονται με ορισμένες ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν τη γονιμότητα.  

 

Μητρικός Δεσμός 

Για τη μητέρα στο ανθρώπινο είδος, η αναγνώριση του μωρού της ξεκινά λίγο 

μετά τη γέννα και είναι μια διαδικασία με διάρκεια και όχι αυτόματη. Δεν υπάρχει 

δηλαδή, μια κρίσιμη «όλα ή τίποτα» περίοδος μετά τη γέννα μέσα στην οποία η 

μητέρα έχει μοναδική ευκαιρία να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί το παιδί της. 

Αντίθετα, η πορεία αυτή είναι μεγαλύτερη και βασίζεται κυρίως στην εγγύτητα, 

στη φυσική επαφή και συνεπώς στο χρόνο. Αυτό δίνει από τη μια μικρή 

πιθανότητα στη μητέρα να κάνει λάθος ή / και να προτιμήσει κάποιο άλλο μωρό, 

αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει και την πιθανότητα να αποδεχθεί πολύ καλά και 

ένα θετό μωρό. Για τον λόγο αυτό και η υιοθεσία στον άνθρωπο οδηγεί σε τόσο 

ισχυρούς δεσμούς μεταξύ γονιών και παιδιών, οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα 

από τους δεσμούς που έχουν οι γονείς που έχουν γεννήσει τα παιδιά τους. 

Όλοι λίγο πολύ θεωρούμε πως η μητρική αγάπη ή το μητρικό ένστικτο34 είναι 

αυτονόητο – μιλάμε μάλιστα και για «βιολογικό ρολόι»35. Η πραγματικότητα όμως 

είναι πως ο τοκετός καθεαυτός δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση πως η μητέρα θα 

φροντίσει κάθε παιδί που φέρνει στον κόσμο. Τα πάντα εξαρτώνται από την 

ψυχολογική της κατάσταση, καθώς και τις κοινωνικές επιταγές και περιστάσεις. 

Μια γυναίκα που έχει την προδιάθεση, το προφίλ να είναι μητέρα μπορεί να 

αγαπήσει οποιοδήποτε μωρό, ενώ μια μητέρα που δεν το έχει δεν μπορεί να μάθει 

                                                 
34 το ένστικτο της µητέρας που γεννά 
35 ο όρος βιολογικό ρολόι αναφέρεται στην έντονη επιθυµία µιας γυναίκας να αποκτήσει παιδιά και 
ιδιαίτερα το πρώτο της παιδί · η φράση «το βιολογικό µου ρολόι χτυπά / χτύπησε» έχει να κάνει µε την 
ανάγκη να γεννήσει το παιδί της άµεσα, προτού να είναι πολύ αργά 
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να αγαπά ούτε το δικό της παιδί. Πιθανά, λοιπόν, ο όρος «βιολογικό ρολόι» 

αναφέρεται στο «κοινωνικό ρολόι» της μητρότητας με την έννοια ότι μπορεί η 

γέννηση και ανατροφή παιδιών να είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, η έντονη 

παρόρμηση όμως για τη βίωση μιας τέτοιας εμπειρίας μάλλον είναι σε μεγάλο 

βαθμό κοινωνικά κατασκευασμένη. 

Το «μητρικό ένστικτο» λοιπόν δεν είναι μια μηχανική αντίδραση ή προδιάθεση 

του γυναικείου οργανισμού. Ο δεσμός μητέρας-παιδιού είναι ένα δυαδικό σχήμα 

που προοδευτικά αναπτύσσεται και εκδηλώνεται και από τις δύο πλευρές. Η 

εγκυμοσύνη και ο τοκετός δεν είναι προαπαιτούμενα στάδια για τη βίωση της 

μητρότητας. Ο συναισθηματικός δεσμός μητέρας-παιδιού γίνεται ισχυρότερος όσο 

απομακρυνόμαστε από την ημέρα του τοκετού και όσο περισσότερο φροντίζουν 

και τα δύο μέλη για αυτόν. Γι’ αυτό και μια μητέρα που χάνει το μωρό της στη 

γέννα – γεγονός καθόλου σπάνιο στο είδος μας – στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν πενθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει 

σύντομα σε επόμενη γέννα στη ζωή της. Ταυτόχρονα, ένα βρέφος μπορεί να 

υιοθετηθεί κάποιες μέρες μετά τη γέννησή του και να αγαπηθεί τόσο έντονα και 

απόλυτα όσο και ένα άλλο που το ανατρέφει η βιολογική του μητέρα. Η ίδια η 

φύση φαίνεται να προνοεί και για αυτό. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να 

προκαλέσει γαλουχία και να θηλάσει με επάρκεια ένα μωρό χωρίς να έχει μείνει 

ποτέ έγκυος.  

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού η μητέρα Homo sapiens είναι το 

περιβάλλον του, ο κόσμος του, ο σύνδεσμός του με την κοινωνία. Το συμπαθές 

βρέφος για να επιβιώσει γαντζώνεται, προσκολλάται στο πρόσωπο που θα βρεθεί 

κοντά του και νοιάζεται για αυτό. Μπορεί να είναι σε ένα βαθμό 

προγραμματισμένο να γνωρίζει τη γυναίκα που το κυοφόρησε και το γέννησε, 

αλλά στο παιχνίδι της επιβίωσής του χωρά και οποιοσδήποτε άλλος του χαρίζει 

ζεστασιά με την παρουσία του και ασφάλεια με την θερμή ανταπόκριση στις 

ανάγκες του. Αν η βιολογική μητέρα δεν έχει την ικανότητα ή τη θέληση να 

αφοσιωθεί στο παιδί της, τότε μια άλλη γυναίκα που θα αναλάβει την ανατροφή 

του είναι παραπάνω από επαρκής. 



  28

Αν βέβαια προσπαθήσουμε να αποδώσουμε με μεγάλη ακρίβεια τους όρους, 

στην πραγματικότητα βιολογική δεν είναι η μητέρα που μόνο γεννά ένα παιδί. Η 

βιολογία περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο εύρος παραγόντων από τα απλά γονίδια. 

Βιολογική θα λέγαμε την μητέρα που μεγαλώνει μαζί με το παιδί της και που του 

παρέχει το υγιές περιβάλλον να αναπτυχθεί σωματικά και ψυχικά. Αυτή είναι και 

μια επένδυση που απαιτεί μεγαλύτερη επιστράτευση πόρων από την εγκυμοσύνη 

και τον τοκετό. 

Η γυναίκα γίνεται μητέρα μέρα με τη μέρα. Όσο εκείνη ανταποκρίνεται στο 

παιδί της και όσο εκείνο γνωρίζει τη μητέρα του, τόσο χτίζεται η δια βίου σχέση 

τους. Το ένστικτο ή καλύτερα η εντύπωση της μητρικής φροντίδας από την παιδική 

ηλικία της ίδιας, καθώς και οι αλλαγές – σωματικές και ψυχικές – που οπωσδήποτε 

επιφέρει μια εγκυμοσύνη σίγουρα συνεπικουρούν. Η συνολική απόκριση όμως δεν 

είναι αυτόματη. Ο άνθρωπος άλλωστε διαφέρει σε ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό από τα άλλα θηλαστικά : η σκέψη και η μάθηση, οι διεργασίες του 

νου του έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επίδρασης στη ζωή του και μπορούν ανά πάσα 

στιγμή να μετασχηματίσουν τη βούληση και την πράξη του. 

 

Ο Ρόλος των Συγγενών και της Κοινότητας 

Η αναπαραγωγική επιτυχία κρίνεται όχι στον αριθμό των απογόνων που 

γεννιόνται αλλά στον αριθμό των απογόνων που επιβιώνουν. Στις μέρες μας οι 

δύο αυτοί αριθμοί περίπου ταυτίζονται36, αλλά αυτό δε συνέβαινε πάντα. Αντίθετα, 

η διαφορά τους ήταν πολύ μεγάλη και βρισκόταν σε απόλυτη εξάρτηση από την 

ικανότητα εκτίμησης και υπερπήδησης αντίξοων συνθηκών στο περιβάλλον, 

ύπαρξης επαρκών πόρων και στα πρωτεύοντα σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία 

συγγενών και κοντινών ατόμων, διαθέσιμων για βοήθεια στην ανατροφή των 

μικρών.  

Το ανθρώπινο μωρό έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτηριστικό : τη 

μεγαλύτερη σε διάρκεια παιδική ηλικία – και συνεπώς εξάρτηση από ενήλικες – σε 

σχέση με τα μωρά των άλλων ζώων. Το φαινομενικά αυτό εξελικτικό μειονέκτημα 

                                                 
36 στις αναπτυγµένες χώρες 
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είναι πολύ πιθανό πως αντισταθμίζεται από την ύπαρξη μεγαλύτερου εγκεφάλου 

και πιο πολύπλοκης νοημοσύνης στο είδος μας. Μάλιστα, παρόλη την εννιάμηνη 

παραμονή στη μήτρα, η περίμετρος του κρανίου στα ανθρώπινα μωρά είναι τόσο 

μεγάλη που και πάλι γεννιόνται σε νωρίτερη αναπτυξιακά φάση συγκριτικά με τα 

άλλα πρωτεύοντα, ώστε να καταφέρουν να περάσουν από το στενό πυελικό 

κανάλι της μητέρας τους. Η κατάσταση ακόμα και έτσι είναι οριακή και γι’ αυτό ο 

τοκετός στον άνθρωπο έχει μεγάλο ρίσκο. Το ανθρώπινο βρέφος θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί «εξω-μητρικό έμβρυο» αφού και μετά την έξοδό του στον κόσμο 

χρειάζεται αδιάλειπτη φροντίδα και προσοχή προκειμένου να επιβιώσει. 

Η φροντίδα αυτού του «υψηλών απαιτήσεων» μωρού είναι στα χέρια όχι μόνο 

της μητέρας του. Η βοήθεια από τον πατέρα, από συγγενείς, μέλη της κοινότητας 

ή όποιον άλλο μπορεί να την προσφέρει είναι κρίσιμη για την ανατροφή του37. Στις 

παραδοσιακές κοινότητες η επιβίωση ενός νέου μέλους ήταν υπόθεση όλων. Η 

λεχώνα και το βρέφος έχαιραν της φροντίδας τους για το φαγητό, τις καθημερινές 

ανάγκες, την ξεκούραση της μητέρας, ακόμα και το θηλασμό του βρέφους. Πολλές 

φορές γυναίκες θήλαζαν σε κάποια ανάγκη το μωρό κάποιας άλλης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθεσία ήταν μια γενναιόδωρη και απόλυτα 

συνυφασμένη με τη ζωή και τις εκφάνσεις της πράξη. Οι θετοί γονείς δεν 

αποφάσιζαν να μεγαλώσουν ένα παιδί που δεν έχουν γεννήσει μόνο στην 

περίπτωση που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να τεκνοποιήσουν. Πάρα πολλές ήταν οι 

φορές που ζευγάρια με δικά τους βιολογικά παιδιά υιοθετούσαν και κάποιο ή 

κάποια που έμεναν ορφανά ή που οι δικοί τους βιολογικοί γονείς αδυνατούσαν να 

μεγαλώσουν ∙ κάτω από ορισμένες συνθήκες μάλιστα αυτή ήταν και μια άτυπη 

«υποχρέωση». Ως παραδοσιακή πρακτική, λοιπόν, η υιοθεσία ενός έκθετου ή 

ορφανού παιδιού ήταν και προς το συμφέρον της κοινότητας, μια καλή αναλογία 

με τον τρόπο ζωής της αμοιβαιότητας των κοινωνικών εντόμων. 

 

                                                 
37 τόσο κρίσιµη που πολλοί θεωρούν πως η εµµηνόπαυση οφείλει την ύπαρξη και τη σταθεροποίησή της 
στο είδος µας στη δυνατότητα που παρέχει στις γυναίκες να συµβάλλουν στην ανατροφή των εγγονών 
τους και µε αυτόν τον τρόπο στη φάση αυτή της ζωής τους να συνεχίσουν να ενισχύουν την 
αναπαραγωγική τους επιτυχία 
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Η Υιοθεσία στο Ανθρώπινο Είδος 

Για τον Dawkins38,  

“..η υιοθεσία, στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να θεωρείται εκτροπή από 

ένα θεμελιακό κανόνα, κι αυτό γιατί το γενναιόδωρο θηλυκό όταν φροντίζει το 

ορφανό δεν ευνοεί τα δικά του γονίδια. Χάνει χρόνο και ενέργεια που θα 

μπορούσε να τα επενδύσει στη ζωή των συγγενών της και ειδικότερα των 

μελλοντικών παιδιών της.”, 
 

είναι δηλαδή διπλό ατόπημα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως πρόκειται για μια σπάνια 

στρατηγική, καταδικασμένη σε αποτυχία, όχι εξελικτικά σταθερή39. Εάν το θετό 

παιδί έρθει σε μια οικογένεια που ήδη υπάρχουν και άλλα γενετικά παιδιά 

μοιράζεται μαζί με αυτά τους πόρους της οικογένειας. Αν μάλιστα ο θετός γονέας 

καθυστερήσει λόγω του υιοθετημένου παιδιού την επόμενη γέννα, ευθύς 

μειώνεται η αναπαραγωγική του επιτυχία. Ακόμα όμως και αν ο γονιός δεν έχει 

δικά του γενετικά παιδιά, με την ανατροφή ενός ξένου προς αυτόν γενετικά 

παιδιού, στερεί από πιθανούς συγγενείς με τους οποίους οπωσδήποτε μοιράζεται 

κάποιο γενετικό υλικό τη φροντίδα που διαφορετικά θα τους παρείχε. 

 Αντίθετα, η στρατηγική αυτή από την πλευρά των γενετικών γονέων είναι 

ιδιαίτερα σταθερή. Οι άνθρωποι αυτοί δίνοντας το παιδί τους για υιοθεσία σε μια 

άλλη οικογένεια μπορεί να βελτιώνουν τις συνθήκες ανατροφής πιθανών άλλων 

παιδιών τους, ενώ παράλληλα σιγουρεύουν την επιβίωση και του συγκεκριμένου 

παιδιού. Λειτουργούν δηλαδή όπως οι κούκοι, τα «παρασιτικά πουλιά της 

επώασης» τα οποία αφήνουν τα αβγά τους στις φωλιές άλλων40. Η στρατηγική 

αυτή από την πλευρά της αναπαραγωγικής επιτυχίας φυσικά έχει απόλυτα θετικό 

αποτέλεσμα, τελείως αντίθετο με άλλες, όπως η εγκατάλειψη του παιδιού ή η 

βρεφοκτονία. 

 Αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε πιο προσεκτικά και σφαιρικά την 

υιοθεσία ως στρατηγική θα αντιληφθούμε και άλλα δεδομένα. Πιθανά, στο 

επίπεδο μιας μεγαλύτερης ομάδας το πολύ σημαντικό κέρδος μιας πράξης 

υιοθεσίας θα είναι η ενδυνάμωσή της. Με άλλα λόγια, όταν φροντίζεται ένα 

                                                 
38 Dawkins, R. Το Εγωιστικό Γονίδιο (Μαργαρίτης, Λ.Χ., Τσουκαλαδάκης, Α.Γ., Μετάφραση). Εκδόσεις 
Σύναλµα, Αθήνα, 1988, σελ. 159. 
39 στο ίδιο, σελ. 162. 
40 στο ίδιο, σελ. 160. 
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έκθετο μωρό, πολύ περισσότερο όταν αυτό το παιδί έχει ήδη γεννηθεί, συνεπώς 

έχει περάσει από ένα πρώτο έλεγχο στη διαβίβαση των γονιδίων από γενιά σε 

γενιά και έχει ένα προβάδισμα ως προς τις πιθανότητες επιβίωσής του41, η ομάδα 

το λιγότερο μεγαλώνει σε μέγεθος, σε αριθμό ατόμων. Αυτό συνεπάγεται 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων και σίγουρα στην 

πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. 

Στην εποχή μας πια η υιοθεσία ως πράξη είναι αδιαμφισβήτητα μια 

τουλάχιστον αποδεκτή, αν όχι επιθυμητή και σίγουρα γενναία πρακτική μέσα στο 

πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας. Δύσκολα θα μπορούσαμε να 

εκλάβουμε την υιοθεσία ως μια σπάνια παρέκκλιση, ως σφάλμα. Εξάλλου, η 

πράξη υιοθεσίας ενός ορφανού παιδιού δε φαίνεται να βλάπτει αναγκαστικά την 

αναπαραγωγική επιτυχία του ατόμου που υιοθετεί ∙ σε μια στενή κοινότητα οι 

θετοί γονείς είναι πολύ πιθανό να έχουν κάποια γενετική συγγένεια και να 

μοιράζονται αρκετά γονίδια με το παιδί που υιοθετούν, ενώ παράλληλα ωφελούν 

συνολικά και την κοινότητα. Εξελικτικά, αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς 

που εξυπηρετεί η μεγάλη ελκυστικότητα των βρεφών. Στις πρωτόγονες και 

σχετικά μικρές και κλειστές νομαδικές κοινωνίες η περίθαλψη οποιουδήποτε 

παιδιού ανεξάρτητα από τη γονική φροντίδα ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό τη 

συνεργασία και την επιβίωση μιας ομάδας με κοινά γονίδια42. 

Βέβαια, στα πολύ τελευταία χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας η αστικοποίηση 

και οι μεταβιομηχανικές κοινωνίες μετασχημάτισαν την κοινότητα και τη μεγάλη 

και εκτεταμένη οικογένεια προς τη γνωστή μας στενή πυρηνική οικογένεια. Αυτό 

απευθείας μείωσε τον αριθμό και τη διαθεσιμότητα συγγενικών παιδιών που 

μπορούν να υιοθετηθούν. Έτσι η υιοθεσία έχει πλέον σχεδόν αποκλειστικά 

στραφεί στην αναζήτηση παιδιών σε ιδρύματα από ζευγάρια με προβλήματα 

υπογονιμότητας. Το ποσοστό ατόμων που από επιλογή υιοθετούν παιδιά αντί να 

τεκνοποιήσουν είναι πολύ μικρό έως ελάχιστο και περισσότερο αφορά ανθρώπους 

                                                 
41 σε αντίθεση µε την εξελικτική πίεση που ασκείται όταν ένα ζευγάρι καταφέρνει να διαιωνίσει µέσω της 
ΙΥΑ ελαττωµατικά γονίδια που διαφορετικά θα έτειναν να εκλείψουν από τη γονιδιακή δεξαµενή 
42 Brannan, D.K., Gillet, C. Evolutionary Explanation and the Ideal of Altruism : The Incommensurability 
of the Christian Love Command. European Journal of Science and Theology. 2005 ; 1 (1) : p. 18. 
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που το κίνητρό τους είναι να «σώσουν» ένα παιδί. Η τελευταία αυτή περίπτωση 

είναι μια πράξη συμπάθειας, χωρίς γονιδιακό κέρδος. 

 

Η Εξελικτική Φύση της Υιοθεσίας  

Στο εξελικτικό πεδίο η υιοθεσία φαίνεται να είναι μια μορφή αλτρουισμού : 

ενισχύει την αρμοστικότητα του υιοθετούμενου και μειώνει την αρμοστικότητα 

του θετού γονέα. Στη φύση υπάρχουν πολλές παρόμοιες συμπεριφορές και οι 

κοινωνιοβιολόγοι αναλύουν και προσδιορίζουν τις διάφορες δυνάμεις και τις 

εξελικτικές πιέσεις που οδήγησαν στο σχηματισμό τους. 

Η επιλογή συγγενών (kin selection) και ο αμοιβαίος αλτρουισμός (reciprocal 

altruism) είναι δύο μηχανισμοί που μπορούν να περιγράψουν την εξελικτική 

πορεία κάποιων αλτρουιστικών πράξεων, συνεπώς και την υιοθεσία. Στην επιλογή 

συγγενών, τα μέλη μιας ομάδας συγγενών εξ αίματος συνεργάζονται ή πράττουν 

ευνοϊκά και αλτρουιστικά μεταξύ τους με τρόπο ο οποίος αυξάνει τη συνολική 

μέση αρμοστικότητα, ανεξάρτητα αν μειώνεται η ατομική αρμοστικότητα κάποιων 

μελών. Η αναγκαία συνθήκη είναι όλοι να συμπεριφέρονται από κοινού με τρόπο 

που να ωφελεί την ομάδα ως σύνολο43. Στην περίπτωση της υιοθεσίας, η θεωρία 

αυτή έχει εφαρμογή όταν το θετό παιδί έχει πιθανότητα να μοιράζεται με τον θετό 

γονέα του κάποια γονίδια. Αυτό συνέβαινε, όπως αναφέρθηκε, στις αρχέγονες και 

παραδοσιακές κλειστές κοινότητες, όπου τα παιδιά μεταφέρονταν σε οικογένειες 

συγγενών, που πολλές φορές είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι γενετικοί γονείς τους. Στα 

περιβάλλοντα αυτά τα παιδιά διατηρούσαν επαφή με τους γενετικούς γονείς τους 

σχεδόν κατά κανόνα, αφού συμβίωναν στο ίδιο περιβάλλον και ήταν γνωστά 

πρόσωπα για εκείνα. 

Ο αμοιβαίος αλτρουισμός είναι μια στρατηγική που επιτρέπει σε άτομα που 

έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν συχνά – λόγω των χωρο-χρονικών 

χαρακτηριστικών τους – να ωφελούν το ένα το άλλο σε ανταποδοτικό επίπεδο. Και 

πάλι η εξέλιξη μπορεί να ευνοήσει αυτή τη συμπεριφορά, αν τελικά όλοι αυτοί που 

                                                 
43 Wilson, E.O. Sociobiology, The New Synthesis. The Belknap Press of Harvard University Press. 
Cambridge, Massachusetts and London, England, 2000, 25th Anniversary Edition, p. 117. 
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συμμετέχουν κερδίζουν στατιστικά περισσότερο συγκριτικά με αυτό που 

προσφέρουν. Κατά αναλογία στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 

για ηθικές υποχρεώσεις ή καθήκοντα, τα οποία ως αμοιβαίες αλτρουιστικές 

πράξεις και συμβόλαια δίνουν γενικότερα στον πληθυσμό μεγαλύτερη 

αρμοστικότητα44. Η θεωρία αυτή μάλιστα φαίνεται να έχει εφαρμογή περισσότερο 

στη συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους, πιθανά γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις 

είναι πιο σταθερές σε διάρκεια και πίστη και ακόμα γιατί η μνήμη που 

χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο νου είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχία του 

αμοιβαίου αλτρουισμού45. 

Η μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας κάποιου ατόμου ώστε να 

διευκολύνει την αναπαραγωγή κάποιου άλλου είναι ευρέως διαδεδομένη σε 

διάφορους οργανισμούς, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των 

κοινωνικών εντόμων. Η αμοιβαιότητα αυτή, λοιπόν, μπορεί να μην έχει άμεσο 

θετικό αντίκτυπο στην αναπαραγωγική ικανότητα και επιτυχία των ατόμων που 

συνεισφέρουν έχει όμως γενικότερα στο όφελος της ομάδας και το συμφέρον του 

συνόλου.  

Έτσι, άτομα που βοηθούν στο μεγάλωμα των μωρών της ομάδας και είναι ξένα 

γενετικά προς αυτά φαίνεται πως χάνουν, όμως με μια προσεκτικότερη ματιά θα 

διαπιστώσουμε πως απολαμβάνουν έμμεσα οφέλη τα οποία σχετίζονται με την 

ατομική τους αναπαραγωγική επιτυχία : τελειοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 

τους γύρω από την ανατροφή παιδιών, την οικογενειακή ζωή, το ζευγάρωμα και 

ακόμη σταθεροποιούν τη θέση και τη χρησιμότητά τους στην κοινότητα. 

Ταυτόχρονα, η κοινότητα αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, αλλά και μεγαλύτερο μέγεθος 

και τελειοποιεί την αποτελεσματικότητα της : αυξάνει την ικανότητά της να 

υπερασπίζεται την επικράτειά της, καθώς και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα 

μέλη της, να συλλέγει τροφή, να αποκρούει επιθέσεις. Και μόνο πάντως η αύξηση 

του μεγέθους της ομάδας τόσο εξαιτίας της καλύτερης συσπείρωσης των μελών 

της, όσο και λόγω της πιο αποτελεσματικής ανατροφής των μικρών που 

                                                 
44 στο ίδιο, p. 120. 
45 στο ίδιο, p. 120 
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γεννιόνται, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιβίωσή της ∙ οι μικρές ομάδες εκτός 

των άλλων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδιωχθούν από τα εδάφη στα οποία 

αναπτύσσονται ή / και να αφανισθούν. 

Σε εμάς τους ανθρώπους άλλωστε τα δεδομένα αυτά είναι πολύ κοινά. 

Συγγενικά και μη συγγενικά άτομα βοηθούν άλλα άτομα σε πολλές περιπτώσεις 

της καθημερινής μας ζωής : στο μεγάλωμα των παιδιών μας, σε οικονομικές και 

επαγγελματικές  διευκολύνσεις, σε υποθέσεις με την πολιτεία, στην επικοινωνία 

και τη συνεργασία με κοινωνικούς θεσμούς. Όσο για το μέγεθος της ομάδας, ίσως 

δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το ανθρώπινο είδος που να φαίνεται πόσο 

βάρος έχει ο παράγοντας αυτός όταν δυο ομάδες ανταγωνίζονται για εδάφη, 

πόρους, συμφέροντα. 

 

Οι Νέοι Αντιγραφείς : Μιμίδια46 

Παρόλο, λοιπόν, που κάποιοι γονείς μπορεί να μην είναι γενετικά συγγενείς με 

τα παιδιά τους, η ανατροφή των θετών παιδιών τους, τους δίνει την ευκαιρία να 

αναπαράγουν τον εαυτό τους μέσω των πολιτιστικών, κοινωνικών και 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους, τα μιμίδια (memes). Τα μιμίδια είναι 

υποθετικές μονάδες πολιτισμού οι οποίες κληρονομούνται με τη μίμηση. Τον όρο 

τον εισήγαγε ο R. Dawkins στο βιβλίο του Το Εγωιστικό Γονίδιο και τον αντιστοίχισε 

– μιλώντας κυρίως για τον άνθρωπο – με τα γονίδια τόσο στον τρόπο μεταβίβασης, 

όσο και στο περιεχόμενο. Ως μιμίδια μπορούμε να θεωρήσουμε τις λέξεις, μια 

σκέψη, μια μελωδία, μια πίστη, μια επιστημονική θεωρία, τη μόδα, ένα ποίημα, 

τρόπους συμπεριφοράς, ακόμα και την τεχνολογία. Επίσης τα μιμίδια είναι 

χαρακτηριστικά στοιχεία του μοναδικού ανθρώπινου πολιτισμού τα οποία 

μεταφέρονται από εγκέφαλο σε εγκέφαλο47 , ο οποίος είναι και ο φορέας των 

μιμιδίων, ότι ακριβώς δηλαδή είναι και το σώμα για τα γονίδια. Έτσι παρόμοια με 

τα γονίδια  και τα μιμίδια μπορούν να περάσουν από το γονιό στο παιδί του. 

                                                 
46 Dawkins, R. .ό.π., σελ. 275. 
47 στο ίδιο, σελ. 280. 
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Η ιδέα αυτή ανταποκρίνεται σε αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε και 

ονομάζουμε κοινωνική παιδεία ή μόρφωση. Οι εμπειρίες μας και η αλληλεπίδραση 

με τη μητέρα μας, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής μας έχουν κρίσιμο ρόλο στη 

μετέπειτα διανοητική και συναισθηματική μας κατάσταση.  Έτσι, οι γονείς μας, με 

το παράδειγμα και τη διδασκαλία τους μας έχουν μεταβιβάσει εκτός από το 

γενετικό προφίλ και πληροφορίες που αφορούν στην επιλογή συντρόφου και 

φίλων, την αντιμετώπιση δυσκολιών που παρουσιάζονται στη ζωή, την ικανότητα 

να είμαστε και οι ίδιοι γονείς.  

Φαίνεται, λοιπόν, πως ακόμα και με μηδενικό γονιδιακό κέρδος, πολύ 

σημαντικός παράγοντας ωφέλειας του ατόμου και του συνόλου είναι το γεγονός 

πως οι γονείς και πολύ περισσότερο η μητέρα είναι εκείνοι που περνούν 

συμπεριφορές, ιδέες, γνώση για τον κόσμο στα παιδιά. Η μητέρα δεν κληροδοτεί 

μόνο φυσιολογία και υγεία, αλλά διδάσκει και κοινωνικότητα. Συνεπώς πέρα από 

τα γονίδια και είτε πρόκειται για γενετικούς, είτε για θετούς γονείς, οι άνθρωποι 

με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μετασχηματίζουν τον κόσμο και 

αφήνουν το αποτύπωμά τους, αφού συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στη 

δημιουργία τάσεων και αλλαγών, ακόμα και στην κλίμακα του εξελικτικού χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Ο θεσμός της οικογένειας έχει αδιαμφισβήτητα μετασχηματισθεί τα τελευταία 

χρόνια. Ιδιαίτερα οι πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες στην 

υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής έχουν οδηγήσει σε αναθεώρηση των 

όρων της οικογένειας, της γονεϊκότητας, της σεξουαλικότητας. 

Από την πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση το 1978 έχουν γεννηθεί χιλιάδες 

άνθρωποι που διαφορετικά δε θα είχαν έρθει στη ζωή ποτέ. Η υιοθεσία από την 

άλλη πλευρά παρόλο που ως κοινωνική πράξη και επιλογή είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό και αφορά παιδιά που ήδη βρίσκονται 

στη ζωή, στις μέρες μας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων φαίνεται πως είναι η 

τελευταία λύση. Ελάχιστα είναι τα ζευγάρια που όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

υπογονιμότητας από επιλογή προχωρούν από την πρώτη στιγμή στην υιοθεσία 

παιδιού και ακόμη βέβαια λιγότερα τα ζευγάρια που επιλέγουν να υιοθετήσουν 

ένα παιδί, χωρίς τα ίδια να έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Η υιοθεσία είναι 

πλέον η κατάληξη της επιθυμίας των ενηλίκων να αποκτήσουν παιδί, όταν όλοι οι 

άλλοι τρόποι δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Οι άλλοι αυτοί τρόποι που 

προσφέρονται μόλις τα τελευταία σαράντα χρόνια και χρωστούν την ύπαρξή τους 

στην τεράστια και διαρκή πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, συνιστούν τις διάφορες 

μεθόδους ιατρικής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής (ΙΥΑ). 

Έτσι στο πλαίσιο της οικογένειας έχουν εισέλθει καινοφανείς ρόλοι, ιδιότητες, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις ∙ πέρα από την υιοθεσία, η αναδοχή, η κηδεμονία, η 

τεχνητή γονιμοποίηση, η υποκατάσταση μητρότητας, η σπερματέγχυση, η δωρεά 

γαμετών προτάσσουν πολύπλοκα ζητήματα που απαιτούν κατανόηση, συναίνεση 

και νομική και προνοιακή ρύθμιση. Οι εξελίξεις προκαλούν την κοινωνία να 

αποδεχθεί μια διαφορετική και σίγουρα ευρύτερη σκοπιά του θεσμού της 

οικογένειας. 

Ο αριθμός των υπογόνιμων ζευγαριών φαίνεται να αυξάνει περίπου κατά 40% 

κατά την τελευταία εικοσαετία και να φθάνει το 15%-20% των ζευγαριών. Γενικά, 



  37

η αύξηση της υπογονιμότητας αποδίδεται σε διάφορους λόγους, από τους οποίους 

μεταξύ άλλων έχουν ενοχοποιηθεί η αυξημένη ηλικία τεκνοποίησης, διάφοροι 

περιβαλλοντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες ή ο σύγχρονος τρόπος ζωής48. Από την 

άλλη πλευρά, η πιο αποτελεσματική αντισύλληψη, καθώς και η καλύτερη 

ενημέρωση γύρω από αυτήν, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, η ελεύθερη 

δυνατότητα επιλογής δημιουργίας μονογονεϊκής οικογένειας έχει μειώσει στο 

λευκό πληθυσμό 49  τα διαθέσιμα παιδιά για υιοθεσία. Έτσι προτάσσεται η 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία αποτελεί την πρώτη και καλύτερη 

επιλογή για ένα υπογόνιμο ζευγάρι, που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί. 

 

«Μη-Παραδοσιακές» Οικογένειες 

Τα ολοένα εξελισσόμενα δεδομένα στην ιατρικά υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή έχουν επιτρέψει το διαχωρισμό και τον ανασυνδυασμό των όρων 

του γενετικού δεσμού, της κυοφορίας και της ανάληψης της κοινωνικής ευθύνης  στη 

γονεϊκότητα. Ανάμεσα σε άλλες υπηρεσίες ΙΥΑ υπάρχει και η δυνατότητα – μέσω 

δωρεάς γαμετών ή εμβρύων από τρίτα πρόσωπα – να δημιουργηθούν απόγονοι 

που δεν έχουν καμία γενετική συγγένεια με κάποιον από τους δύο γονείς ή και με 

τους δύο. Αυτές οι εκδοχές φαινομενικά δε διαφέρουν πολύ από την υιοθεσία. 

Βέβαια, τόσο η υιοθεσία όσο και η υποβοήθηση αναπαραγωγής ως λύσεις στην 

υπογονιμότητα συνιστούν πρόκληση για την παραδοσιακή θεώρηση της 

οικογένειας που κυρίως στηρίζεται στους γενετικούς δεσμούς και οδηγούν στον 

επαναπροσδιορισμό ίσως και τη διεύρυνση των βάσεών της. 

Η παραδοσιακή έννοια της οικογένειας εκτός από τους δεσμούς αίματος 

αποτυπώνεται και σε άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στην 

εγκυμοσύνη και τον τοκετό αποδίδεται πολύ μεγάλη αξία και υπερτονίζεται πόσο 

                                                 
48 σε σηµείο µάλιστα που η συνεχής αναβολή τεκνοποίησης µε πρόταξη άλλων στόχων τροφοδοτεί 
µελλοντικά σενάρια για γενικευµένες πρακτικές από τον ανθρώπινο πληθυσµό κατάψυξης γαµετών, 
επακόλουθης στείρωσης, επιλογή του καλύτερα σχεδιασµένου εµβρύου και του χρόνου τεκνοποίησης 
κάτω από απόλυτα προσωπικά ελεγχόµενα κριτήρια · ο ισχύων νόµος βέβαια, επιτρέπει την προσφυγή σε 
µεθόδους ΙΥΑ µόνο σε περίπτωση ιατρικά οριζόµενων προβληµάτων (Ν.3089/2002, άρθρο 1455) 
49 αντίθετα ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα του πλανήτη είναι τα τόσα ορφανά και 
ανεπιθύµητα παιδιά που γεννιόνται και µεγαλώνουν σε ακατάλληλα περιβάλλοντα στις αναπτυσσόµενες 
χώρες 
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συμβάλλουν στο συναισθηματικό δέσιμο των γονιών με τα παιδιά τους. 

Ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην κοινωνική καταξίωση του ζευγαριού. Τα παιδιά, 

επίσης, αναμένεται να μοιάζουν λίγο πολύ φυσιογνωμικά και στον χαρακτήρα 

στους γονείς τους. Τέλος, μέσα στο παραδοσιακό πλαίσιο του οικογενειακού 

προγραμματισμού σημαντική είναι η αίσθηση ελέγχου της γονιμότητας, της 

επιλογής του χρόνου αναπαραγωγής και του αριθμού των απογόνων. Όλα αυτά η 

υπογονιμότητα φαίνεται να τα απειλεί. 

Η υιοθεσία διαδέχεται – ως απόφαση – την παραδοχή και αποδοχή από το 

ζευγάρι πως δεν μπορεί να αποκτήσει δικά του γενετικά παιδιά. Αντί λοιπόν αυτού 

του γενετικού δεσμού δίνεται μεγάλη έμφαση στην κοινωνική και νομική σύμβαση 

για τη γονεϊκότητα μέσω της αποδεδειγμένης επιθυμίας, ικανότητας και 

υπευθυνότητας για την ανατροφή του παιδιού. Από την άλλη πλευρά, η 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εστιάζει ιδιαίτερα στην κυοφορία και την 

απόκτηση απογόνων με γενετική συγγένεια. Πολλές, όμως, από τις δυνατότητες 

που προσφέρει η ΙΥΑ ως λύση στα προβλήματα υπογονιμότητας φέρουν υπό 

συζήτηση και αμφισβήτηση το ποιος είναι ο «πραγματικός» γονέας. Η απάντηση 

παρόλο που καλείται να αποδοθεί από την πολιτεία, το νόμο ή την κοινωνία στις 

δύσκολες περιπτώσεις αυτές είναι αντικείμενο της ηθικής φιλοσοφίας. 

 

Θετοί Γονείς 

Η ΙΥΑ χρησιμοποιείται βασικά για τη δημιουργία εμβρύων με γαμέτες 

προερχόμενους από τους μελλοντικούς γονείς και μπορούμε να θεωρήσουμε πως 

με αυτόν τον τρόπο, απλά βοηθά τον φυσικό τρόπο σύλληψης όταν 

παρουσιάζονται εμπόδια που η ιατρική γνώση καλείται να ξεπεράσει. Πολλές 

είναι όμως οι φορές που η υποβοήθηση αναπαραγωγής έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία απογόνων που δεν έχουν καμία γενετική συγγένεια τουλάχιστον με 

τον ένα, αλλά ακόμα και με τους δύο γονείς. Αυτό συμβαίνει όταν 

χρησιμοποιούνται γαμέτες ή σχηματισμένα έμβρυα δωρητών. Στις περιπτώσεις 

αυτές χρησιμοποιούνται και έννοιες δανεισμένες από την πράξη της υιοθεσίας 
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όπως ο «θετός γεννήτορας» (foster birth parent), τα «ενδομήτρια θετά παιδιά» (in 

utero adoptees), η «υιοθεσία εμβρύων» (embryo adoption). 

Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η ετερόλογη σπερματέγχυση, δηλαδή η 

γονιμοποίηση με σπέρμα δότη και όχι του συζύγου. Επιλέγεται όταν ο σύζυγος 

είναι στείρος ή όταν το σπέρμα του περιέχει γενετικές βλάβες. Για τους άνδρες 

πολλές φορές είναι ευκολότερο να δεχθούν να υιοθετήσουν ένα παιδί από το να 

προχωρήσουν σε μια τέτοια απόφαση. Κάποιοι άλλοι βέβαια το αντιμετωπίζουν 

και το αποδέχονται πολύ καλά. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και η τεχνητή 

γονιμοποίηση, με τη διαφορά ότι εδώ η γονιμοποίηση, η σύντηξη των γαμετών 

γίνεται στο εργαστήριο και αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ωάριο 

δότριας50, το οποίο θα γονιμοποιηθεί είτε με το σπέρμα του εν δυνάμει πατέρα είτε 

και πάλι με σπέρμα δότη. Εναλλακτικά, το έμβρυο που θα σχηματισθεί από μια 

τέτοια διαδικασία μπορεί να εμφυτευθεί σε μήτρα φέρουσας μητέρας, στη 

λεγόμενη υποκατάσταση μητρότητας. Ή ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήδη 

σχηματισμένο έμβρυο, το οποίο συνήθως προέρχεται από έμβρυα που πλεονάζουν 

μετά από επιτυχείς προσπάθειες για τεχνητή γονιμοποίηση άλλων ζευγαριών 

(embryo adoption). 

Στην υιοθεσία εξ’ ορισμού δεν υπάρχει γενετική σχέση με κανένα από τους δύο 

γονείς, ούτε και η εμπειρία της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Αυτές φαίνεται να 

είναι και οι διαφορές με την τεχνητή γονιμοποίηση. Παρόλο δηλαδή που όλοι 

αντιλαμβανόμαστε τα οφέλη και την προσφορά μιας πράξης υιοθεσίας, αυτή δεν 

ικανοποιεί την επιθυμία να ζήσεις την κύηση ή να αναθρέψεις ένα γενετικά 

συγγενές παιδί. Πολλοί άνθρωποι επίσης τονίζουν στις δυσκολίες της υιοθεσίας 

την πιθανότητα που μπορεί να έχει ένα υιοθετημένο παιδί να παρουσιάσει 

φυσιολογικά ή αναπτυξιακά προβλήματα, όπως και επίσης και τις αναμενόμενες 

δυσκολίες της αποκάλυψης της αλήθειας και της αντιμετώπισης αυτής από το 

παιδί. 

                                                 
50 µε την καινοτοµία αυτής της µεθόδου διαχωρίστηκε για πρώτη φορά η έννοια της γενετικής από την 
κυοφόρο µητέρα 
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Όταν όμως η μέθοδος της ΙΥΑ που επιλέγεται οδηγεί σε παιδί μη συγγενές 

γενετικά με έναν ή και με τους δύο γονείς ποια θα θεωρούσαμε πως είναι η 

διαφορά από την υιοθεσία; Μόνο η βίωση της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Και αν 

ακόμα επιλεχθεί η υποκατάσταση μητρότητας; Δεν απομένει ούτε αυτή. Το μόνο 

που απομένει και κυριαρχεί στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι μελλοντικοί γονείς 

σχεδιάζουν την ύπαρξη του συγκεκριμένου παιδιού. Μπορεί να μην έχουν τη 

φυσική δυνατότητα να το φέρουν στον κόσμο, αλλά έχουν τη βούληση και η 

ιατρική γίνεται αρωγός σε αυτήν την επιθυμία τους. Έτσι λαμβάνουν μέρος στη 

διαδικασία από την αρχή της και αν όχι με τους δικούς τους γαμέτες και τη δική 

τους μήτρα με την επιλογή ξένων, ασκώντας όμως τον έλεγχό τους σε όλη την 

πορεία. Το δικό τους γενετικό υλικό ωστόσο δε διαιωνίζεται στο χρόνο.  

 

Κοινωνικές Συνιστώσες της Υπογονιμότητας στην Ελλάδα 

Η οικογένεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός πυρήνας 

της σύγχρονης κοινωνίας. Τα άτομα που βιώνουν την υπογονιμότητα μέσα σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, παραδοσιακά και πολύ συχνά αποκαλούνται «στείρα», ένας 

προσδιορισμός που αποκαλύπτει το αδιαμφισβήτητο στίγμα51 που ακολουθεί τους 

ανθρώπους αυτούς. 

Μια σημαντική μελέτη, αυτή της Heather Paxson 52, αποκαλύπτει πολλές από 

τις συνιστώσες του ζητήματος στην ελληνική πραγματικότητα. Από τα πρώτα 

στοιχεία που σημειώνει η συγγραφέας είναι ο διαφορετικός όρος, τον οποίο 

χρησιμοποιούν οι έλληνες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή : μιλούν για 

εξωσωματική γονιμοποίηση αντί για τεχνητή ή υποβοηθούμενη, ο οποίος είναι ο 

ιατρικός όρος. Με αυτό φαίνεται πως θέλουν να τονίσουν σε δύο κυρίως επίπεδα 

πως η τεχνητή γονιμοποίηση (IVF, In Vitro Fertilization) πραγματοποιείται «έξω από 

το σώμα» : πρώτον, στο ότι η όλη διαδικασία δεν είναι κάτι τεχνητό, αλλά μία 

πρακτική, ένα εργαλείο ουσιαστικά που βοηθά τη φύση στο έργο της και δεύτερον, 

                                                 
51 Munro, J.M., Ironside, W., Smith, G.C. ‘Successful Parents of In Vitro Fertilization (IVF) : The Social 
Repercussions’. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 1992 ; 9 (2) : p. 170. 
52 Paxson, Heather. 2003. “With or Against Nature? IVF, Gender and Reproductive Agency in Athens, 
Greece”. Social Science & Medicine. 2003 ; 56 : 1853 – 1866. 
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πως το στάδιο της γονιμοποίησης και μόνο αυτό συμβαίνει έξω από το σώμα ∙ η 

ίδια η εγκυμοσύνη είναι ακέραια, ανέπαφη και φυσική. 

Οι ελληνίδες ανατρέφονται με σαφή προσανατολισμό τη βίωση της 

μητρότητας ως παράγοντα προσωπικής ευτυχίας και επιτυχίας και, ως 

αποτέλεσμα αυτού, κοινωνικής καταξίωσης. Το πρότυπο αυτό ακολουθούν και οι 

άνδρες. Η οικογενειακή, κοινωνική και θρησκευτική παιδεία προτάσσει τη 

μητρότητα ως μέσο ολοκλήρωσης της γυναίκας. Το ουσιαστικότερο όμως για το 

οποίο γίνεται λόγος είναι η αντίληψη πως το να γίνεις μητέρα, να «βιώσεις τη 

δημιουργία μέσα σου» παρουσιάζεται ως πιο σημαντικό από το να έχεις παιδιά53. Η 

μητρότητα βιώνεται με το δεσμό αίματος, την κοιλιά που φουσκώνει, τον τοκετό, 

άσχετα αν το ωάριο μπορεί να είναι προϊόν δωρεάς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το 

πως πίσω από αυτήν την ιδιαίτερη και δυνατή επιθυμία – η οποία πολλές φορές 

γίνεται εμμονή – των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί έχει στηθεί μία ολόκληρη 

και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη βιομηχανία κέντρων ιατρικά υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής. Από την άλλη πλευρά πάλι εύκολα καταλαβαίνουμε γιατί η 

υιοθεσία δεν είναι επιθυμητή και αποδεκτή : η κύηση και ο τοκετός δίνει αξία στην 

ΙΥΑ γιατί κάνει τις γυναίκες «πραγματικές και σωστές μητέρες». Αυτός άλλωστε 

είναι ο λόγος που επιλέγεται ακόμα και σιωπηλά η ετερόλογη εξωσωματική 

γονιμοποίηση με έναν ή και δύο γαμέτες δότη, έναντι της υιοθεσίας54. 

Οι περισσότερες ελληνίδες, λοιπόν, ψάχνουν ιατρική φροντίδα για το 

κοινωνικό τους πρόβλημα55. Γι’ αυτό δεν επιλέγουν την υιοθεσία, γιατί με την 

υιοθεσία το κοινωνικό πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει και γι’ αυτό ακόμα και τα 

ίδια τα υιοθετημένα παιδιά είναι στιγματισμένα. Παράλληλα, η υπογονιμότητα 

αντιμετωπίζεται ως πάθηση («στειρότητα», «ατεκνία»), οι γυναίκες που 

επισκέπτονται τα κέντρα ΙΥΑ αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι ως πελάτες. 

Απαιτούν από την πολιτεία να καλύπτεται ασφαλιστικά η «θεραπεία» τους, 

                                                 
53 στο ίδιο, p. 1856. 
54 πέρα βέβαια από τα προβλήµατα και τα εµπόδια που η υιοθεσία παιδιού παρουσιάζει στην κοινωνία 
µας 
55 στο ίδιο, p. 1857. 
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παρόλο που η ΙΥΑ δεν θεραπεύει την υπογονιμότητα56, απλά την προσπερνά ως 

εμπόδιο στην τεκνοποίηση και παρόλο που μπορεί να προχωρήσουν σε 

αδικαιολόγητα ιατρικώς, δικαιολογημένα ψυχολογικά και κοινωνικά, μεγάλο 

αριθμό κύκλων τεχνητής γονιμοποίησης. Από την άλλη πλευρά βέβαια η υιοθεσία, 

δεν έχει κανενός είδους ασφαλιστική, οικονομική, ούτε και ηθική υποστήριξη, ούτε 

καν διευκόλυνση από την πολιτεία. Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο η ΙΥΑ επιλέγεται 

σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε σύγκριση με την υιοθεσία, αλλά στο τέλος 

πολλά από τα ζευγάρια που δεν επιτυγχάνουν να τεκνοποιήσουν με την ΙΥΑ 

αποτρέπονται έτσι κι αλλιώς και από τη βίωση της γονεϊκότητας που θα τους 

πρόσφερε μια πράξη υιοθεσίας. 

Η συμμετοχή των γυναικών στις μεθόδους ΙΥΑ δεν είναι χωρίς κόστος – πέρα 

από το οικονομικό. Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη για το 

γυναικείο σώμα, που περιλαμβάνει σειρά ενέσεων, λήψη ορμονών, χειρουργικές 

επεμβάσεις, συνεχή ιατρική παρακολούθηση 57 . Η διαδικασία αυτή εκτός από 

στρεσογόνος έχει και κινδύνους και παρενέργειες πολλές από τις οποίες μπορούν 

να έχουν και ηθικό περιεχόμενο : συναισθηματικές μεταπτώσεις, όπως σύγχυση, 

θυμό, κόπωση, αυξομείωση βάρους, πολύδυμες κυήσεις και ως αποτέλεσμα 

αυξημένο ρίσκο πρόωρου τοκετού, περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, 

σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, ακόμα και αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση 

καρκίνου των ωοθηκών όταν πραγματοποιούνται πολλοί κύκλοι τεχνητής 

γονιμοποίησης. Ακόμα και αν μετά από όλη αυτή τη βασανιστική πορεία φτάσουν 

στην επιλογή της υιοθεσίας αυτό θα γίνει με απροθυμία, δυστυχία και αίσθημα 

προδοσίας από το ίδιο τους το σώμα. 

Δυστυχώς, ως αντίποδας πουθενά δεν προβάλλεται το ουσιαστικό μήνυμα της 

υιοθεσίας. Στην υιοθεσία όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται με κάποιο τρόπο. Οι 

γενετικοί γονείς κρατούν τον έλεγχο της ζωής τους χωρίς να εξουθενώνονται από 

τη φροντίδα ενός παιδιού που δεν μπορούν να αναθρέψουν, κάποιοι άλλοι γονείς 

                                                 
56 ένα ζευγάρι ακόµα και µετά από επιτυχηµένη τεχνητή γονιµοποίηση, εγκυµοσύνη και τοκετό συνήθως 
εξακολουθεί να είναι υπογόνιµο 
57 και για τους λόγους αυτούς η υιοθεσία θα µπορούσε να θεωρείται µια πιο φυσική δυνατότητα · δεν 
απαιτεί καµία ιατρική παρέµβαση 



  43

παίρνουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν ένα παιδί με την περίσσεια της αγάπης 

τους και με αφοσίωση και το παιδί χαίρει της ανατροφής αυτής μακριά από τα 

ιδρύματα. Παράλληλα και επίσης πολύ σημαντικά, η υιοθεσία μας διδάσκει πώς η 

απουσία γενετικού δεσμού μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα 

παιδιά ως ιδιοκτησία ή ως πιστά αντίγραφα μας και να τους αποδίδουμε αυτό που 

τους αξίζει, δηλαδή την αυτονομία και τη μοναδικότητά τους. Και ακόμα ευρύτερα 

δίνει ένα σπουδαίο μήνυμα για την αξία μιας οικογένειας με διευρυμένα όρια και 

τη διασύνδεσή της με ολόκληρη την κοινωνία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο όταν 

αναφερόμαστε στην υιοθεσία μάλλον για ηθική αξία παρά για στίγμα θα πρέπει 

να μιλάμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η υιοθεσία ως πιο παραδοσιακή πράξη ρυθμίζεται πιο ολοκληρωμένα από το 

νόμο σε σχέση με την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αλλά και η ιατρικά 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια πραγματικότητα για τη σύγχρονη 

κοινωνία και η νομική ρύθμισή της πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Στην 

Ελλάδα λοιπόν οι ισχύοντες νόμοι για την ΙΥΑ είναι ο Ν. 3089/2002, «Ιατρική 

Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» και ο Ν. 3305/2005, «Εφαρμογή της 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Μάλιστα, με τον τελευταίο νόμο 

ιδρύθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.) 

και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της. Αποστολή της Αρχής ΙΥΑ είναι η εποπτεία 

της εφαρμογής των σχετικών νόμων58 και οι αρμοδιότητές της είναι αποφασιστικές, 

γνωμοδοτικές και ελεγκτικές59. Αντίστοιχα, ο ισχύων νόμος για την υιοθεσία είναι 

ο Ν. 2447/1996, «Υιοθεσία, Επιτροπεία και Αναδοχή Ανηλίκου, Δικαστική 

Συμπαράσταση, Δικαστική Επιμέλεια Ξένων Υποθέσεων και Συναφείς 

Ουσιαστικές, Δικονομικές και Μεταβατικές Διατάξεις», ο οποίος πρόσφατα 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3719/2008, «Μεταρρυθμίσεις για την Οικογένεια, το Παιδί, 

την Κοινωνία και άλλες Διατάξεις».  

Οι νόμοι αυτοί μας ενδιαφέρουν γιατί η άποψη του νομοθέτη αποτυπώνει και 

όρους οικογένειας, γονεϊκότητας και ανθρώπινης αναπαραγωγής και μάλιστα ως 

απόσταγμα κοινωνικών επιλογών που έχουν επιτύχει αποδοχή και συναίνεση. 

Έτσι για παράδειγμα, από την αρχή παρατηρούμε μία διαφορετική κατευθυντήριο 

γραμμή των δύο νόμων. Εντύπωση προκαλούν οι παρακάτω παρόμοιες αναφορές : 

…κατά την εφαρμογή των μεθόδων (ΙΥΑ) πρέπει να λαμβάνεται κυρίως υπόψη 

το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί. (Ν.3305/2005, άρθρο1) 

…Η υιοθεσία πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου. 

(Ν.2447/1996, άρθρο 1) 
 

Ο νόμος για την υιοθεσία σε όλο το πνεύμα του προτάσσει σαφώς σε πολύ μεγάλο 

βαθμό και πάνω από όλα το συμφέρον του υιοθετούμενου τέκνου. Στο νόμο για 

                                                 
58 Ν. 3305/2005, άρθρο 19, §1 
59 www.iya.gr 
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την ΙΥΑ δίνεται κυρίως βάρος στην προστασία του δικαιώματος του ατόμου στην 

απόκτηση απογόνων, όπως αυτή θεμελιώνεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος 

για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμπληρωματικά 

λαμβάνεται υπόψη και το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί.  

Το μεγαλύτερο μέρος του νόμου για την υιοθεσία ασχολείται με τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάποιος ώστε να 

προχωρήσει σε υιοθεσία. Από την άλλη πλευρά, η νομοθετική ρύθμιση της ΙΥΑ 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ∙ έχει κανείς την αίσθηση πως το πεδίο της ΙΥΑ είναι 

δαιδαλώδες και αναφέρεται σε ένα νέο τύπο οικογένειας, ο οποίος καταρχήν έχει 

δυσκολίες να ορισθεί, πόσο μάλλον να ρυθμισθεί.  

Ο νόμος 2447/1996 για την υιοθεσία είναι απλός στις αναφορές και σαφής. 

Ορίζει κατώτερο και ανώτερο όριο ηλικίας υποψήφιου θετού γονέα τα 30 και 60 

έτη60 αντίστοιχα και παράλληλα ορίζει κατώτερη και ανώτερη διαφορά ηλικίας 

μεταξύ υποψήφιου θετού γονέα και υιοθετούμενου τέκνου τα 18 και 50 έτη 

αντίστοιχα61, ενώ οι περιορισμοί αυτοί αρκεί να ικανοποιούνται για τον έναν από 

τους δύο συζύγους για να προχωρήσει η υιοθεσία. Από την άλλη πλευρά ο νόμος 

για την ΙΥΑ θέτει όριο ηλικίας μόνο για τη γυναίκα που προχωρά στην εν λόγω 

μέθοδο και το προσδιορίζει στα 50 έτη, ως το όριο ηλικίας της φυσικής της 

ικανότητας αναπαραγωγής. Ίσως εδώ ο νομοθέτης, βάζοντας το συγκεκριμένο 

όριο να βρίσκει ένα τρόπο να βγει από το αδιέξοδο που η ιατρική έχει δημιουργήσει 

δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση να 

τεκνοποιήσουν. Μπορεί και γι’ αυτό – έχοντας προηγουμένως μιμηθεί τη φύση – 

να μην αναφέρεται σε αντίστοιχα όρια στους άνδρες, αφού είναι δύσκολο να 

οριστεί η αναπαραγωγική τους λειτουργία ∙ οι άνδρες θεωρητικά μπορούν να 

τεκνοποιήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία. Κατώτερο όριο για τη συμμετοχή σε 

μεθόδους ΙΥΑ είναι το έτος ενηλικίωσης και επειδή η διάταξη αυτή αναφέρεται στο 

νόμο σε πρόσωπα συμπεραίνουμε πως αφορά και στα δύο φύλα. Εδώ βέβαια 

                                                 
60 το ανώτερο όριο ηλικίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση της υιοθεσίας, αν τίθεται ως αυστηρή προϋπόθεση 
και όχι ως συνεκτιµητέο κριτήριο για την αξιολόγηση της γονεϊκότητας, ίσως τελικά να βλάπτει το 
συµφέρον του παιδιού · ας σκεφτούµε πως όταν έχουµε να κάνουµε µε ένα ορφανό ή εγκαταλελειµµένο 
παιδί, η εναλλακτική κατάσταση είναι να µην έχει καν γονείς 
61 Ν. 2721/1999, άρθρο 28, §1 
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υπάρχει μεγάλη διαφορά από το νόμο για την υιοθεσία, αφού στον τελευταίο 

ορίζεται ως ελάχιστο ηλικιακό όριο αυτό των 30 ετών. 

Η παρένθετη μητρότητα επίσης είναι μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της 

ανθρώπινης κοινωνίας διαδικασία, εξαιρετικά πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη και 

εν πολλοίς όχι κοινωνικά ανεκτή. Πριν από τον Ν.3089/2002 και σύμφωνα με τον 

τότε ισχύοντα αστικό κώδικα το παιδί που γεννιόταν από μια τέτοια διαδικασία 

είχε μητέρα την κυοφόρο, τη γυναίκα που το γέννησε. Στη συνέχεια γινόταν 

πράξη υιοθεσίας του παιδιού από τους κοινωνικούς γονείς. Στη φύση και στη βάση 

της, λοιπόν, η υποκατάσταση μητρότητας συνδέεται και μοιάζει πολύ με την 

υιοθεσία.  

Το σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο νέος νόμος για την ΙΥΑ ορίζοντας και 

ρυθμίζοντας την παρένθετη μητρότητα αποδέχεται και κατασκευάζει μια νέου 

είδους κοινωνικοσυναισθηματική συγγένεια, αυτή των γονέων που επιθυμούν και 

έχουν ζητήσει δικαστική άδεια, ώστε μία τρίτη γυναίκα να κυοφορήσει το γενετικά 

συγγενές με αυτούς έμβρυο62. Η φέρουσα μητέρα ουσιαστικά μετατρέπεται σε 

γονιμοποιητική μηχανή απειλώντας έτσι τον ίδιο τον θεσμό της μητρότητας63, ο 

οποίος προστατεύεται από το Σύνταγμα, αφού η τελευταία διασπάται σε γενετική 

και υποκατάστατη.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1463 του Ν. 3089/2002, η συγγένεια του προσώπου με τη 

μητέρα του συνάγεται από τη γέννηση. Με την παρένθετη μητρότητα ωστόσο, η 

αρχή αυτή ανατρέπεται : τεκμήριο μητρότητας παρέχεται σε αυτήν που έχει τη 

δικαστική άδεια, τη νομική μητέρα. Στην περίπτωση όμως που κάποια από τις δύο 

γυναίκες προχωρήσει σε αγωγή προσβολής της μητρότητας, εφόσον αποδειχθεί 

ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από την κυοφόρο, το δικαστήριο δέχεται την 

τελευταία ως μητέρα του παιδιού, προκρίνει δηλαδή τη βιολογική μητρότητα. Ας 

σκεφτούμε πως όταν η αγωγή έχει γίνει από την κοινωνική μητέρα, το παιδί 

                                                 
62 και αυτό όχι πάντα, αφού το έµβρυο που καλείται η φέρουσα µητέρα να κυοφορήσει µπορεί να είναι 
κατά το ήµισυ γενετικά προερχόµενο από τους κοινωνικούς γονείς (όταν για τη δηµιουργία του 
χρησιµοποιήθηκαν και γαµέτες δότη) ή και καθόλου γενετικά συγγενές (εφόσον προέκυψε αποκλειστικά 
από σπερµατοζωάριο και ωάριο δοτών) 
63 Μ. Καράσης. Το νέο σχέδιο νόµου για την εφαρµογή των µεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής. Προβλήµατα συνταγµατικότητας και προτάσεις. Αρµενόπουλος. 2005 ; 6 : σελ. 832-833. 
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επιστρέφει στη γυναίκα που το γέννησε, ενώ εκείνη που το ζήτησε αποποιείται 

κάθε ευθύνη απέναντί του. Έτσι στο όνομα του δικαιώματος στην αναπαραγωγή 

υπονομεύεται και το συμφέρον ενός παιδιού που διαφορετικά δε θα είχε γεννηθεί, 

αλλά ταυτόχρονα και ο θεσμός της υιοθεσίας και η ουσία του. Για το λόγο αυτόν, 

πιθανά αυτή η δυνατότητα ανάκλησης θα πρέπει να επανεξετασθεί από το 

νομοθέτη και να περιοριστεί πολύ αυστηρά και με μόνο γνώμονα το συμφέρον του 

παιδιού που γεννήθηκε. Φαίνεται, λοιπόν, πως τα προβλήματα που δημιουργεί η 

υποκατάσταση μητρότητας μάλλον είναι περισσότερα από αυτά που καλείται να 

λύσει. 

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα παράμετρος του νόμου για την υιοθεσία είναι η 

διάταξη που υπαγορεύει την ακρόαση των τυχόν ήδη τέκνων που υπάρχουν στην 

οικογένεια των υποψήφιων θετών γονέων 64 . Εφόσον αυτά είναι ώριμα το 

δικαστήριο οφείλει να ακούει και τη δική τους γνώμη. Εδώ από το νόμο 

προτάσσεται η προστασία της οικογένειας, ως ενιαίο σύνολο και ως βασική 

κοινωνική δομή. Ίσως παρόμοια σημαντικό και ουσιαστικό θα ήταν να 

αποτυπώνεται η γνώμη των παιδιών που ήδη υπάρχουν στην οικογένεια της 

κοινωνικής και της κυοφόρου μητέρας, στην περίπτωση της παρένθετης 

μητρότητας, την πιο ακραία δυνατότητα που παρέχεται – και από τον νόμο πλέον 

– στο πλαίσιο της υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. 

Ο νόμος επίσης ορίζει πως πριν από την πραγματοποίηση μιας υιοθεσίας και 

φυσικά πριν την εκδίκασή της είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ενδελεχούς 

κοινωνικής έρευνας από εξειδικευμένη στις υιοθεσίες κοινωνική υπηρεσία και η 

εμπρόθεσμη κατάθεση της σχετικής έκθεσης στο δικαστήριο. Η έκθεση αυτή θα 

πρέπει να καταλήγει με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, αν η εν λόγω υιοθεσία είναι 

προς το συμφέρον ή όχι του παιδιού. Η έρευνα αφορά την προσωπικότητα, την 

υγεία, τα ήθη, τα κίνητρα, την περιουσιακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων. 

Παράλληλα, διερευνάται και τίθεται σε κρίση η προσωπική, συντροφική σχέση 

των υποψήφιων γονέων. Αντίθετα, στην υποκατάσταση μητρότητας, η κυοφόρος – 

και όχι η νομική μητέρα – υποβάλλεται σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση, ενώ 

                                                 
64 Ν. 2447/1996, άρθρο 1556 
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τόσο για τους κοινωνικούς γονείς, όσο και για τη φέρουσα μητέρα διενεργούνται 

ιατρικές εξετάσεις, που ουσιαστικά αποτελούν τη ρουτίνα του προγεννητικού 

ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις κύησης. Ο προσανατολισμός του νόμου σε αυτό 

το επίπεδο είναι εντυπωσιακός : για τη φέρουσα μητέρα εξετάζεται η υγεία και το 

ψυχολογικό προφίλ της, για τους κοινωνικούς γονείς μόνο η υγεία τους, ενώ για 

τους υποψήφιους θετούς γονείς τίθενται σε αμφισβήτηση και εξετάζονται οι 

προθέσεις και οι ικανότητές τους. Οι υποψήφιοι θετοί γονείς αξιολογούνται ως 

μελλοντικοί γονείς, δε συμβαίνει όμως το ίδιο και στους με τη βοήθεια της ΙΥΑ 

μελλοντικούς γονείς. 

Το υιοθετημένο παιδί τώρα, παρά την εξασφάλιση τήρησης της μυστικότητας 

της υιοθεσίας από το νόμο έχει το δικαίωμα μετά την ενηλικίωσή του να 

πληροφορείται τα στοιχεία των φυσικών γονέων του. Τα στοιχεία αυτά 

φυλάσσονται σε απόρρητο βιβλίο σε κάθε πρωτοδικείο. Αντίθετα, στην ΙΥΑ όταν 

τρίτα πρόσωπα έχουν προσφέρει τα ωάρια ή σπερματοζωάριά τους, η ταυτότητά 

τους παραμένει μυστική και κωδικοποιημένη στα αρχεία των τραπεζών 

κρυοσυντήρησης. Πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μπορεί να έχει μόνο το τέκνο 

και μόνο για λόγους που σχετίζονται με την υγεία του 65 . Άλλα στοιχεία δεν 

δίνονται ούτε στους γονείς του τέκνου, ούτε και στους δότες σχετικά με το τέκνο. 

Φαίνεται, λοιπόν, εδώ πως η υιοθεσία δε θίγει τη γενετική συγγένεια, αλλά την 

προϋποθέτει. Στην υιοθεσία γίνεται υπέρβαση και όχι κατάργηση ή διάσπαση της 

φυσικής γονεϊκής σχέσης66. 

Τελευταία ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νόμου 3719/2008, «Μεταρρυθμίσεις για 

την Οικογένεια, το Παιδί, την Κοινωνία και άλλες Διατάξεις» κάποιες διατάξεις 

που επιτρέπουν μια κάπως μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα των υιοθεσιών στη 

χώρα μας. Οι καινούριες ρυθμίσεις βοηθούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας της 

υιοθεσίας παιδιών που θα πρέπει να ολοκληρώνεται το πολύ μέσα σε ένα έτος, 

γεγονός πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι γενετικοί γονείς 

αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν67. Υποστηρίζουν επίσης την προσπάθεια 

                                                 
65 Ν.3089/2002, άρθρο 1460 και Ν.3305/2005, άρθρο 8, § 6 
66 Μ. Καράσης, ό.π., σελ. 833. 
67 Ν. 3719/2008, άρθρο 16 
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καταπολέμησης του εμπορίου βρεφών και παιδιών68 που πραγματοποιείται πολλές 

φορές στις ιδιωτικές υιοθεσίες. 

Η υιοθεσία, ωστόσο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Οι 

απαιτήσεις του νόμου είναι εξουθενωτικές για τους υποψήφιους θετούς γονείς, 

ενώ στη συνέχεια η παροχή ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης από το κράτος 

είναι μηδαμινή. Φαίνεται σαν το κράτος να εξαντλεί την υποχρέωσή του να 

στηρίξει και να ελέγξει το θεσμό της υιοθεσίας, στην οριστική απαγγελία της. 

 

Το «Δικαίωμα στην Αναπαραγωγή» στο Ελληνικό Σύνταγμα 

Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή ή στην απόκτηση τέκνων είναι το δικαίωμα 

του ατόμου να φέρει στον κόσμο και να αναθρέψει τα δικά του παιδιά μετά από 

ελεύθερη απόφαση. Το δικαίωμα αυτό συνάγεται από το άρθρο 5, παράγραφος 1 

του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας με τρεις περιορισμούς : τη μη παραβίαση του Συντάγματος και τη 

μη προσβολή των δικαιωμάτων των άλλων και των χρηστών ηθών. Στον ισχύοντα  

νόμο για την ΙΥΑ δεν γίνεται πουθενά καθαρή αναφορά σε δικαιώματα, ενώ στο 

νόμο που ρυθμίζει την υιοθεσία γίνεται λόγος μόνο για δικαιώματα του θετού 

παιδιού, όπως το δικαίωμα να πληροφορηθεί τα στοιχεία  των γενετικών γονέων 

του και εφόσον το επιθυμεί να προσθέσει το επώνυμό τους όταν ενηλικιωθεί και 

ακόμα να νοείται ισότιμο τέκνο, όπως τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη θετή 

οικογένεια – με τις υποχρεώσεις που αυτό εμπεριέχει.  

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, ωστόσο, στην εισήγησή της για την ΙΥΑ 

επισημαίνει πως 69 : 

… τόσο από νομική όσο και από ηθική άποψη τα δικαιώματα στην 

αναπαραγωγή και στη δημιουργία οικογένειας επιδέχονται περιορισμούς, 

αφού συνδέονται με συμφέροντα και δικαιώματα τρίτων προσώπων, αλλά και 

με το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να έλθει στον κόσμο. Ειδικά στην 

περίπτωση της τεχνητής αναπαραγωγής, όπου η βιολογική και η ψυχολογική 

επιβάρυνση των μετεχόντων είναι σημαντική, οι περιορισμοί εμφανίζονται και 

για τον λόγο αυτόν αναγκαίοι. 
 

                                                 
68 Ν. 3719/2008, άρθρα 20, 21 και 22 
69 Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Εισήγηση για το Σχέδιο Νόµου «Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη 
Αναπαραγωγή». www.bioethics.gr , 2002. 
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Η ελευθερία της απόφασης του ατόμου αν και πως θα αποκτήσει παιδιά συνιστά 

εκδήλωση της προσωπικότητας, χωρίς όμως το δικαίωμα αυτό να κατοχυρώνεται 

ανεπιφύλακτα. Οι περιορισμοί αυτοί που αναφέρονται και στο κείμενο της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής θα πρέπει να συνδυάζουν ηθικές και κοινωνικές 

αξίες, με κύριο προσανατολισμό το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να 

γεννηθεί, σε σχέση τόσο με την υγεία του, όσο και με το δικαίωμα του να γνωρίζει 

τους γενετικούς του συγγενείς και να μεγαλώνει σε μια μέση φυσική οικογένεια. 

Δίκαια και ο Μ. Καράσης υποστηρίζει πως στο νόμο για την ΙΥΑ70 : 

…το δικαίωμα αναπτύξεως της προσωπικότητας και άρα εδώ το δικαίωμα 

αναπαραγωγής ως ατομικό δικαίωμα είναι απόλυτο, μη υποκείμενο σε 

περιορισμούς. Η ερμηνεία αυτή παραγνωρίζει τους φραγμούς που το ίδιο το 

άρθρο θέτει στην άσκηση του δικαιώματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να 

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του…εφόσον δεν προσβάλλει τα 

δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». 

Στο ατομικό δικαίωμα της προσωπικότητας και άρα εδώ στο ατομικό δικαίωμα 

της αναπαραγωγής προσδίδεται έτσι και μία υπερ-ατομική, κοινωνική, 

διάσταση, που σημαίνει ότι το εν λόγω δικαίωμα δε νοείται ως καθαρά 

ατομοκεντρικό.  

..οι ρυθμίσεις του Σχεδίου έρχονται σε αντίθεση με δύο διατάξεις του 

Συντάγματος : με το άρθρο 21 §1, που προστατεύει την οικογένεια, καθώς και 

τον γάμο, την παιδική ηλικία και την μητρότητα, και με το άρθρο 2 § 1, που 

επιβάλλει το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου71. 
 

Σίγουρα η ύπαρξη παιδιών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη της ζωής 

του ανθρώπου ∙ ο ίδιος ξεδιπλώνει τον εαυτό του, επαναπροσδιορίζει αρχές και 

αξίες και κάνει βήματα προς την ολοκλήρωση του. Η πορεία αυτή όμως δεν είναι 

για όλους απόλυτη ∙ δεν εκμεταλλεύονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τις 

ευκαιρίες που τους παρέχονται. Και συμπληρωματικά με αυτό, δεν είναι 

απαραίτητο ότι κάποιος που δεν έχει παιδιά δε θα αναζητήσει και δε θα του 

παρουσιασθούν τέτοιες δυνατότητες στη ζωή, ώστε να επιτύχει την 

αυτοεκπλήρωση. Αν δε συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε θα μπορούσαμε να δεχθούμε 

πως οποιοσδήποτε δεν έχει τη φυσική ικανότητα να τεκνοποιήσει χρήζει 

                                                 
70 Μ. Καράσης, ό.π., σελ. 830. 
71 ο συγγραφέας βέβαια εδώ αναφέρεται στις πιο ακραίες περιπτώσεις της ΙΥΑ, όπως η παρένθετη 
µητρότητα, η µεταθανάτια γονιµοποίηση, η ετερόλογη γονιµοποίηση 
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απεριόριστης βοήθειας και πρόσβασης στην ΙΥΑ ή γενικότερα στην τεχνολογία 

έως ότου καλυφθεί το «δικαίωμα» του αυτό72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάµε πως αφορά και µια ξεχωριστή ανθρώπινη οντότητα · ένα παιδί που 
πρόκειται να γεννηθεί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Η ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιο είδος φυσικού δικαιώματος 

(natural right) του ανθρώπου στην αναπαραγωγή και την απόκτηση παιδιών. 

Χωρίς αμφισβήτηση, κάποιος που επιθυμεί να γίνει γονιός δεν πρέπει αν μη τι 

άλλο να αποτρέπεται και η επιθυμία του αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η 

ελευθερία στην αναπαραγωγή περιλαμβάνει τόσο την ελευθερία να μην 

αποκτήσω παιδιά, όσο και την ελευθερία να επιλέξω πότε, πως και με ποιον θέλω 

να αποκτήσω παιδιά. Αν μάλιστα δεχθούμε πως υφίσταται δικαίωμα τότε θα 

πρέπει να δεχθούμε και ότι αυτό συνοδεύεται και από υποχρεώσεις τρίτων 

προσώπων ή θεσμών.  

Ο J.S.Mill γράφει στον «Ωφελιμισμό» πως : 

Λέγοντας ότι κάποιος έχει ένα δικαίωμα, εννοούμε ότι εγείρει μια έγκυρη 

αξίωση προς την κοινωνία να προστατευθεί το δικαίωμά του είτε με τη δύναμη 

που διαθέτει ο νόμος είτε μέσω της εκπαίδευσης και της κοινής γνώμης. .... 

Επομένως, κατά την αντίληψη μου, το να διαθέτω ένα δικαίωμα σημαίνει ότι 

κατέχω κάτι το οποίο οφείλει να υπερασπίζεται η κοινωνία. Εάν ένας επικριτής 

με ρωτήσει «γιατί όφειλε;», η μόνη απάντηση που θα μπορούσα να σκεφτώ 

είναι «για λόγους γενικής ωφέλειας».73 
 

Αν, λοιπόν, αυτό το δικαίωμα δικαιολογείται να αποδίδεται θετικά, πρόκειται 

δηλαδή για ένα θετικό δικαίωμα (positive right), τότε οι υποχρεώσεις τρίτων 

προσώπων ή θεσμών που ανακύπτουν για την άσκηση του δικαιώματος στην 

αναπαραγωγή θα είναι εντυπωσιακές, τόσο από την πλευρά του περιεχομένου 

τους, όσο και από το ποιοι μπορεί αυτοί οι τρίτοι να είναι. Για παράδειγμα, μια 

περίπτωση με ενδιαφέρον θα είναι να μην μπορείς να αρνηθείς στο σύντροφο σου 

την τεκνοποίηση. ΄Η ακόμα ότι η ισότιμη και ανοιχτή πρόσβαση στις υπηρεσίες της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη και καθήκον της πολιτείας προς οποιονδήποτε και οποτεδήποτε μπορεί ο 

ίδιος να το επιθυμήσει. 

                                                 
73 J. S. Mill. Ωφελιµισµός. Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ. Αθήνα, 2002, σελ. 148-149, (µετάφραση : Φ. Παιονίδης). 
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Τα αρνητικά δικαιώματα (negative rights) είναι κυρίως θεμελιώδη δικαιώματα 

που στο μεγαλύτερο βαθμό σχετίζονται με την επιβίωση μας74. Έχουν να κάνουν 

με την ελευθερία να ασκήσω το δικαίωμα μου υπό την έννοια ότι κανείς δεν 

μπορεί ενεργά και ηθελημένα να με εμποδίσει, εκτός και αν η άσκηση του 

δικαιώματος μου αυτού καταστρατηγεί το δικαίωμα κάποιου άλλου. Στην 

περίπτωση του θετικού δικαιώματος η άσκηση του δικαιώματός μου απαιτεί και 

την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πόρου ή μέσου από τρίτους για την 

εκπλήρωσή του 75 . Στην περίπτωση του «δικαιώματος στη γονεϊκότητα» που 

εξετάζουμε η διαφορά αυτή φανερώνεται ως εξής: έχω το αρνητικό δικαίωμα της 

μη επέμβασης στην απόκτηση παιδιών ή στην χρήση υπηρεσιών ΙΥΑ, αλλά 

σίγουρα δεν έχω το θετικό δικαίωμα να μου «προσφέρουν» ένα παιδί. 

Είναι γενικά αποδεκτό πως τα δικαιώματα απευθύνονται σε όντα που έχουν τη 

γνωστική και διανοητική ικανότητα να τα κατανοήσουν και να τα οριοθετήσουν76. 

Ένα δικαίωμα είναι «μια δικαιωμένη απαίτηση για την προστασία του 

συμφέροντος κάποιου προσώπου»77. Αφορούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

φύσης τους, όπως στην περίπτωση αυτή η επιθυμία αναπαραγωγής του εαυτού, τα 

οποία πρέπει να είναι τόσο ιδιαίτερα και αντιπροσωπευτικά του ανθρώπινου 

είδους που να απαιτούν απόλυτη προστασία. Εν προκειμένω, η αναπαραγωγή 

θεωρείται από τα βασικά ανθρώπινα ένστικτα, μέσω της οποίας διατηρούνται οι 

ανθρώπινες κοινότητες, ικανοποιείται η φυσική τάση για δημιουργία απογόνων, 

καθώς και μια έννοια διαιώνισης του εαυτού και συνέχειας του είδους. Σε αυτό 

εδράζει και η αυτονομία του ατόμου στην αναπαραγωγή : έχει το δικαίωμα να 

επιλέξει και να ζήσει τη ζωή εκείνη που του προσφέρει νόημα και αυτοεκπλήρωση. 

Η αποδοχή του δικαιώματος θα σύρει όπως προαναφέρθηκε και υποχρεώσεις 

από άλλους ανθρώπους ή την κοινωνία ∙ οι υποχρεώσεις αυτές υφίστανται ώστε 

να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η άσκηση του δικαιώματος αυτού και από τα 

                                                 
74 Petrinovich, L. Human Evolution, Reproduction and Morality. Plenum Press, New York, 1998. p. 133 
75 και επειδή η απαίτηση αυτή είναι πολύ δύσκολο να ορισθεί, συνήθως από τα θετικά δικαιώµατα 
προκύπτουν πολλά συγκρουόµενα συµφέροντα  
76 Petrinovich, L. ό.π., p. 132. 
77 ∆ραγώνα-Μονάχου, Μ. «Ιατρικά Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή. Ένας Νέος Χώρος Σύγκρουσης 
∆ικαιωµάτων;» Ανακοίνωση στη «∆ιάσκεψη» της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. Λευκωσία,       
5-3-2005, σελ.3. 
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άτομα που έχει αδικήσει η φύση σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου 

ασφαλές να αντιστοιχίζουμε βιολογικά χαρακτηριστικά με ηθικές υποχρεώσεις. 

Σε κάποια κοινωνικά περιβάλλοντα βέβαια, κάποιες τέτοιου περιεχομένου 

υποχρεώσεις, όταν κυριαρχούν, είναι δικαιολογημένες και συνεπώς ρυθμίζονται 

από κάποιες αρχές, που όμως δεν πρέπει να στηρίζονται στη βιολογία, αλλά στην 

κοινή αντίληψη για τις ηθικές αξίες και τις αρετές.  

Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή εξάλλου περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

δύο βασικούς παράγοντες : το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί 

και το συμφέρον της ανθρωπότητας78. Το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να 

γεννηθεί μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό αν αντιστοιχίσουμε την ΙΥΑ με την 

υιοθεσία, η οποία ως πιο ρυθμισμένη και αποδεκτή κοινωνικά διαδικασία μπορεί 

να μας δώσει μια εικόνα γύρω από τα ερωτήματα που ανακύπτουν από την 

εφαρμογή της ΙΥΑ. Στην υιοθεσία, για παράδειγμα μας φαίνεται απόλυτα 

φυσιολογικό και θεμιτό να αρνηθούμε να δώσουμε ένα παιδί σε υποψήφιους 

γονείς για τους οποίους έχουμε ενδείξεις πως μπορεί να το κακοποιήσουν ή να το 

παραμελήσουν ή που γενικότερα φαίνεται να μην έχουν ικανότητα να το 

αναθρέψουν υπεύθυνα. Για τον λόγο αυτόν οι εν δυνάμει γονείς περνούν 

εξονυχιστικούς ελέγχους από τρίτα πρόσωπα και θεσμούς ως προς τα κίνητρα, τον 

χαρακτήρα, την επάρκειά τους, έτσι ώστε να επιλεχθούν οι πιο κατάλληλοι 

«τυχεροί» που θα βιώσουν τη γονεϊκότητα. Η υιοθεσία σίγουρα δεν είναι μια 

ευκαιρία που μπορεί να έχει ο καθένας.  

Η διαφορά στην ΙΥΑ είναι ότι το παιδί «σχεδιάζεται» να έρθει στη ζωή, δεν 

υπάρχει ήδη. Οπότε μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για το δικό του μέλλον. 

Κάποιες όμως από αυτές τις υποθέσεις μπορούν να είναι αρκετά ασφαλείς ∙ για 

παράδειγμα γνωρίζουμε για τους υπογόνιμους άνδρες, πως όσο ελαττώνονται οι 

δείκτες της ποιότητας του σπέρματος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

χρωμοσωμικής ανωμαλίας. Όταν μάλιστα το σπέρμα παρουσιάζει σοβαρές βλάβες, 

το πρόβλημα της υπογονιμότητας μπορεί να μεταβιβασθεί σε αρσενικά παιδιά που 

                                                 
78 βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 69, Εισήγηση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για την ΙΥΑ 
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θα γεννηθούν 79 . Για τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

μικρογονιμοποίησης (ICSI, Intra Cytoplasmic Sperm Injection), ώστε να 

αντιμετωπισθούν κάποιες από αυτές τις μορφές της υπογονιμότητας. Το ερώτημα, 

λοιπόν, είναι αν στο όνομα του δικαιώματος στην αναπαραγωγή με τη χρήση 

μεθόδων ΙΥΑ μπορούμε να ρισκάρουμε να γεννηθούν παιδιά που θα έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να υποφέρουν από μια συγγενή ανωμαλία. Και φυσικά, 

κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ορθό να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στην ΙΥΑ; 

Η γέννηση ενός παιδιού με γενετικά προβλήματα, που δεν του επιτρέπουν να 

ζήσει μια ζωή άξια να τη ζει κανείς και τα οποία μπορούν να προβλεφθούν με τα 

σύγχρονα ιατρικά μέσα είναι ηθικά εσφαλμένη80 . Γι’ αυτό όταν πρόκειται για 

τέτοιου είδους προβλήματα η χρήση της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης 

(PGD,  Preimplantation Genetic Diagnosis) είναι επίσης ηθικά επιτακτική. Πιθανή 

άρνησή της φανερώνει ανευθυνότητα εκ μέρους του ζευγαριού, κάτι που θα 

μπορούσε να εμπίπτει στη δικαιοδοσία της κοινωνικής υπηρεσίας81, σε αντιστοιχία 

με τη διαδικασία της υιοθεσίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η PGD 

δεν είναι πανάκεια, ούτε και η μικρογονιμοποίηση, καθώς τα αποτελέσματα κάθε 

νέας τεχνικής πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται σε βάθος 

χρόνου και να καταγράφονται σε βάση δεδομένων82. Για τον λόγο αυτόν είναι 

αναγκαία η κατάλληλη ενημέρωση του ζευγαριού γύρω από το ρίσκο να 

γεννήσουν ένα παιδί με γενετικό πρόβλημα. Μάλιστα ανάλογα και με την 

                                                 
79 το στοιχείο αυτό αποτελεί και µέρος της έντυπης ενήµερης συγκατάθεσης προσώπων που κάνουν 
χρήση της µεθόδου, όπως αυτή καταρτίσθηκε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής το 2007, www.iya.gr > Έκθέσεις Πεπραγµένων > Ετήσια Έκθεση 2007 
80 αρµοδιότητα στη γνωµοδότηση και χορήγηση άδειας για υποβολή ατόµων που υποφέρουν τόσο από 
γενετικά όσο και από µεταδοτικά νοσήµατα σε µεθόδους  ΙΥΑ έχει η Εθνική Αρχή ΙΥΑ όπως ορίζεται 
από το Ν. 3305/2005 · συγκεκριµένα για τη δεύτερη περίπτωση και όσο αφορά οροθετικά πρόσωπα στον 
ιό της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας HIV έχει καθορίσει τις αυστηρές προϋποθέσεις κάτω από 
τις οποίες επιτρέπεται η προσφυγή των ατόµων αυτών σε µεθόδους ΙΥΑ, www.iya.gr > Έκθέσεις 
Πεπραγµένων > Ετήσια Έκθεση 2007 
81 όπως και πολλά άλλα ζητήµατα · για παράδειγµα και στη σελ. 46, τελευταία παράγραφος, αναφέρθηκε 
πως η αγωγή προσβολής της µητρότητας από την κοινωνική µητέρα στην υποκατάσταση µητρότητας 
µπορεί να υπονοµεύσει το συµφέρον του παιδιού που γεννήθηκε · αυτό και πολλά άλλα παραδείγµατα 
µπορεί να δικαιολογούν την επιστράτευση µηχανισµών της υιοθεσίας από την πολιτεία, ώστε το παιδί να 
µεταφερθεί σε ικανότερους γονείς · παράλληλα, όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ειδικά οι γονείς που 
έχουν τεκνοποιήσει µε ΙΥΑ θα είναι τελείως απρόθυµοι να συνεργασθούν · οπότε το ζήτηµα θα πρέπει να 
τίθεται για ασφάλεια περισσότερο προς τον περιορισµό της πρόσβασης στην ΙΥΑ, όταν το ζευγάρι 
φαίνεται να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο 
82 αυτό σηµειώνεται από την άποψη ότι το πρόβληµα της υπογονιµότητας δεν είναι πάντα µονόπλευρο 
και απλό · πολλές φορές είναι πολυπαραγοντικό και η αντιµετώπισή του πρέπει να είναι ανάλογη 
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ιδιοσυγκρασία τους μπορεί μετά από ώριμη σκέψη και ορθή εκτίμηση των 

διαφόρων παραγόντων να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό ως λύση στο πρόβλημά 

τους, όπως για παράδειγμα τη χρήση γαμετών από τρίτα πρόσωπα ή την υιοθεσία 

ή ακόμα να προτιμήσουν να μείνουν άτεκνοι από επιλογή. 

Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο σχετικά πρόσφατα έχει αρχίσει να αναλύεται 

και να ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των παιδιών που έρχονται στη ζωή με 

δωρεά γαμετών. Το μεγάλο πρόβλημα της ΙΥΑ είναι πως επικεντρώνεται στην 

εκπλήρωση των αναγκών του υπογόνιμου ζευγαριού τόσο πολύ, που τις 

περισσότερες φορές δεν αφήνει περιθώρια να εξετασθεί με ευαισθησία αν κάποιοι 

παράγοντες επιβαρύνουν τα παιδιά τους για όλη τους τη ζωή83. Οι δότες γαμετών 

και το ιατρικό προσωπικό που εφαρμόζει μεθόδους ΙΥΑ, στις οποίες εμπλέκεται 

τέτοιο υλικό, δεν είναι βέβαιο αν δείχνουν την απαιτούμενη σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα  στη χρήση του. Ένας δότης σπέρματος σίγουρα δε δρα με γνώμονα 

το συμφέρον των εν δυνάμει γενετικών παιδιών του. Το ιατρικό προσωπικό δε 

είναι σημαντικό να κάνει ορθή χρήση του γεννητικού υλικού στο εργαστήριο, με 

την έννοια ότι υπάρχει η πιθανότητα ένας δότης γαμετών για παράδειγμα να 

αποκτήσει τόσα γενετικά παιδιά σε μια κοινότητα, ώστε να δημιουργούνται 

ανησυχίες αιμομιξιών ή σε ένα βαθμό εκτεταμένη εξάπλωση κάποιου γενετικού 

ελαττώματος που ο δότης μπορεί να φέρει. 

Τα επιχειρήματα αυτά επεκτείνονται και στο συμφέρον της ανθρώπινης 

κοινότητας. Η θεώρηση αυτή είναι καθαρά ωφελιμιστική ∙ αυτό ακριβώς είναι που 

απαιτεί ο ωφελιμισμός σε κάθε περίπτωση. Αναμφισβήτητα ο κόσμος είναι 

καλύτερος όταν οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν είναι κατά το δυνατόν υγιείς, 

έχουν προσδοκίες που ανταποκρίνονται στις ικανότητες τους και ανατρέφουν 

σωματικά και ψυχικά υγιή παιδιά. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 

δεν είναι πια μία απομακρυσμένη δυνατότητα ή δυνατότητα για λίγους, αλλά έχει 

ενσωματωθεί απόλυτα στην καθημερινότητά μας ως κοινωνική πράξη και 

                                                 
83 ένα επίσης άλλο µεγάλο ζήτηµα που εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία είναι η ανάγκη για επιλεκτική 
µείωση εµβρύων στις πολύδυµες κυήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της µεταφοράς πολλών 
γονιµοποιηµένων ωαρίων στη µήτρα   
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επιλογή. Επειδή η τεχνογνωσία για την κατανόηση, τον έλεγχο και την υπέρβαση 

των προβλημάτων της υπογονιμότητας του ανθρώπου υπάρχει και είναι ευρέως 

διαθέσιμη απαιτείται επαναπροσδιορισμός των αξιών, κάτι που μπορεί να 

οδηγήσει στην παραγωγή καινοφανών υποχρεώσεων. 

Έτσι για παράδειγμα, κάποιοι υποστηρίζουν πως η άρνηση της πρόσβασης 

στην ΙΥΑ για οποιονδήποτε λόγο – έστω και όταν ρισκάρεται η υγεία του παιδιού 

που πρόκειται να γεννηθεί – δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, από τη στιγμή που αυτή 

επιτρέπεται στους γονείς που συλλαμβάνουν και γεννούν με φυσικό τρόπο, χωρίς 

αυτό να ρυθμίζεται από την πολιτεία. Από την πλευρά της όμως η πολιτεία μέσω 

των υπηρεσιών της ΙΥΑ παρέχει τη βοήθειά της στα άτομα που δεν μπορούν να 

τεκνοποιήσουν, κάτι που σημαίνει πως εμπλέκεται στη διαδικασία, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση ισχύει το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής84. 

Η διαφορά μοιάζει με το ανάλογο «σκοτώνω» και «αφήνω να πεθάνει», της 

πράξης δηλαδή και της παράλειψης85.  

Στην υιοθεσία οι υποψήφιοι γονείς εξετάζονται πολύ προσεκτικά προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν κάποια κριτήρια. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και 

στο πλαίσιο της ΙΥΑ όχι μόνο για τη διαπίστωση της υγείας των ενδιαφερόμενων 

όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά κατά αναλογία με την υιοθεσία και για τα 

υπόλοιπα κριτήρια σχετικά με την επάρκειά τους. Με τη χρήση των μεθόδων ΙΥΑ 

ασκείται ήδη έλεγχος στην αναπαραγωγική τους ικανότητα ∙ ας επιτρέπεται να 

ασκηθεί και στην ικανότητά τους να είναι γονείς86. Για την υιοθεσία εξάλλου, η 

εποπτεία αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό κατανοητή και κοινωνικά αποδεκτή και 

πιθανά, μέχρι να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα των υπηρεσιών και των 

αποτελεσμάτων της ΙΥΑ να πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές και τις 

προϋποθέσεις της.  

 

                                                 
84 στη δεύτερη περίπτωση βέβαια µπλέκονται και άλλα ζητήµατα, όπως τι γίνεται όταν στο πλαίσιο της 
φυσικής οικογένειας κακοποιείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο το παιδί ή ακόµα και η προσδοκία βοήθειας 
από την πολιτεία όταν έρχεται στον κόσµο ένα παιδί µε ιατρικό πρόβληµα, στα οποία όµως δε θα 
επεκταθούµε εδώ · αναφερόµαστε σε µια µέση παραδοσιακή οικογένεια 
85 Statman, D. The Right to Parenthood : An Argument for a Narrow Interpretation. Ethical Perspectives, 
2003 ; 10 (3-4) : p. 231.  
86 στο ίδιο, p. 232 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η γονεϊκότητα είναι μια ιδιότητα, ένας από τους πολύτιμους ρόλους που 

γεμίζει νόημα τη ζωή μας και που μας δίνει μια ευκαιρία να τη ζήσουμε άξια. 

Εξελικτικά, είναι η δύναμη που διαιωνίζει τα γονίδια του καθένα από εμάς και 

ταυτόχρονα διατηρεί στη γη το είδος μας. Κάθε εκπρόσωπος του είδους μας έχει 

δικαίωμα στη φυσική αναπαραγωγή και την απόκτηση τέκνων. 

Από την άλλη πλευρά η υπογονιμότητα υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Οι 

παραδοσιακοί, αρχέγονοι πληθυσμοί των υψηλών ρυθμών γονιμότητας και 

θανάτων έχουν δώσει τη θέση τους σε σύγχρονους πληθυσμούς που 

παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς γονιμότητας και θανάτων. Η υπογονιμότητα 

είναι πλέον μια κατάσταση καθόλου σπάνια, το αντίθετο, αρκετά κοινή σε μια 

εποχή στην οποία ο τρόπος ζωής επιδρά σε τέτοιο βαθμό, ώστε είτε λόγω 

διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων87, είτε λόγω της προχωρημένης ηλικίας 

στην οποία αποφασίζουμε να γίνουμε γονείς, η γονιμότητα καταλήγει να φθίνει 

δραστικά. Στις μέρες μας βέβαια, η πρόοδος της επιστήμης έχει καταφέρει να 

δώσει λύσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα έχοντας ταυτόχρονα επιτύχει 

ευρεία αποδοχή.  

Η υπογονιμότητα είναι η κύρια αιτία που οδηγεί σήμερα ένα ζευγάρι στην ΙΥΑ 

ή την υιοθεσία. Παρόλο που και στις δύο μπορούν να καταφύγουν και γόνιμα 

ζευγάρια, όπως λόγου χάρη όταν μια γυναίκα δε θέλει να εμπλακεί στη διαδικασία 

της εγκυμοσύνης και του τοκετού για να φέρει στον κόσμο το παιδί της88 ή όταν 

ένα ζευγάρι αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί εκ πεποιθήσεως, στην 

πλειοψηφία τα ζευγάρια που καταφεύγουν στην ΙΥΑ ή την υιοθεσία ψάχνουν 

λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την ύπαρξή τους. 

Η ζυγαριά στη ζήτηση γέρνει αδιαμφισβήτητα προς την ΙΥΑ και αυτό είναι 

κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει στο προσεχές μέλλον. Ταυτόχρονα, όμως, οι 

μέθοδοι που παρέχονται είναι καινοφανείς και όχι καλά κατανοητές και 

                                                 
87 το στρες, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, η έκθεση σε επικίνδυνα χηµικά όπως τα εντοµοκτόνα, το 
κάπνισµα είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί  
88 αν και τυπικά ο νόµος στη χώρα µας το αποκλείει 
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ρυθμισμένες. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος με τη χρήση των τεχνικών αυτών να 

δοθεί η ευκαιρία σε ελαττωματικά γονίδια – τα οποία λόγω της υπογονιμότητας 

των ατόμων που τα φέρουν είναι αποκλεισμένα από τη γονιδιακή δεξαμενή – να 

διαδοθούν σε επόμενες γενεές. Η χρήση της προεμφυτευτικής γενετικής 

διάγνωσης είναι απαραίτητη για τον κατά το δυνατόν περιορισμό τέτοιων ρίσκων. 

Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν πως η επιλογή συντρόφου έχει κάποια 

βιολογική αφετηρία, η οποία κατά βάση οδηγεί σε απογόνους με ευνοϊκούς για την 

επιβίωσή τους φαινότυπους. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι άλλοι φαινότυποι που δεν 

ευνοούνται γίνεται προσπάθεια να αποκλεισθούν στη φάση του ζευγαρώματος 

από τη διαδικασία της φυσικής αναπαραγωγής. Η αποτυχία στην αναπαραγωγή 

πολλές φορές είναι οικονομία της φύσης και αυτό πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρότερα υπόψη στην εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ. Όταν η ιατρική καταφέρνει 

να εγκαταστήσει ή να διασώσει μια εγκυμοσύνη δεν έχει απαραίτητα επιτύχει 

απόλυτα. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο στη φυσιολογία, όσο και την υγεία 

των παιδιών που γεννιόνται με μεθόδους της ΙΥΑ – ιδιαίτερα τις πιο παρεμβατικές 

– δεν είναι καλά εξακριβωμένες. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με 

σύνεση τις δυνατότητες της επιστήμης που παρεμβαίνουν στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή, όπως για παράδειγμα τη μικρογονιμοποίηση (ICSI)89, για την οποία 

υπάρχουν κάποιες λίγες, αλλά στατιστικά σημαντικές ενδείξεις πως οδηγεί στη 

γέννηση παιδιών με προβλήματα υγείας. 

Η υιοθεσία τώρα, είναι μια πρακτική που έχει εξελιχθεί παράλληλα με την 

ανθρώπινη ιστορία, παρόλο που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιείται, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετασχηματίζονται 

στην πορεία του χρόνου. Η γενετική σχέση δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη 

για την αγάπη και τη γονική μέριμνα, αντίθετα ο δεσμός μητέρας-παιδιού είναι 

αρκετά ευπροσάρμοστος σ' αυτό το επίπεδο. Η ανθρώπινη φύση φαίνεται να έχει 

μια έμφυτη τάση να προστατεύσει και να αναθρέψει ένα έκθετο βρέφος. Γι' αυτό 

άλλωστε και οι θετοί γονείς δε δυσκολεύονται να φροντίσουν τα υιοθετημένα 

                                                 
89 κάποιες χώρες µάλιστα φαίνεται πως κάνουν κατάχρηση της µεθόδου, φτάνοντας να αποτελεί έως και 
το µισό ποσοστό όλων των τεχνικών ΙΥΑ που εφαρµόζονται 
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παιδιά τους ακόμα και αν δε μοιράζονται γονίδια με αυτά. Η  υιοθεσία επίσης είναι 

και προς το συμφέρον και την ενδυνάμωση ολόκληρης της κοινότητας, αφού 

υποστηρίζει την ενηλικίωση ατόμων που ήδη έχουν γεννηθεί και έχουν περάσει το 

βιολογικό έλεγχο στη μεταφορά των γονιδίων από γενιά σε γενιά και συνεπώς 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Η κοινότητα με τον τρόπο αυτό 

αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και μέγεθος και αυξάνει την αποτελεσματικότητά της. 

Η ΙΥΑ από την πλευρά της ιδιαίτερα όταν οδηγεί στη γέννηση παιδιών μη 

γενετικά συγγενών είτε με τον ένα είτε και με τους δύο γονείς παρουσιάζει πολλά 

κοινά στοιχεία με την υιοθεσία. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά που ωθεί τα 

υπογόνιμα ζευγάρια περισσότερο στη λύση της τεχνολογίας είναι η υπεραξία που 

δίνεται στη γενετική συγγένεια, την κυοφορία, τον τοκετό και ο ταυτόχρονος 

στιγματισμός της υιοθεσίας. Με την υιοθεσία, το πρόβλημα που δημιουργεί η 

υπογονιμότητα παραμένει, δε λύνεται ∙ η κοιλιά δε φουσκώνει και το μαιευτήριο 

δεν είναι ένα μέρος το οποίο θα χρειαστεί να προσφέρει υπηρεσίες. Έτσι 

καταλήγουμε να έχουμε ψυχολογικά και σωματικά ταλαιπωρημένους και 

οικονομικά εξαντλημένους ανθρώπους που χάνουν και την αυτοεκτίμησή τους και 

την ευκαιρία να μεγαλώσουν ένα παιδί, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά στα ιδρύματα 

υποφέρουν από τη μακρόχρονη παραμονή τους και φέρουν τραύματα και ζημιές 

σε όλη τους τη ζωή. 

Αλλά και ο νομοθέτης κινείται σε αυτό το επίπεδο. Οι απαιτήσεις του νόμου 

για την υιοθεσία είναι εξοντωτικές και, το σημαντικότερο, οι θεσμοί της πολιτείας 

φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν με πνεύμα υποστήριξης τα υποψήφια ζευγάρια, 

αλλά με αμφισβήτηση από την αρχή της διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά ο 

νόμος για την ΙΥΑ στη χώρα μας είναι από τους πιο φιλελεύθερους. Ο γιατρός 

αποφασίζει στο μεγαλύτερο βαθμό τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί90 και όχι 

μια κοινωνική υπηρεσία, πολλές φορές δε ούτε καν οι μελλοντικοί γονείς. Άρα η 

πορεία εναπόκειται όχι μόνο στη βούληση των γονιών, αλλά και τρίτων 

εμπλεκόμενων προσώπων και ιδιαίτερα του ιατρικού προσωπικού. 

                                                 
90 η απόφαση του γιατρού όµως δε θα πρέπει να αφήνεται στη συνείδησή του · πρέπει κυρίως να 
δικαιολογείται ηθικά 
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Ο προσανατολισμός του νόμου έχει σπουδαία σημασία γιατί με τη σειρά του 

έχει σημαντική επίδραση στην κατεύθυνση των υπογόνιμων ζευγαριών προς τη 

μία ή την άλλη λύση. Η ευκολότερη πρόσβαση στις μεθόδους της ΙΥΑ, η εφαρμογή 

της σε πιο ιδιωτικό επίπεδο, η μικρότερη αναμονή, αλλά και η δυνατότητα 

άσκησης ελέγχου σε όλα τα στάδια τής δίνουν σαφές προβάδισμα έναντι της 

υιοθεσίας. 

Το δικαίωμα στη φυσική αναπαραγωγή βέβαια είναι αποδεκτό και κατανοητό, 

πηγάζει από την ανάγκη ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και πρέπει 

να υποστηρίζεται από την πολιτεία. Το δικαίωμα αυτό όμως επιδέχεται 

περιορισμούς που αφορούν στο συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί 

και το συμφέρον της κοινότητας. Ωστόσο, δε συνάγεται από τα παραπάνω πως και 

η πρόσβαση στην τεχνητή γονιμοποίηση μπορεί να θεωρείται απόλυτο 

«ανθρώπινο δικαίωμα» ∙ ορθότερα μπορεί να θεωρείται «θεμιτή επιθυμία» 91  ή 

ψυχική ανάγκη. 

  Το δίλημμα δεν είναι υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή υιοθεσία ∙ και οι δύο 

δυνατότητες πρέπει να ενδυναμωθούν, η καθεμιά ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές 

της. Η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή απαιτείται να εφαρμόζεται με 

συνετό και ορθολογικό τρόπο, ώστε να λειτουργεί παραπληρωματικά με τη φυσική 

αναπαραγωγή. Παράλληλα, οι υποψήφιοι γονείς είναι σημαντικό να 

ενημερώνονται πλήρως και αμερόληπτα για τις υπηρεσίες και τις προσδοκίες που 

έχουν να περιμένουν. Η δημιουργία εξωπραγματικών απαιτήσεων ή προσδοκιών 

που αντιβαίνουν στη φύση μπορούν να προκαλέσουν βλάβη τόσο στα ίδια τα 

άτομα όσο και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Η συμβουλευτική αυτή είναι 

απαραίτητο να περιλαμβάνει και εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες είναι επίσης 

άκρως απαραίτητο να στηρίζει, όπως την υιοθεσία ή ακόμα και τη ζωή χωρίς 

παιδιά. Καμία επιλογή από τις δύο τελευταίες δεν είναι υποδεέστερη και καμία δεν 

μπορεί καθεαυτή να κάνει ένα άτομο δυστυχισμένο ή να στερήσει την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

                                                 
91 ∆ραγώνα-Μονάχου, Μ. ό.π., σελ.5. 
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Παράλληλα, η υιοθεσία χρειάζεται να προωθηθεί με διάφορους τρόπους. Ένα 

πρώτο βήμα έγινε με τον τελευταίο νόμο92. Η απλούστευση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών και η ηθική, κοινωνική και οικονομική επιβράβευση για όσους 

επιλέγουν να υιοθετήσουν ένα παιδί καθώς και η στήριξη της πολιτείας ακόμα και 

μετά την υιοθεσία είναι καθήκον αν μη τι άλλο του κράτους πρόνοιας απέναντι 

στην ανάγκη έκθετων παιδιών για οικογενειακή ζωή. Αυτή είναι και η βασική 

διαφορά της υιοθεσίας : δεν ικανοποιεί μόνο την ανάγκη των μεγάλων να 

αναθρέψουν ένα παιδί, αλλά και την ανάγκη του παιδιού να ζει σε ένα μέσο, 

φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον. 

Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε πως η υιοθεσία είναι πιο ηθική επιλογή σε 

σχέση με την ΙΥΑ. Ο σκοπός μας είναι να δείξουμε πως η υιοθεσία είναι μια 

διαδικασία πολύ κοντά στη φύση μας και ότι πιθανώς ρυθμίζεται άδικα από την 

πολιτεία, σε αντίθεση με την πραγματικότητα γύρω από την ΙΥΑ. Το ζητούμενο 

είναι η αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής όχι μόνο στο νομικό πλαίσιο, αλλά και 

στον κοινωνικό στίβο τόσο γύρω από την υποστήριξη της υιοθεσίας, όσο και γύρω 

από την ΙΥΑ. Γιατί το ζήτημα είναι να προσανατολισθούμε σε ουσιώδεις ορισμούς 

της γονεϊκότητας, μακριά από στιγματισμούς, ενοχές, κοινωνικά πρότυπα που 

εγκλωβίζουν, δυνατά λάθη και πόνο. 

Η γονεϊκότητα είναι μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις τόσο του εαυτού 

μας, όσο και της κοινωνίας. Αναπαράγοντας τον εαυτό μας, αναπαράγουμε το 

κύτταρο της κοινότητας και συνεπώς δίνουμε ζωή και συνέχεια στην κοινωνία. Ο 

τρόπος δεν είναι μόνο ένας, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. Όταν στο βωμό της 

επίτευξής τους εξοντώνεται το άτομο, η λύση της υιοθεσίας πρέπει να είναι 

διαθέσιμη και προσιτή. Η υιοθεσία άλλωστε – σε αντίθεση με την ΙΥΑ – είναι 

πάντα ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί. Στην υιοθεσία φθάνει κανείς όχι 

σαστισμένα και κατευθυνόμενα, αλλά συνειδητά, από επιλογή και έχοντας 

αυτοπεποίθηση γύρω από την ικανότητά του να είναι γονιός. 

 

 

                                                 
92 Ν. 3719/2008, «Μεταρρυθµίσεις για την Οικογένεια, το Παιδί, την Κοινωνία και άλλες ∆ιατάξεις» 
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