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Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε 

ηελ επηβιέπνπζα ηεο πηπρηαθήο καο θα. Καιατηδάθε Αξγπξνχια γηα ην ελδηαθέξνλ 

πνπ έδεημε θαζψο  θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. 

Παξάιιεια, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Δμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ηνπ Γεληθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ 

αλαπηχμακε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κέξνπο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο καο . 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Καζεγεηή θ. Αληψλε 

Μαθξπγηαλλάθε  Γηεπζπληή Μαηεπηηθήο/Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο θαη ηελ θ. 

ηέιια Μαπξνγηαλλάθε πξντζηακέλε/ καία γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζηελ 

δηακεζνιάβεζε κε ηα ππνγφληκα δεπγάξηα 

Δπίζεο, νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε θαη ηα δεπγάξηα πνπ μεθίλεζαλ έλαλ 

θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ηα νπνία κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα καο, ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

Σέινο, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηφζν ηηο νηθνγέλεηεο καο φζν θαη ηνπο 

θίινπο καο γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο.  
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Δηζαγσγή 

 

 Βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, 

απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε ππνγνληκφηεηα ζεσξείηαη έλα πνιπδηάζηαην πξφβιεκα 

πγείαο κε πνηθίιεο νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Χο 

ππνγνληκφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κε επίηεπμε εγθπκνζχλεο, κεηά απφ 

ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ηαθηηθψλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ ρσξίο αληηζπιιεπηηθή 

πξνζηαζία ή έμη κελψλ γηα γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ (Φαλαξά, 2000). 

 Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο εθείλεο κε ηηο 

νπνίεο ε γνληκνπνίεζε δελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο αιιά κε 

δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε ζπεξκαηέγρπζε, ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη ε 

παξέλζεηε κεηέξα.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δηαθξίλνληαη ζε ελδνπξνζσπηθνχο θαη 

δηαπξνζσπηθνχο. ηνπο  ελδνπξνζσπηθνχο παξάγνληεο αλήθνπλ ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. ηνπο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο, 

εληάζζνληαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνχ, νη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο 

κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ηφζν απφ ηε γπλαίθα, φζν θαη απφ ηνλ 

άλδξα, θαζψο επίζεο θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ δεπγαξηνχ. 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζην ζεσξεηηθφ θαη 

ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηεο ππνγνληκφηεηαο, θαζψο 

επίζεο ε ζπρλφηεηα θαη ηα αίηηα ηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεη ηηο κεζφδνπο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, νη νπνίεο είλαη ε ζπεξκαηέγρπζε, ε εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε θαη ε παξέλζεηε κεηέξα. Σν ηξίην θεθάιαην δηαθξίλεηαη ζε δπν 

ππνθεθάιαηα. Αξρηθά, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο ελδνπξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, νη νπνίνη είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε αηφκνπ θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο. Έπεηηα, αλαιχνληαη νη 

δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεη έλα δεπγάξη, νη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ βηψλεη, θαζψο επίζεο θαη ηα 

δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπο. Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπκβνπιεπηηθή – ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ ππνγφληκνπ δεπγαξηνχ θαη ζηνλ ξφιν ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. 
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ην δεχηεξν ηκήκα, θαηαγξάθεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ κειέηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ κεζνδνινγία. ηε 

ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζε – πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο απνηεινχλ ηελ θαηαθιείδα απηήο ηεο 

εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

 

Γεληθή αλαζθόπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

 
1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Ζ ππνγνληκφηεηα απνηειεί έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλαληάκε ζε 

φιεο ηηο θνηλσλίεο. Ζ δηαηήξεζε, ε αλάπηπμε θαη ε δηαηψληζε απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα θάζε αλζξψπνπ θαη θάζε θνηλσλίαο. ε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ε 

αθνχζηα αηεθλία ραξαθηεξίδεηαη σο θξίζε, ε νπνία απεηιεί ηε ζηαζεξφηεηα αηφκσλ, 

ζρέζεσλ θαη θνηλνηήησλ. Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκειηψδε ζεκαζία 

πνπ έρεη ε ηεθλνπνίεζε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη γηα ηηο 

θνηλσλίεο ηνπο (Rossenblatt et al, 1973). ηελ απνηθηαθή Ακεξηθή, ηα παηδηά ήηαλ 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ απνηθηψλ. Ζ αηεθλία 

ζεσξείην απνηέιεζκα ησλ ακαξηηψλ κηαο γπλαίθαο, ελψ φζνη ήηαλ θαη' επηινγή 

άηεθλνη ηνπο ζεσξνχζαλ  θπγφπνλνπο, γηαηί δελ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία ηεο θνηλφηεηαο (May et al, 1995).  

Οη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο 

πνπ βίσζαλ νη άλζξσπνη κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε  επεξέαζαλ ηφζν ηε δνκή, 

ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, φζν θαη ηελ ζηάζε πνπ είραλ 

απέλαληη ζηελ απφθηεζε παηδηψλ. Με ηε ζέζπηζε λφκσλ γηα ηελ παηδηθή 

εθκεηάιιεπζε, ηα παηδηά έπαςαλ λα απνηεινχλ νηθνλνκηθή επέλδπζε θαη θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σα θίλεηξα ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ αιιάδνπλ. Σα παηδηά άξρηζαλ 

λα απνηεινχλ ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε θαη αλαγλσξίζηεθε ε δεζηαζηά, ε 

ζπληξνθηθφηεηα θαη ε ηξπθεξφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ (Griel et al, 1991).  

ηηο κέξεο καο ε αλαπαξαγσγή δελ αθνξά κφλν ηελ απφθηεζε παηδηνχ, αιιά 

ηελ απφθηεζε θαηάιιεισλ παηδηψλ. Απηή ε πνιηηηζκηθή αιιαγή αληηπξνζσπεχεη γηα 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλφηεηα ζε κηα θνηλσλία 

νηθνγελεηαθψλ κνλάδσλ, ζηελ νπνία ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή 

ζπλαηζζεκαηηθήο θάιπςεο θαη θαηαμίσζεο (May et al, 1995).         

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε απηφ ην θεθάιαην, ε ππνγνληκφηεηα απνηειεί 

έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν. Γη’ απηφ ην ιφγν φιεο νη θνηλσλίεο έρνπλ εγθξίλεη ιχζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Οη ιχζεηο απηέο δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε απνρή θαη απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί θάζε θνξά 

(Rossenblatt et al, 1973).   
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Ζ  πλεπκαηηθή κεζνιάβεζε κέζα απφ ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε ζε πλεχκαηα 

θαη ζενχο σο ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο εκθαλίδεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θνηλσλίεο απφ 

ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Σειεηέο γνληκφηεηαο, ζχκβνια, ζεφηεηεο 

ζπλαληάκε ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο ζξεζθείεο (May et al, 1995). 

Οη αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απνηεινχλ κηα αθφκα ιχζε απέλαληη 

ζηελ ππνγνληκφηεηα. Ζ πνιπγακία, ην δηαδχγην, νη εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο, ε αλαδνρή 

θαη ε πηνζεζία παηδηψλ απνηεινχλ γηα θάπνηνπο πνιηηηζκνχο θνηλσληθά απνδεθηέο 

ιχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην έζηκν ηεο πνιπγακίαο πνπ ζπλαληάκε ζε 

θάπνηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σέινο, ε πηνζεζία θαη ε 

αλαδνρή παηδηψλ απφ ζπγγεληθά ή κε ζπγγεληθά πξφζσπα απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε 

πξαθηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο αηεθλίαο. Πνιιά δεπγάξηα έπαηξλαλ παηδηά ζπγγελψλ ή 

πηνζεηνχζαλ παηδηά ησλ αδεξθψλ ηνπο σο βηνινγηθνχο θιεξνλφκνπο, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο νη θπζηθνί γνλείο κπνξνχζαλ λα δηαηεξνχλ επαθή κε ηα παηδηά ηνπο. 

(May et al, 1995). 

Οη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο δελ απνηεινχλ κηα πξφζθαηε πξαθηηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο ππνγνληκφηεηαο. Οη πξψηεο γξαπηέο αλαθνξέο γηα ηελ   

ππνγνληκφηεηα έγηλαλ απφ ηνπο Αηγππηίνπο ζηνλ πάππξν Kahoun (2200-1950 π.Υ.) 

θαη ηνλ Ηππνθξάηε (460-377 π.Υ.).  Ο Ρσκαίνο νξάλνο, πνπ έδεζε ην 2ν αηψλα κ.Υ. 

θαη ζεσξείηαη απφ κεξηθνχο ν παηέξαο ηεο γπλαηθνινγίαο, πίζηεπε φηη ε 

ππνγνληκφηεηα νθεηιφηαλ ζηελ αθαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο θαη φηη ε πην γφληκε πεξίνδνο ηνπ έκκελνπ θχθινπ ήηαλ ακέζσο κεηά ην 

ηέινο ηεο έκκελνπ ξχζεο. Πίζηεπε αθφκε φηη ηα δεζηά κπάληα κείσλαλ ηε 

γνληκφηεηα. Μεηά ην 16ν αηψλα, άξρηζαλ πιένλ νη γλψζεηο καο πάλσ ζηε γνληκφηεηα 

θαη ζηελ ππνγνληκφηεηα λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, φηαλ 

ν Vasalius (1514-1564) πεξηέγξαςε ηελ αλαπαξαγσγηθή δίνδν ηεο γπλαίθαο θαη ν 

Spellanzani πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο, Καηά ην 19
ν
 αηψλα, ε 

ππνγνληκφηεηα ζεσξείην θπξίσο πξφβιεκα θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο, πνπ 

πξνθαιείην απφ δηαηαξαρέο ηνπ ηξαρήινπ ή απφ ιαλζαζκέλε ζέζε ηεο κήηξαο. Έηζη, 

ε ζεξαπεία ηεο ππνγνληκφηεηαο ήηαλ θπξίσο ρεηξνπξγηθή, κε έκθαζε ζηε δηαζηνιή 

ηνπ ηξαρήινπ, ζηελ αθαίξεζε ησλ ζπκθχζεσλ θαη ζηε δηφξζσζε ηεο ζέζεο ηεο 

κήηξαο. Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή ηεο ππνγνληκφηεηαο βαζίδεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά 

ζε παξαηεξήζεηο θαη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα (Shamma et al, 

1995). 
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1.2. Οξηζκόο ππνγνληκόηεηαο  

Ζ ππνγνληκφηεηα νξίδεηαη σο ε αθνχζηα αδπλακία ελφο δεπγαξηνχ λα επηηχρεη 

ζχιιεςε θαη λα νινθιεξψζεη θχεζε, κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ηαθηηθψλ 

ζεμνπαιηθψλ επαθψλ ρσξίο αληηζχιιεςε, απνηειεί πάζεζε θαη ρξήδεη ηαηξηθήο 

αληηκεηψπηζεο.(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο). Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε 

ζηεηξφηεηα, πνπ είλαη απφιπηα βηνινγηθή αδπλακία ηεθλνπνίεζεο (π.ρ. κία γπλαίθα 

πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε νιηθή αθαίξεζε κήηξαο θαη σνζεθψλ αδπλαηεί πξνθαλψο λα 

ηεθλνπνηήζεη). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πγείαο, φπσο απηφο έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ε ππνγνληκφηεηα απνηειεί δηαηαξαρή ηεο 

πγείαο θαη ρξήδεη αληηκεηψπηζεο. Ζ ηεθλνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο 

ζεσξνχληαη δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ. 

Ζ ππνγνληκφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ πξσηνπαζή θαη ηε 

δεπηεξνπαζή ππνγνληκφηεηα. Ζ πξσηνπαζήο ππνγνληκφηεηα ππνδειψλεη φηη δελ 

ππάξρεη πξνεγνχκελε εγθπκνζχλε ζην δεπγάξη, ελψ ε δεπηεξνπαζήο ππνγνληκφηεηα 

ππνδειψλεη φηη ππήξμε ηνπιάρηζηνλ κία πξνεγνχκελε εγθπκνζχλε αλεμάξηεηα απφ  

ηελ έθβαζε ηεο (Saridi & Georgiadi, 2010). 

 

 

1.3. πρλόηεηα  ππνγνληκόηεηαο  

 

χκθσλα κε δηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηνπ Π.Ο.Τ. πεξίπνπ ην 8-12% 

ησλ δεπγαξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία αληηκεησπίδεη θάπνηαο 

κνξθήο δπζθνιία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη απνγφλνπο. Παγθνζκίσο, 

ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 50-80 εθαηνκκχξηα ππνγφληκα δεπγάξηα, ζηα νπνία 

πξνζηίζεληαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα λέα δεπγάξηα εηεζίσο, κε ηάζε γηα αχμεζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θαξθίλνο πξνζβάιιεη πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα άηνκα 

εηεζίσο θαη ε εινλνζία πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα: επνκέλσο, ε ππνγνληκφηεηα ρσξίο 

λα απνηειεί κείδνλα δηαηαξαρή ηεο πγείαο, δελ είλαη δηφινπ ακειεηέα ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκε πιήξεηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο 

ππνγνληκφηεηαο, αιιά εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 300.000 δεπγάξηα δπζθνιεχνληαη λα 

απνθηήζνπλ παηδηά. Ζ ζπρλφηεηα ππνγνληκφηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή θαη απφ πιεζπζκφ ζε πιεζπζκφ. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ηνπ 
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ππνγφληκνπ δεπγαξηνχ. Ζ ππνγνληκφηεηα είλαη πνιπζχλζεηε θαη ξεπζηή θαηάζηαζε: 

ην ίδην άηνκν ή δεπγάξη κπνξεί λα δηαλχζεη κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο 

αδπλαηεί λα ζπιιάβεη θαη ε αδπλακία απηή κπνξεί λα επέιζεη ή λα ιήμεη ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ππνγνληκφηεηα δελ έρεη εηδηθά 

ζπκπηψκαηα (π.ρ. πφλν, ππξεηφ, δπζθνξία θ.η.ι.) θαη έηζη δελ ηελ αληηιακβαλφκαζηε 

(Καδιαξήο, 2008).  

Ζ ππνγνληκφηεηα αληρλεχεηαη ζπλήζσο κφλν φηαλ ε γπλαίθα πξνζπαζεί λα 

κείλεη έγθπνο. Όζνη δελ πξνζπαζνχλ ελεξγά λα ζπιιάβνπλ δελ ζα έρνπλ ζπλήζσο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαγλσζηνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ ππνγνληκφηεηα (Saridi & 

Georgiadi, 2010). 

Δπί αηψλεο αιιά θαη κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ππεχζπλε ζεσξείην κφλν ε 

γπλαίθα. ηε ζιίςε ηεο επεηδή δελ κπνξνχζε λα θέξεη ζηνλ θφζκν έλα παηδί, εξρφηαλ 

λα πξνζηεζεί θαη ε ηαπείλσζε, αθφκε θαη ην δηαδχγην. Όζν γηα ηνλ άληξα, ε 

γνληκφηεηά ηνπ δελ ακθηζβεηείην πνηέ. ήκεξα έρεη πιένλ απνδεηρζεί πσο ζην 40% 

ησλ δεπγαξηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ, ε ππνγνληκφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ άληξα, ζε έλα άιιν 40% ησλ δεπγαξηψλ εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ ηεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαη έλα 20% ησλ δεπγαξηψλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ, ε ππνγνληκφηεηα ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα πγείαο 

θαη ησλ δπν ζπληξφθσλ/ ζπδχγσλ. (Kervasdoue, 1996). 

 

 

1.4. Αίηηα ππνγνληκόηεηαο 

 
Σα αίηηα ηεο ππνγνληκφηεηαο είλαη πνιιαπιά θαη πνιπδηάζηαηα. 

πλδένληαη κε γελεηηθέο – νξγαληθέο δηαηαξαρέο, κε θάπνηα ζεμνπαιηθή 

δπζιεηηνπξγία, κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή θαη λα 

κελ παξνπζηάδνπλ θακία ζαθή αηηηφηεηα.   
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1.4.1. Αίηηα ππνγνληκόηεηαο ζηηο γπλαίθεο  

 

i. Γηαηαξαρέο ηεο σνξξεμίαο: Σν πξφβιεκα απηφ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε 

αληίζηνηρε δηαηαξαρή ησλ γελλεηηθψλ θχθισλ ηεο γπλαίθαο θαη εθδειψλεηαη 

κε έκκελεο ξήζεηο άζηαηεο θαη πνιχ αξαηέο (αξαηνκελφξξνηα) έσο ηελ αθξαία 

κνξθή ηεο παληεινχο απνπζίαο έκκελσλ ξήζεσλ (ακελφξξνηα) (Γειηζίδνπ & 

Νάλνπ, 2011). 

 

ii. Οξκνληθέο δηαηαξαρέο:  α) ε ππεξέθθξηζε ηεο ππνθπζηαθήο νξκφλεο 

πξνιαθηίλε, ε νπνία ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή γάιαθηνο απφ ηνπο καζηνχο.  

β) δηαηαξαρέο ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ πνπ ξπζκίδνπλ ην βαζηθφ 

κεηαβνιηζκφ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε γεληθή νξκνληθή ηζνξξνπία ηνπ 

νξγαληζκνχ(Γειηζίδνπ & Νάλνπ, 2011). 

 

iii. ύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ : Πξφθεηηαη γηα κηα ζπρλή παζνινγηθή 

θαηάζηαζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ πνιπθπζηηθή δηακφξθσζε ησλ σνζεθψλ με 

άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε αξαηνκελφξξνηα, απμεκέλε ηξηρνθπΐα, 

παρπζαξθία, απμεκέλα επίπεδα αλδξνγφλσλ ζην αίκα, αθκή θαη 

ππνγνληκφηεηα. (Γειηζίδνπ & Νάλνπ, 2011).  

  

iv. Βιάβεο ζηηο ζάιπηγγεο: Δπζχλνληαη γηα ην 35% φισλ ησλ πξνβιεκάησλ 

γνληκφηεηαο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο βιάβεο ησλ ζαιπίγγσλ ζηελ Διιάδα είλαη 

νη ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο ακβιψζεηο. 

(Γειηζίδνπ & Νάλνπ, 2011).  

 

v. Πξνβιήκαηα ζηε κήηξα :  

α) Ιλνκπώκαηα : Αλαπηχζζνληαη ζηε κήηξα ρσξίο ζπγθεθξηκέλν αίηην. 

Πξνθαινχλ έληνλνπο πφλνπο θαη δηαηαξάζζνπλ ηνλ θχθιν.   

β) Δλδνκεηξίσζε: Πξφθεηηαη γηα κηα επψδπλε αζζέλεηα, ε νπνία κπνξεί λα 

επηθέξεη αθφκε θαη κφληκε ζηεηξφηεηα. 

γ) ηέλσζε ή απόθξαμε ηνπ ηξάρεινπ ηεο κήηξαο. Ζ ζηέλσζε ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κηα θιεξνλνκηθή δπζπιαζία 

ή βιάβε ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ν ηξάρεινο δελ 

κπνξεί λα παξάγεη θαιήο πνηφηεηαο ηξαρειηθήο βιέλλαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηελ γνληκνπνίεζε. Δπηπιένλ, κπνξεί ην άλνηγκα ηνπ 
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ηξαρήινπ ηεο κήηξαο λα είλαη θιεηζηφ θαη λα κελ επηηξέπεη ζην ζπέξκα λα 

θηάζεη ζην σάξην (Γειηζίδνπ & Νάλνπ, 2011).  

 
vi. Αλεμήγεηε ζηεηξόηεηα: Τπάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γπλαηθείαο 

ππνγνληκφηεηαο πνπ νη ιφγνη δελ κπνξνχλ λα δηεπθξηληζηνχλ. Δίλαη πηζαλφλ 

φηη έλαο ζπλδπαζκφο κηθξψλ πξνβιεκάησλ θαη αηηηψλ ζην δεπγάξη λα νδεγεί 

ζε ππνγνληκφηεηα. Σν ζεηηθφ είλαη φηη ηα δεπγάξηα κε αλεμήγεηε 

ππνγνληκφηεηα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά μαθληθήο εγθπκνζχλεο 

(Γειηζίδνπ & Νάλνπ, 2011). 

 

1.4.2. Αίηηα ππνγνληκόηεηαο ζηνπο άλδξεο 

 
i. Οξκνληθέο δηαηαξαρέο:  Όπσο πξνβιήκαηα ζηνλ ζπξενεηδή, ρακειά 

πξνβιήκαηα ηεζηνζηεξφλεο, πςειή νξκφλε FSH θαη πιεφλαζκα πξνιαθηίλεο 

(Αγγεινπνχινπ & Κπξηαδφγινπ, 2005).   

 
ii. Αλνζνινγηθά πξνβιήκαηα: Αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο ζην ζπέξκα 

(απηναλνζία) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή ζηείξσζε. Αληηζπεξκαηηθά 

αληηζψκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ζπέξκα ψζηε λα κελ είλαη ηθαλφ λα 

γνληκνπνηήζεη (Ησαλλίδεο, 2001).  

 
iii. Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο: Ζ παξσηίηηδα πνπ κπνξεί λα πεξάζεη θάπνηνο 

κεηά ηελ παηδηθή ειηθία θαζψο θαη αθξνδίζηα λνζήκαηα φπσο βιελλφξξνηα, 

ριακχδηα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Παξάιιεια θάπνηεο 

κνιχλζεηο ηνπ πξνζηάηε θάλνπλ ην ζπέξκα αδχλακν ζε αξηζκφ θαη 

θηλεηηθφηεηα. Καη ε έθζεζε ζε ρεκηθά φπσο κφιπβδν θαη αξζεληθφ θαζψο θαη 

ζε βαθέο θαη βεξλίθη επεξεάδνπλ ην ζπέξκα (Ησαλλίδεο, 2001).  

 
iv. εμνπαιηθή αληθαλόηεηα/ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο: Πάλσ απφ ην 20% 

ησλ αλδξψλ έρνπλ κεησκέλε εξσηηθή δηάζεζε, αληθαλφηεηα λα δηαηεξήζνπλ 

ζηχζε θαη πξφσξε εθζπεξκάηηζε. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ρακεινχ 

επηπέδνπ ηεζηνζηεξφλεο ή άγρνπο γηα ζεμνπαιηθή επίδνζε (Ησαλλίδεο, 2001).  

 

v. Απόθξαμε : Κάπνηα πξνεγνχκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κφιπλζε κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη βιάβε ηνπ ζπεξκαηηθνχ πφξνπ (Ησαλλίδεο, 2001).  
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vi. Κηξζνθήιε : Γηφγθσζε ηνπ αγγείνπ κέζα ζηνπο φξρεηο ην νπνίν εκπνδίδεη 

ηελ ζσζηή αηκάησζε ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη κηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(Ησαλλίδεο, 2001).  

 
vii. Παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε:  Απηφ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ θάξκαθα ή απφ 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζπέξκα έρεη ιάζνο 

θαηεχζπλζε θαη ε εθζπεξκάηηζε γίλεηαη κέζα ζηελ νπξνδφρν θχζηε. Σν 

ζπέξκα είλαη δπλαηφλ λα ην ζπιιέμνπκε απφ ηα νχξα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή (Ησαλλίδεο, 2001).  

 
viii. Γελεηηθέο αλσκαιίεο: Σν ζχλδξνκν Kleinhfelter. Σα άηνκα κε απηφ ην 

ζχλδξνκν είλαη άξξελα ζηείξα, έρνπλ κηθξνχο φξρεηο, κεξηθέο θνξέο 

εκθαλίδνπλ γπλαηθνκαζηία θαη πζηεξνχλ ειαθξψο δηαλνεηηθά έλαληη ησλ 

θπζηνινγηθψλ. πλήζσο έρνπλ πςειφ αλάζηεκα θαη καθξηά άθξα. Ζ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη πεξίπνπ 1 ζηα 1000 άξξελα 

λενγέλλεηα. Απνηειεί απνηέιεζκα ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο ζην 

ρξσκφζσκα λνχκεξν 23 (Ησαλλίδεο, 2001). 

 

 

1.4.3     Άιινη Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληκόηεηα 

 

Δθηφο απφ ηνπο παζνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληκφηεηα ησλ 

δεπγαξηψλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηα αθφινπζα: 

i. Ηιηθία: Ζ γνληκφηεηα κεηψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηηο γπλαίθεο 

ε γνληκφηεηα θηάλεη ζηελ θνξχθσζε ηεο  γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ. ηε 

ζπλέρεηα κεηψλεηαη ειαθξά, ελψ κεηά ηα 35 ε κείσζή ηεο γίλεηαη πην ζαθήο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη σνξξεμίεο είλαη «θαηψηεξεο» πνηφηεηαο θαζψο ε 

κήηξα θαη νη ζάιπηγγεο κπνξεί λα έρνπλ γίλεη εζηία ηλσκάησλ ή 

ελδνκεηξίσζεο θαη επεηδή νη απνβνιέο είλαη πην ζπρλέο ζε απηή ηελ ειηθία. 

Όκσο θαη ε γνληκφηεηα ησλ αληξψλ ειαηηψλεηαη φζν κεγαιψλνπλ ζε ειηθία, 

αλ θαη κε ιηγφηεξν ίζσο δξακαηηθφ ηξφπν, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. 

ii. σκαηηθό βάξνο: Σφζν ην ππεξβνιηθφ ζσκαηηθφ βάξνο φζν θαη ην πνιχ 

ρακειφ, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο αθνχ δηαηαξάζζνπλ ην 

θπζηνινγηθφ ηζνδχγην νξκνλψλ. 
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iii. Ακβιώζεηο: Οη ακβιψζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ρξφληεο θιεγκνλέο ζην 

γελλεηηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

ππνγνληκφηεηα. 

iv. πρλόηεηα ζεμνπαιηθώλ επαθώλ: Οη αξαηέο ζεμνπαιηθέο επαθέο έρνπλ πνιχ 

ιίγεο πηζαλφηεηεο εγθπκνζχλεο: 14% ζηελ πεξίπησζε κίαο κφλν επαθήο ηελ 

εβδνκάδα. Αληίζεηα, αλ νη επαθέο είλαη πνιχ ζπρλέο, ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

θηλδπλεχνπλ λα θνπξαζηνχλ θαη λα ράζνπλ ηε δσηηθφηεηά ηνπο. 

v. Φπρνινγηθνί παξάγνληεο: Σν έληνλν ζηξεο θαη ην άγρνο πνπ βηψλεη ην 

δεπγάξη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζχιιεςεο.  

vi. ηεξνεηδή: Ζ ιήςε ζηεξνεηδψλ θαη αλαβνιηθψλ κεηψλνπλ ηελ γνληκφηεηα 

θαη παξεκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ φξρεσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ησλ φξρεσλ, ε νπνία είλαη αλαζηξέςηκε.  

vii. Κάπληζκα, Αιθνόι, Ναξθσηηθά: Σν θάπληζκα, ε θαηάρξεζε αιθνφι θαη ε 

ιήςε λαξθσηηθψλ νπζηψλ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη  ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο. Γηαηαξάζζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη 

ηθαλφηεηα, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εγθπκνζχλεο. 

viii. Αθηηλνβνιία, έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο: Ζ αθηηλνβνιία θαη ε έθζεζε ζε 

ηνμηθέο νπζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο βιάβεο ζηα 

ζπεξκαηνδσάξηα θαη ζην DNA ηνπο. 

ix. Πιαζηηθά: Γηάθνξα ρεκηθά έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο 

ζπεξκαηνδσαξίσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη: 1) ηα παξάγσγα ηνπ θζαιηθνχ 

νμένο πνπ ππάξρνπλ ζε πξντφληα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, θνπξηίλεο κπάληνπ, 

απνξξππαληηθά, 2) δηθαηλφιε Α πνπ πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία  

(Dessolle et al, 2011). 
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Κεθάιαην 2ν  
 

Μέζνδνη ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο 

 
 

 Ζ αδπλακία αλαπαξαγσγήο απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηνλ άλζξσπν, ν 

νπνίνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε απηήλ ζε πξνζσπηθφ, ςπρνινγηθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν. Χο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ, νη 

νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ αδπλακία ησλ αηφκσλ λα 

ηεθλνπνηήζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν. Ζ απνθαηάζηαζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ απφ ηα αλαπαξαγσγηθά ζηάδηα ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θαη αλ απηφ είλαη αλαγθαίν, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γελλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ππνςήθην γνλέα.  

Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλεηαη ε ζχιιεςε θαη ε θπνθνξία ηνπ εκβξχνπ ρσξίο ζεμνπαιηθή επαθή, αιιά κέζσ 

ηαηξηθήο παξέκβαζεο. ηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο αλήθνπλ: ε 

ζπεξκαηέγρπζε, ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα (Φαλάξα, 2000). 

 

2.1 πεξκαηέγρπζε 

 

 

 Ζ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή, απεπζχλεηαη εμίζνπ θαη ζηα δπν θχια 

(άλδξεο - γπλαίθεο) κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηέθλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αμηνπνηνχληαη δπν 

βαζηθέο κέζνδνη ππνβνήζεζεο ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο. Οη κέζνδνη απηέο είλαη: ε 

Δλδνζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε ή In Vivo πεξκαηέγρπζε θαη ε Δμσζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε 

(In Vitro Γνληκνπνίεζε). 

 Ζ πξψηε κέζνδνο (Δλδνζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε), επηηπγράλεηαη κε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία. Ο γπλαηθνιφγνο ηνπνζεηεί κέζα ζηε κήηξα ηεο γπλαίθαο, λσπφ ή 

θξπνζπληεξεκέλν ζπέξκα, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζχξηγγα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φκσο, 

φηαλ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο ππνγνληκφηεηαο, απεπζπλφκαζηε ζε απηή ηε 

κέζνδν, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο νπνίαο δελ μεπεξλά ην 15% έσο 20%.  

 Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ κέζνδνο, δηαθξίλεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

νλνκάδεηαη Οκφινγε πεξκαηέγρπζε. ε απηή ηε κέζνδν, ην ζπέξκα ηνπ ζπδχγνπ εηζάγεηαη 

κε κηα εηδηθή βειφλε απφ ηνλ γπλαηθνιφγν ζηε κήηξα ηεο γπλαίθαο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, 

πνπ νλνκάδεηαη Δηεξφινγε πεξκαηέγρπζε, ην ζπέξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

γνληκνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ζπέξκα δφηε. Απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ δπν 
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ηερληθψλ, είλαη ε γπλαίθα λα κελ έρεη θαλεξέο αλαπαξαγσγηθέο αλσκαιίεο ζηελ σνζεθηθή 

ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηελ δηαβαηφηεηα ησλ ζαιπίγγσλ (Roger, 2007). 

 Καηαιήγνληαο, ε ηερληθή ηεο ζπεξκαηέγρπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπλεγνξνχλ 

ηξεηο παξάγνληεο. Πξψηνλ, αλεμήγεηε ζηεηξφηεηα. Γεχηεξνλ, αληί – ζπεξκαηηθά 

αληηζψκαηα. Σξίηνλ, ήπηα νιηγναζζελνζπεξκία (Roger, 2007). 

    

  

 

 

2.2  Δμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε 

 

Μηα αθφκε κέζνδν γνληκνπνίεζεο, απνηειεί θαη ε Δμσζσκαηηθή 

Γνληκνπνίεζε (In Vitro Γνληκνπνίεζε). Ο φξνο απηφο, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

ηαηξηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν απνθαηάζηαζεο ηεο 

αδπλακίαο ησλ αηφκσλ λα ηεθλνπνηήζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν. Ζ γνληκνπνίεζε ηνπ 

σαξίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπηπξφζζεηα, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γελλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ ππνςήθην γνλέα (Φαλάξα, 2000). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ απφ ην ζπεξκαηνδσάξην, δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζάιπηγγα ηεο γπλαίθαο, αιιά ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Οπζηαζηηθά, ε κέζνδνο απηή, απνηειεί παξάθακςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ γηα πνηθίινπο παξάγνληεο δελ κπνξεί λα γίλεη ζην ζψκα. Γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, δελ επαξθεί έλα κφλν σάξην (απηφ δειαδή πνπ θάζε κήλα 

παξάγεηαη απφ ηε γπλαίθα) θαη γηα απηφ, θαηά ηε δεχηεξε εκέξα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

μεθηλά θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ζθνπφ ηελ πνιιαπιή σνξξεμία. 

 Ζ ζπιινγή ησλ σαξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 13
ε
 ή 14

ε
 εκέξα ηνπ θχθινπ, κε 

ηε ρξήζε πνιχ ειαθξηάο αλαηζζεζίαο θαη ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ. Παξάιιεια, 

ηελ ίδηα εκέξα, ν ζχληξνθνο ηεο γπλαίθαο δίλεη ζπέξκα θαη γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε 

ζην εξγαζηήξην ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα. ηε ζπλέρεηα, κε ην πέξαο δπν ή ηξηψλ 

εκεξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γνληκνπνίεζεο, γίλεηαη ε κεηαθνξά ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ εκβξχσλ κέζα ζηε κήηξα (εκβξπνκεηαθνξά) θαη ζε 11 εκέξεο, ε γπλαίθα 

ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αλ έρεη κείλεη έγθπνο. 

 Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηεο κεζφδνπ, απηά θπκαίλνληαη απφ 20% 

θαη κπνξνχλ λα αγγίμνπλ θαη ην 60%, αιιά απηφ ηζρχεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. 



[17] 

 

Απφ εθεί θαη έπεηηα, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο κεζφδνπ, κεηά ην 43
ν
 έηνο ηεο 

γπλαίθαο, κεηψλεηαη πεξίπνπ ζην 5%. Δπηπξφζζεηα, κηα επηηπρεκέλε εκθχηεπζε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κνλφδπκε ή πνιχδπκε εγθπκνζχλε. Μηα πνιχδπκε 

εγθπκνζχλε, φκσο, πεξηθιείεη ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθιεζνχλ καηεπηηθά πξνβιήκαηα 

αιιά θαη επηπινθέο. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο θνξέο επηρεηξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θπνθνξνχκελσλ εκβξχσλ ζε δπν. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε κέζνδνο ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη σο ε ηειεπηαία, αιιά σο ε πην γξήγνξε ιχζε γηα λα κείλεη έγθπνο κηα 

γπλαίθα, ε νπνία απφ ηε κηα δπζθνιεχεηαη λα ηεθλνπνηήζεη  θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ειηθία ηεο δελ ηεο επηηξέπεη λα ρξνλνηξηβεί. Γεληθφηεξα, είλαη κηα 

αλψδπλε κέζνδνο θαη ε γπλαίθα είλαη ζε ζέζε λα επηζηξέςεη ζπίηη ηεο ηελ επφκελε 

κέξα, αθνινπζψληαο ηελ απαξαίηεηε νξκνληθή – θαξκαθεπηηθή αγσγή. Βέβαηα, αλ ε 

φιε πξνζπάζεηα απνηχρεη, ην δεπγάξη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηε 

δηαδηθαζία, κεηά ην πέξαο ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φκσο, φπνπ ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ησλ εκβξχσλ ην επηηξέπεη, φζα έκβξπα δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, κπνξνχλ λα θπιαρηνχλ 

ζηελ θαηάςπμε γηα έλαλ επφκελν ζεξαπεπηηθφ θχθιν ζην κέιινλ. Όηαλ ηα 

θαηεςπγκέλα έκβξπα πξννξίδνληαη γηα εμσζσκαηηθή ζεξαπεία, απνςχρνληαη ζην 

θαηάιιειν ζηάδην ηνπ κεληαίνπ θχθινπ (Roger, 2007). 

 Δλ θαηαθιείδη, ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά 

κε επηηπρία ζηνλ άλζξσπν, ην 1978 απφ ηνπο Βξεηαλνχο επηζηήκνλεο Robert Edward 

θαη Patrick Steptoe. Ζ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, αξρηθά, εθαξκφζζεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππνγνληκφηεηαο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα: Πξψηνλ, έλα δεπγάξη δελ 

είρε απνηέιεζκα γνληκνπνίεζεο κέζα ζηνπο 12 κε 18 κήλεο. Γεχηεξνλ, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζάιπηγγεο έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή βιάβε, θαηά ηελ νπνία δελ 

πινπνηείηαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Σξίηνλ, φηαλ νη ζάιπηγγεο έρνπλ αθαηξεζεί 

ρεηξνπξγηθά. 

  Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζήκεξα, έρεη επεθηαζεί θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

άιισλ πεξηπηψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππνγνληκφηεηα ηνπ αλδξηθνχ 

παξάγνληα, αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεμήγεηεο ππνγνληκφηεηαο. 

 Σέινο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κεηαθνξά ηνπ εκβξχνπ γίλεηαη ζην 

ζψκα κηαο ηξίηεο γπλαίθαο, πνπ πξνηίζεηαη λα θπνθνξήζεη γηα ινγαξηαζκφ άιιεο, 

ηφηε πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο (www.neogenesis.gr, 20 – 3 

– 2014).   

http://www.neogenesis.gr/
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2.3 Παξέλζεηε κεηξόηεηα 

 

 Ο φξνο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, απνηειεί ηνλ πην ακθηιεγφκελν ζεζκφ ζε 

εζηθφ επίπεδν. Ο φξνο απηφο δεκηνχξγεζε έληνλε δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ν. 3089/2002, αιιά θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θνξείο, φπσο ε Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, νη νπνίεο θαη εμέθξαζαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο. 

 Ζ παξέλζεηε κεηξφηεηα απνηειεί ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία κηα γπλαίθα 

θπνθνξεί θαη γελλά γηα ινγαξηαζκφ κηαο άιιεο γπλαίθαο, ε νπνία θαη επηζπκεί λα 

απνθηήζεη παηδί. ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, απεπζχλνληαη δεπγάξηα, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ κελ θπζηνινγηθά σάξηα θαη ζπεξκαηνδσάξηα, αιιά ε γπλαίθα δελ δηαζέηεη 

ιεηηνπξγηθή κήηξα ή δελ είλαη δπλαηφλ λα θπνθνξήζεη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εκβξπνινγηθφ 

εξγαζηήξην. ηε ζπλέρεηα, ηα έκβξπα κεηαθέξνληαη ζηε κήηξα κηαο άιιεο γπλαίθαο, 

ε νπνία φκσο δελ έρεη θακία γελλεηηθή ζπγγέλεηα κε ην ηέθλν. Μεηά ηνλ ηνθεηφ, ε 

παξέλζεηε κεηέξα παξαδίδεη ην παηδί ζηνπο γελεηηθνχο ηνπ γνλείο. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Έλλνκε Σάμε, ε παξέλζεηε κεηξφηεηα «είλαη ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα γπλαίθα θπνθνξεί θαη γελλά, έπεηηα απφ εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε θαη κεηαθνξά γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ, κε ηε ρξήζε σαξίνπ μέλνπ 

πξνο ηελ ίδηα, γηα ινγαξηαζκφ κηαο άιιεο γπλαίθαο, ε νπνία επηζπκεί λα απνθηήζεη 

παηδί, αιιά αδπλαηεί λα θπνθνξήζεη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο» (αξαληάθε, Γνπξνπληή  

& Λπθεξίδνπ, 2008).  

 Δπηπξνζζέησο, ην Άξζξν 1458 ηνπ ΑΚ αλαθέξεη φηη: «Ζ κεηαθνξά ζην ζψκα 

κηαο άιιεο γπλαίθαο γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ, μέλσλ πξνο ηελ ίδηα θαη ε θπνθνξία 

απφ απηήλ επηηξέπεηαη κε δηθαζηηθή άδεηα πνπ πξνέξρεηαη πξηλ απφ ηε κεηαθνξά, 

εθφζνλ ππάξρεη έγγξαθε θαη δίρσο αληάιιαγκα ζπκθσλία ησλ πξνζψπσλ πνπ 

επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ηέθλν θαη ηεο γπλαίθαο πνπ ζα θπνθνξήζεη, θαζψο θαη 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο, αλ απηή είλαη έγγακε. Ζ δηθαζηηθή άδεηα παξέρεηαη έπεηηα απφ 

αίηεζε ηεο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηέθλν, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη 

απηή είλαη ηαηξηθψο αδχλαην λα θπνθνξήζεη θαη φηη ε γπλαίθα πνπ πξνζθέξεηαη λα 

θπνθνξήζεη είλαη ελ φςεη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηεο, θαηάιιειε γηα θπνθνξία» 

(Φαλάξα,  2000). 

 Δλ θαηαθιείδη, ν φξνο ηεο ππνθαηάζηαηεο κεηξφηεηαο, ζε αληηδηαζηνιή κε 

απηφλ ηεο παξέλζεηεο, αλαθέξεη φηη ε γπλαίθα πνπ δέρεηαη λα θπνθνξήζεη γηα 



[19] 

 

ινγαξηαζκφ κηαο άιιεο γπλαίθαο, ρνξεγεί επίζεο θαη ην γελλεηηθφ ηεο πιηθφ. Όπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, ζηνλ φξν απηφ δελ ππάξρεη βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο κεηξφηεηαο, 

κηαο θαη ε ππνθαηάζηαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηξφηεηαο είλαη πιήξεο. 

 Βέβαηα, ην αλδξηθφ γελλεηηθφ πιηθφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ηνλ 

ζχδπγν ηεο επίδνμεο κεηέξαο, είηε απφ ηξίην δφηε ζπέξκαηνο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ γνληκνπνίεζε κε 

ζπέξκα ηξίηνπ δφηε θαη εηδηθφηεξα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1471 ηνπ ΑΚ, παξ. 2 

(Φαλάξα, 2000).   
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Κεθάιαην 3
ν
  

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή 

 

3.1 Δλδνπξνζσπηθνί Παξάγνληεο  

 

3.1.1.  Πξνζσπηθόηεηα 

 

Ζ  πξνζσπηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Pervin – Oliver & Lawrence, (2001),  

αληηπξνζσπεχεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ εμεγνχλ ηνπο ζηαζεξνχο 

ηχπνπο ζπλαηζζήκαηνο, ζθέςεο αιιά θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Βέβαηα, ηα δεπγάξηα, ηα νπνία πξνρσξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ θαηάζιηςε αιιά θαη 

ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηα ην ιφγν φηη ηα δεπγάξηα ληψζνπλ φηη έρνπλ 

ράζεη ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο. Ζ απηνεθηίκεζε ηνπ ελφο ή θαη ησλ δπν ζπληξφθσλ 

πιήηηεηαη ζνβαξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, κπνξεί λα είλαη: ζπκφο, κνλαμηά 

αιιά θαη ζιίςε. Οη αιιαγέο απηέο ζηε δπλακηθή ηνπ δεχγνπο, έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

νδεγήζνπλ ζε ζνβαξή απνκάθξπλζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη ζχληξνθνη απνκνλψλνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά (www.psychomed.gr, 20 – 3 – 2014). 

Παξάιιεια, ε αλεπηζχκεηε αηεθλία απεηιεί θάζε πιεπξά ηεο δσήο ηνπο, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα, ηα ζπλαηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο, ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, 

αιιά θαη ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε γηα ηα δεπγάξηα πνπ επηιέγνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη κεγάιε, θαζψο ε εθπιήξσζε ηνπ πνιππφζεηνπ 

ζηφρνπ είλαη ζπλήζσο δήηεκα πνιιψλ εηψλ θαη έληνλσλ πξνζπαζεηψλ θαη ε θαηάιεμε 

απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ, δελ είλαη πάληα ε επηζπκεηή (www.kosmogonia.gr, 20 – 3 – 

2014). 

Χζηφζν, ε πξνζσπηθφηεηα ηεο θάζε γπλαίθαο θαη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηηο 

θαηαζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή 

ηεο δηάζεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζε αληίζεζε κε 

εθείλεο ηηο γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ ζηε δσή ηνπο κηα απνγνήηεπζε. 

Δπηπιένλ, ν Οξγαληζκφο Αλζξψπηλεο Γνληκνπνίεζεο θαη Δκβξπνινγίαο (1998) ζηε 

Μ. Βξεηαλία, ππνζηεξίδεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηελ κέζνδν ηεο ππνβνεζνχκελεο 

http://www.psychomed.gr/
http://www.kosmogonia.gr/
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αλαπαξαγσγήο πνπ έρεη επηιέμεη. πλήζσο, φκσο, πεξηιακβάλεη θάπνηα κνξθή 

ζπκβνπιεπηηθήο, ε νπνία βαζίδεηαη  ζε κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο, 

πνπ αξθεηέο θνξέο ζηελ πξάμε ζπκπίπηνπλ. 

Σέινο, νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη: ε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ησλ απνθάζεσλ, νη 

ζπλέπεηεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ε Τπνζηεξηθηηθή πκβνπιεπηηθή θαη ε Θεξαπεπηηθή 

πκβνπιεπηηθή (www.kosmogonia.gr, 20 – 3 – 2014). 

 

 

3.1.2. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο 

 

 Σν ζηξεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ελδνπξνζσπηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ επίηεπμήο κηαο εγθπκνζχλεο, έπεηηα απφ έλαλ θχθιν 

εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο (Demyttenaere et al: 1992: Demyttenaere et al, 1994, 

Rapoport- Hubschman, Gidron, Reicher- Atir & Fisch, 2009 ).   

 Ζ ιέμε stress  πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε stringere, ε νπνία ζεκαίλεη 

ζθίγγσ (Καξαδήκαο, 2005). Καηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηθίινη νξηζκνί 

γηα ηνλ φξν ζηξεο, θαζψο απνηειεί κηα επξεία θαη δχζθνια πξνζδηνξηδφκελε έλλνηα 

(Γνπξνπληή, 2011). Σν ζηξεο έρεη νξηζηεί  σο κηα θαηάζηαζε, φπνπ νη εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη ην θάζε άηνκν, ππνβάιινπλ ζε δνθηκαζία ή αθφκε 

θαη μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη (Lazarus & Folkman, 1984). Με κηα 

επξχηεξε έλλνηα ην ζηξεο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία 

δπζθνξίαο πνπ έρεη θαλείο σο αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, ηα 

νπνία αληηιακβάλεηαη σο πξνβιήκαηα (Kring, Davison & Neale Johnson, 2010). 

Όηαλ ην δεπγάξη βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ζχιιεςεο εκθαλίδεη ζηξεο, ην 

νπνίν δξα αλαζηαιηηθά, κεηψλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο ζχιιεςεο (Απγελάθε, 

Γεληηζαξίδε & Εακπνπιάθε, 2009).  

Αξθεηέο είλαη νη κειέηεο, νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ φηη ην ςπρνινγηθφ ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κηαο ζεξαπείαο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ εγθαηάιεηςε απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο ρσξίο λα ζπληξέρεη θάπνηνο ηαηξηθφο ιφγνο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ 

ηεο έληνλεο ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο (Κεραγηά & 

πκεσλίδνπ, 2009). 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ stress, δειαδή ν ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνο 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαρεηξηζηεί δηάθνξα πξνβιήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 
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πξνμελεί ην ζηξεο, ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη θάζε άηνκν πάλσ ζε 

δπλεηηθά ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο  (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Οη κέζνδνη/ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο (coping), πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην άηνκν, γηα λα ειαηηψζεη ην ζηξεο θαη λα ρεηξηζηεί ηηο απαηηήζεηο κηαο 

ςπρνπηεζηηθήο θαηάζηαζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο (Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ, 1999). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (problem-

focused coping). ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ ιήςε άκεζεο δξάζεο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ζηξεζνγφλσλ 

πεγψλ θαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε ηνπ 

(Moos & Billings, 1982).  

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε θάλεη ιφγν γηα ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ζπλαίζζεκα, δειαδή ζηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ βηψλεη έλα άηνκν (emotion-focused coping) (Γνπξνπληή, 2011 & 

Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ, 1999), θαζψο επίζεο θαη ζηελ απνδνρή ηνπο 

(Moos & Billings, 1982). Σν άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, φηαλ αηζζάλεηαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη 

ηίπνηα γηα λα κεηαβάιιεη ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε, κε ζπλέπεηα λα πξνζπαζεί λα 

ειέγμεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αληίδξαζε (Lazarus & Folkman, 1984). Γηα 

παξάδεηγκα ηα άηνκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππνγνληκφηεηα κπνξεί λα 

θαηαθχγνπλ ζηελ ρξήζε εξεκηζηηθψλ, νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, λα αλαδεηήζνπλ 

ππνζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ή λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο πρ. παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο. Άιιεο θνξέο 

θάλνπλ ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ κεζφδσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ κεηαβνιή ηεο 

αληίιεςεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ (Αλαγλσζηφπνπινο & 

Παπαδάηνπ, 1999 ). 

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα φηαλ βηψλνπλ ζηξεο είλαη νη αθφινπζεο: 

- Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Σν 

άηνκν αζρνιείηαη κε πνίθηιεο δξάζεηο, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα απνζπά ηελ 

πξνζνρή ηνπ απφ ηελ ππνγνληκφηεηα πνπ ηνπ πξνμελεί ζηξεο θαη ην βνεζνχλ 

ζηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

-  Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα 

απμήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 



[23] 

 

άιινηε απνζθνπεί ζηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη άιινηε 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

- Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εθηφλσζε απνβιέπεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ην θιάκα, ηηο θσλέο, θάπληζκα θαη άζιεζε. 

- Οη ελδνςπρηθέο δηεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ πνηθίινπο κεραληζκνχο άκπλαο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν κεηαβάιεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηελ ζηξεζνγφλα 

θαηάζηαζε θαη επνκέλσο κεηψλεη ην stress πνπ ηνπ πξνμελεί.  Γηα ηελ ξχζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο ε 

άξλεζε, ε απψζεζε, ε δηαλνεηηθνπνίεζε θαη ε εθινγίθεπζε. Όζν πην 

αδχλακν ζεσξείηαη έλα άηνκν ηφζν πην πνιχ θάλεη ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ. 

Μεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο επηθεληξψλνληαη ζην πξφβιεκα, ελψ 

άιιεο ελζαξξχλνπλ ηελ απνθπγή ηνπ (Cohen & Lazarus, 1979, Moos & Schalffer, 

1986 & Sarafino, 1990). 

Ζ απνθπγή απνηειεί άιινλ έλαλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηψλεηαη ην ζηξεο. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ stress κέζσ ηεο απνθπγήο πινπνηείηαη είηε κε ην λα απνθεχγεη 

θαλείο λα παξαδερηεί ηα ππάξρνλ πξνβιήκαηα, είηε κε ην λα απνθεχγεη λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Δλ θαηαθιείδη δελ είλαη φιεο νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο εμίζνπ 

επνηθνδνκεηηθέο θαη εχρξεζηεο θαη γηα ηα δχν θχιια. Γηα παξάδεηγκα νη γπλαίθεο 

ζπδεηνχλ πεξηζζφηεξν κε θηιηθά ηνπο πξφζσπα ή κε άηνκα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ηα ζέκαηα ηεο ππνγνληκφηεηαο πνπ ηηο απαζρνινχλ. ε αληίζεζε κε ηηο 

γπλαίθεο, νη άλδξεο θαίλεηαη φηη ζπλεζίδνπλ λα κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο κφλν κε ηελ ζχδπγν ή ζχληξνθν ηνπο (Collins, Freeman & Boxer, 

1992). 
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3.2 Γηαπξνζσπηθνί Παξάγνληεο 

 

3.2.1. Η πνηόηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνύ 

 

 Ζ δσή καο ηνπνζεηεί ζε έλα ζχλζεην δίθηπν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ νινθιεξψλεηαη ε αλζξψπηλε θχζε καο, ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ καο 

δη-αληηδξάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε ηελ αλζξψπηλε θχζε καο, είλαη 

ρξήζηκε ε ηαθηηθή ζπκκεηνρή καο ζε ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Hughes, 

2007).  

Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θαζνξίδεηαη απφ 

πνηθίινπο παξάγνληεο (Εεπγαδάθε, Κνηέηζε & Ρνπζά, 2007).Αξρηθά έρνπκε ηελ 

επηθνηλσλία, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ Satir « Δίλαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ φηη 

ε αλαπλνή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο». Έρεη επίζεο ηελ ηδηφηεηα λα θαζνξίδεη ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπκε κε ηνπο άιινπο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε δσή θαη ζηε ζρέζε ελφο δεπγαξηνχ 

(Αλαγλσζηνπνχινπ & Παπαδάηνπ, 1999). Με ηελ έλλνηα επηθνηλσλία επνκέλσο, 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ κεραληζκφ, βάζε ηνπ νπνίνπ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

πξνθχπηνπλ, αιιά θαη πθίζηαληαη (Καδαδή, 1995). 

Έλαο νπζηαζηηθφο θαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ, κνηξάζκαηνο θαη δέζκεπζεο θαζψο επίζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ 

δεζκψλ αλάκεζα ζε έλαλ άλδξα θαη κηα γπλαίθα, απνηειεί ε ζεμνπαιηθή επαθή. Ζ 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ελφο κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ 

ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο έθθξαζεο πνπ εληζρχεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε παηδηψλ, 

ζηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ πφζνπ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δπνκέλσο ε 

ζεμνπαιηθή επαθή απνηειεί κηα απφ ηηο πην κνλαδηθέο, έληνλεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

εκπεηξίεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (Εεπγαδάθε, Κνηέηζε & Ρνπζά, 2007). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιήκαηα ζηελ ζρέζε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

ειιηπήο επηθνηλσλία, ν ζπκφο, ε απφξξηςε, απνθπγή δέζκεπζεο εκθαλίδνληαη ζπρλά 

σο ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε επηξξνή ηεο ζεμνπαιηθήο 

πγείαο ηνπ δεπγαξηνχ, αλεμαξηήησο ηελ χπαξμε ή φρη ππνγνληκφηεηαο. (Εεπγαδάθε, 

Κνηέηζε & Ρνπζά, 2007). Σα πξνβιήκαηα ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ κπνξεί λα 

είλαη απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ ζπγθξνχζεσλ, είηε κεηά ηνλ γάκν, είηε ζηα ίδηα ηα 
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άηνκα πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηεο δηαηαξαγκέλεο ζεμνπαιηθήο δσήο πνπ έρνπλ σο 

δεπγάξη (Berger DM. 1980). 

Σα δεπγάξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ππνγνληκφηεηαο 

εκθαλίδνπλ ζπλήζσο δηαηαξαρέο ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκία, νη νπνίεο είλαη 

πεξηζηαζηαθέο ή απνηεινχλ παξνδηθέο αληηδξάζεηο, πνπ νθείινληαη ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη ζηελ ζσκαηηθή επηβάξπλζε ηεο ππνγνληκφηεηαο 

(Εεπγαδάθε, Κνηέηζε & Ρνπζά, 2007). 

ε νξηζκέλα δεπγάξηα, νη ζχληξνθνη είηε θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είηε ηνλ 

ζχληξνθν ηνπο γηα ηελ ππνγνληκφηεηα (πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή αηηία), 

πξνθαιψληαο ζπκφ. Ο ζπκφο απηφο επεξεάδεη ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη 

ιεηηνπξγία (Utian, Goldfard & Rosenthal, 1983), κε ζπλέπεηα ε ζχιιεςε λα γίλεηαη 

πην δχζθνιε (πκεσλίδνπ & Κεραγηά, 2009). Δπνκέλσο ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ 

δεπγαξηνχ εμαξηάηαη απφ ην εξσηηθφ θαη ζπληξνθηθφ θνκκάηη. Σηο εξσηηθέο θαη 

ζπληξνθηθέο δειαδή ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο θαη ζπλππάξρνπλ. Ζ θξίζε 

ζηηο ζρέζεηο απηέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάζηαζε ή αθφκε θαη ζην δηαδχγην 

(Γθνπγθνπζθίδεο, 2011). 

 

 

 

3.2.2. Φπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο κεζόδνπο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο 

από ηε γπλαίθα 

  

Ζ ππνγνληκφηεηα ζρεδφλ πάληνηε ζπλνδεχεηαη απφ πνίθηιεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ην θάζε θχιν, κε ην γπλαηθείν λα είλαη 

ην πην επηξξεπέο. Ζ επηζπκία ηεο γπλαίθαο λα απνθηήζεη παηδί ζπλνδεχεηαη 

παξάιιεια απφ αηζζήκαηα  άγρνπο, απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο. Σα αηζζήκαηα 

απηά δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πνξεία ηεο νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί. Οη γπλαίθεο αλαδεηνχλ πην εχθνια 

πιεξνθνξίεο, βνήζεηα θαη θνηλσληθή ζηήξημε απφ δηάθνξεο πεγέο (Κεραγηά, 2009). 

Σα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο απψιεηεο ηεο δσήο. Οη γπλαίθεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε πξφγξακκα ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο βηψλνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ κηα θαηάζηαζε δηαδνρηθψλ θχθισλ ειπίδαο θαη πέλζνπο.  Διπίδα γηα 

ηελ αξρηθή θάζε ηνπ θχθινπ, φπνπ πινπνηείηαη κηα ζεξαπεία θαη πέλζνο θαηά ηελ 

δεχηεξε θάζε, φηαλ ε ζεξαπεία απνηπγράλεη. Ζ απνηπρία επίηεπμεο κηαο 
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εγθπκνζχλεο, ε νπνία επαλέξρεηαη θάζε κήλα νλνκάδεηαη κεληαίν πέλζνο θαη 

βηψλεηαη ζαλ ηνλ ζάλαην ηνπ βξέθνπο (Χξαηνπνχινπ, 2003). Σν πέλζνο απηφ δξα 

αζξνηζηηθά ζην ήδε ππάξρνλ πέλζνο ηεο ππνγνληκφηεηαο. 

 πλέπεηα ηεο κε χπαξμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηεο απνκφλσζεο. Ζ απνκφλσζε πξνέξρεηαη απφ ην θφξην ηεο 

εθάζηνηε ζεξαπείαο πρ ηηο εμεηάζεηο θαη ηνπο ππέξερνπο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Ζ θαηάζιηςε ζπκβάιιεη ζηε ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε 

πξνβιεκάησλ ηφζν ζην εξγαζηαθφ, φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο γπλαίθαο 

(Κεραγηά & πκεσλίδνπ, 2009). 

Μηα απφ ηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη ε εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, ε νπνία απνηειεί πεγή άγρνπο. Σν άγρνο απηφ πεγάδεη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε γπλαίθα, ηε ιήςε θαξκάθσλ, ηελ ζπρλή 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαζψο επίζεο θαη απφ αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο δσή (Gurhan et al, 2007).   

Μηα ζεηξά επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ έρνπλ κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ ζηξεο ζηελ έθβαζε ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη αξλεηηθή  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ςπρνινγηθνχ ζηξεο θαη κεηαβνιψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ απηήο (Chemiczky et al, 2000, Kee et al, 

2000, Klonoff et al, 2001, Smeenk et al,  2001). 

Δπίζεο ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν ηεο αδπλακίαο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία δεκηνπξγεί ε ζεξαπεία ζηηο γπλαίθεο.  

Μεηψλεηαη επίζεο, ε απηνπεπνίζεζε θαη ν απηνζεβαζκφο ηνπο. Αληίζεηα απμάλεηαη ε 

έιιεηςε ηεο αίζζεζεο φηη κπνξεί λα επηηχρνπλ ζηε δσή ηνπο (Χξαηνπνχινπ, 2003). 

Όιεο απηέο  νη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο δελ είλαη ηεο ίδηαο έληαζεο θαη 

δηάξθεηαο γηα θάζε γπλαίθα. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ 

ππνζηήξημε πνπ έρεη θαη απφ ηνλ αξηζκφ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε παηδηνχ πνπ 

έρεη πινπνηήζεη (Κεραγηά & πκεσλίδνπ, 2009). 
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3.2.3. Φπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο κεζόδνπο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο 

από ηνλ άληξα 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν  ππνθεθάιαην νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα είλαη πην επηξξεπείο, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ζηελ εκπεηξία ηεο αηεθλίαο 

θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο κέλνπλ απαζείο 

κπξνζηά ζε απηφ ην θαηλφκελν, αιιά φηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ζηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ην 

γπλαηθείν θχιν. Ζ ςπρνινγία ησλ αλδξψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα επεξεάδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (Κεραγηά, 2009). 

 Αξρηθά θαίλεηαη φηη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ζπλεζίδεη λα θαηαπηέδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα ηα απνκνλψλεη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ εηθφλα πνπ 

έρεη ν θφζκνο σο πξνο ην αλδξηθφ θχιν, δειαδή φηη είλαη ην ηζρπξφηεξν. Δπηπιένλ 

ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα έλαλ άλδξα απφ φηη ζε κηα γπλαίθα, λα δεηήζεη 

βνήζεηα, γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη, απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη 

άλδξεο επηιέγνπλ λα κνηξαζηνχλ ην πξφβιεκα ηνπο κφλν κε ηηο ζπδχγνπο- 

ζπληξφθνπο ηνπο (Κεραγηά, 2009). 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ππνγνληκφηεηα είλαη ππαηηηφηεηα ελφο άλδξα, εθείλνο 

αξρίδεη λα παξνπζηάδεη έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αίζζεζε ηνπ ζηίγκαηνο, ε απψιεηα θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε (Κεραγηά, 2009). 

 Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα εκθαλίζνπλ νη άλδξεο ζηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο κεραληζκνχο άκπλαο. Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζχλεζεο είλαη ε 

άξλεζε, ε απνκάθξπλζε, ε απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ 

ηνπο (Κεραγηά, 2009). 
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3.2.4. Γίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο  

 

Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε νξίδεηαη σο ε έθθξαζε ηεο χπαξμεο ή ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο ην άηνκν κπνξεί λα βαζηζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ζε δχζθνιεο ζηηγκέο (Sarason et al, 1987). Ζ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο κέζσ ηξηψλ ηξφπσλ (Di  

Matteo & Martin, 2006). Αξρηθά, νη άλζξσπνη πνπ παξέρνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άκεζε πιηθή ππνζηήξημε κε ηε κνξθή θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. 

δαλείδνληαο ρξήκαηα). Καηφπηλ, ηα κέιε πνπ παξέρνπλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε, κέζσ πξνηάζεσλ γηα 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη 

ππνδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα αληηιεθζεί ην πξφβιεκα ηνπ απφ 

κηα λέα νπηηθή. Σέινο, ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, δηαβεβαηψλνληαο ην άηνκν φηη είλαη αγαπεηφ θαη 

εππξφζδεθην (Di  Matteo & Martin, 2006).  

 Σα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ έλαλ αθφκε δηαπξνζσπηθφ 

παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ έθβαζε ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

(Γνπξνπληή, 2011). Οη ππάξρνληεο νξηζκνί γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη 

πνηθίινη, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν αθφινπζνο: Κνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη ε 

πιεξνθφξεζε πνπ παίξλεη  ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη κέζσ απηήο ζεσξεί 

φηη: α) νη άιινη ηνπ παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, β) ην εθηηκνχλ, ην 

ππνινγίδνπλ θαη ην ππνιήπηνληαη θαη ηέινο γ) φηη απνηειεί κέξνο ελφο δηθηχνπ 

ζρέζεσλ θαη ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη 

επνκέλσο ζηελ ζηήξημε/ βνήζεηα ή θαη θξνληίδα πνπ παξέρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη πρ 

νηθνγέλεηα, θίινη, ζχιινγνη ή ζσκαηεία θαη εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε 

θάπνηα άιια άηνκα (Cobb, 1976). Ο Καξαδήκαο (2005) νξίδεη γηα ηα δίθηπα 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο  φηη αλαθέξνληαη ζηελ ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ επαθψλ. 

 Οη νκάδεο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ ππνγφληκα άηνκα, 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο ησλ κειψλ 

ηνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο νκάδεο ηελ εγεζία αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο 

κε δηαδνρηθή ζεηξά, αξθεί λα αηζζάλνληαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ξφινπ, ηνλ νπνίν θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ. Σν πεξηερφκελν ησλ εθάζηνηε 

ζπδεηήζεσλ ησλ νκάδσλ ππνζηήξημεο είλαη ζπλήζσο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 
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(Εεπγαδάθε, Κνηέηζεο & Ρνπζά, 2007). Ζ ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ππνζηήξημεο γίλεηαη 

ζπλήζσο απφ γπλαίθεο θαζψο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα κέιε πξνέξρνληαη 

απφ ην γπλαηθείν θχιν, παξφιν πνπ κπνξνχλ θαη νη δχν ζχληξνθνη λα βνεζεζνχλ 

εμίζνπ (Boxer, Collins & Freeman, 1992).  

 σκαηεία ή θαη ζχιινγνη έρνπλ ζπζηαζεί κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηα 

δεπγάξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ππνγνληκφηεηα. Έλα ηέηνην ζσκαηείν ιεηηνπξγεί 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ην 1995 κε ηελ επσλπκία ζσκαηείν ππνζηήξημεο 

γνληκφηεηαο Κπβέιε. θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελεκέξσζε, αιιά θαη ζηε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο απφθηεζεο παηδηνχ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Ζ βνήζεηα ηνπ ζσκαηείνπ σο πξνο ηα κέιε ηνπ, επηθεληξψλεηαη ζηελ 

παξνρή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, ζε ηδησηηθέο ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο ζπκβνχινπο 

ζε ζέκαηα ππνγνληκφηεηαο, ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη νκαδηθέο ζπλαληήζεηο 

κε άιια κέιε (http://www.kiveli.gr   12-03-2014). 
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Κεθάιαην 4
ν
  

 

πκβνπιεπηηθή – ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ ππνγόληκσλ δεπγαξηώλ 

θαη ν ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ 
 

 

4.1 πκβνπιεπηηθή – ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ ππνγόληκσλ δεπγαξηώλ 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ππνγνληκφηεηαο είλαη έλαο λένο θαη αλαπηπζζφκελνο 

θιάδνο, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο (θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, ςπρηαηξηθνί λνζειεπηέο, ζχκβνπινη γάκνπ θαη 

ζεξαπεπηέο νηθνγελεηψλ). Οη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, αζρνινχληαη κε ηε ζσκαηηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

ηνπο, ελψ νη ζχκβνπινη αμηνινγνχλ θαη παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαηά 

ηηο παξεκβαηηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απνηπρίεο ηεο ζεξαπείαο (Καξπαζίνπ, 

2006).  

Ζ θξνληίδα πνπ δίλεηαη απφ κία νκάδα επηζηεκφλσλ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή θαη πιήξεο απφ ηελ θαηακεξηζκέλε αλά επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο 

θξνληίδα. Οη ζθνπνί ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο δε γίλεηαη λα επηηεπρζνχλ απφ έλα 

κφλν άηνκν νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, φηαλ απηφ εξγάδεηαη κεκνλσκέλα θαη ρσξίο 

ζηελή θαη ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν νη ζχκβνπινη ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο, σο κέιε ηεο ηαηξηθήο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ  ππνβνεζνχκελε 

αλαπαξαγσγή, πξνάγνληαο ηελ γεληθή επεκεξία ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ 

(Καξπαζίνπ, 2006).  

Ζ παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζηξεζνγφλεο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη απηή 

ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Οη ζεξαπείεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

επαλαθέξνπλ ζηα ππνγφληκα δεπγάξηα ηελ ειπίδα απφθηεζεο παηδηνχ. Παξφια απηά 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο, ηείλνπλ λα απμάλνπλ ζηα δεπγάξηα ην αίζζεκα 

άγρνπο, απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο, πξάγκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο (Καξπαζίνπ, 2006). 

Γη’ απηφ ηνλ ιφγν πνιιά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο, πξνζθέξνπλ ζηα δεπγάξηα ηε δπλαηφηεηα ή απαηηνχλ απφ απηά λα 

ππνβιεζνχλ ζε ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε ηφζν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, 

φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο. Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ δεπγαξηψλ ζηνρεχεη ζηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε  ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ (άγρνο, 
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θαηάζιηςε, θαηάρξεζε νπζηψλ,) ή πξνβιεκάησλ ζηε ζρέζε, ηα νπνία κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο (Καξπαζίνπ, 2006).  

Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δεπγαξηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζπκβάιεη  ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο πνπ 

βηψλνπλ, πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην αλψδπλεο ςπρηθά, 

αιιά θαη λα εκςπρψζνπλ ηα άηνκα έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ θαη 

λα απνδερζνχλ θαιχηεξα ηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Μέζα απφ κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο θάζε 

δεπγαξηνχ μερσξηζηά, πξνηείλνληαη ζπλαληήζεηο αηνκηθέο, δεχγνπο ή θαη νκαδηθέο 

θάζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ νξκνλνζεξαπεία, πξηλ ηελ 

σνιεςία, πξηλ ηελ εκβξπνκεηαθνξά θαη κεηά ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (Καξπαζίνπ, 2006).  

 

 

4.2 Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο – 

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ ππνγόληκσλ δεπγαξηώλ 

 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, αλαγλσξίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ ηα βηψλνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη έλαο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή – ςπρνινγηθή  ζηήξημε ζηα 

ππνγφληκα δεπγάξηα, θαζψο θαηέρεη ην ζχλνιν  ησλ γλψζεσλ, κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη 

αμηψλ (Καιιηληθάθε, 2010).  

Χο κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζπλεξγάδεηαη 

ηφζν κε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ άιισλ ηδηνθηήησλ, φζν θαη κε ηα δεπγάξηα πνπ 

αθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

(Καιιηληθάθε, 2010).  

Ο ζχκβνπινο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζπλεμεηάδεη απφ θνηλνχ κε ην 

ζπκβνπιεπφκελν (άηνκν ή νκάδα) ηα δεηήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ θαη ζπλεηζθέξεη 

ζηελ επίιπζε ηνπο. πκβάιεη ζηελ απνθάιπςε ησλ αδπλακηψλ, ζηελ έθθξαζε θαη 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπκβνπιεπφκελνο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη λα βνεζήζεη ζηελ απειεπζέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 
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ζπκβνπιεπφκελνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή θνηλσληθή εξγαζία  εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηνπο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλαπηχζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε άηνκν, νηθνγέλεηα, νκάδα.  (Καιιηληθάθε, 2010).    

ηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο κε ηα άηνκα, ηα δεπγάξηα θαη ηηο νκάδεο πνπ δνπιεχεη, δεκηνπξγεί κία 

ζρέζε ερεκχζεηαο θαη απφιπηεο εκπηζηνζχλεο κε ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα ψζηε λα 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο ζσζηά θαη ππεχζπλα. πιιέγεη πιεξνθνξίεο, 

αμηνινγεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ βηψλεη ην θάζε 

άηνκν, παξέρνληαο κηα εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε. Δλεκεξψλεη, πξνηείλεη θαη 

πιεξνθνξεί ηνλ θάζε εμππεξεηνχκελν ιχλνληαο απνξίεο πνπ ηπρφλ έρεη.  Καζνδεγεί 

θάζε άηνκν ψζηε λα βξεη ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε γηα ηελ δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη. Πξνεηνηκάδεη ελζαξξχλεη θαη ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ην ππνγφληκν 

δεπγάξη ζε θάζε πξνζπάζεηα γνληκνπνίεζεο ή απνηπρίαο απηήο.  Χο παηδαγσγφο 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπλαηζζήκαηνο, ειεχζεξεο 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, επηθνηλσλίαο θαη ζεηηθήο ζπλαιιαγήο,  κεηαμχ ησλ 

ζπληξφθσλ (Καιιηληθάθε, 2010).  

Σέινο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κπνξεί λα δνπιέςεη κε ηελ θνηλφηεηα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ γχξσ απφ 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνγνληκφηεηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ 

πνπ βηψλνπλ ηα ππνγφληκα δεπγάξηα (Καιιηληθάθε, 2010).        
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Κεθάιαην 5
ν
 

Δξεπλεηηθό Μέξνο 

 

5.1 θνπόο κειέηεο 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε (1) ηνπ ξφινπ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ, ελδνπξνζσπηθψλ (π.ρ. αληηιακβαλφκελν ζηξεο, ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, 

ςπρηθή πγεία, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα) θαη δηαπξνζσπηθψλ (π.ρ. πνηφηεηα 

ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ, θνηλσληθή ππνζηήξημε) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη (2) ηεο ζρέζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ κε 

ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (επίηεπμε εγθπκνζχλεο).   

 

5.2 Γηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

 1. Πνηνη είλαη νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο (ελδνπξνζσπηθνί θαη 

δηαπξνζσπηθνί) πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ππνγφληκα δεπγάξηα πνπ μεθηλνχλ έλαλ θχθιν 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 Πφζν έληνλν είλαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ ηα ππνγφληκα δεπγάξηα θαη πνηεο 

είλαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ; 

 Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη ηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ ηα ππνγφληκα δεπγάξηα; 

 Δίλαη ηα δεπγάξηα απηά ηθαλνπνηεκέλα απφ ην γάκν ηνπο; 

 Πνηεο είλαη νη πεγέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ δεπγαξηψλ; 

 2. Γηαθέξνπλ νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο, ελδνπξνζσπηθνί θαη 

δηαπξνζσπηθνί, ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο; 

Πρ Πνηα θάζε είλαη πεξηζζφηεξν ζηξεζνγφλα; Αιιάδνπλ νη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δεπγαξηνχ; 

 3. Πνηνη απφ ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεηηθή 

έθβαζε ηνπ θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (επίηεπμε εγθπκνζχλεο); 
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5.3 Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 60 ππνγφληκα δεπγάξηα, ρσξίο πεξηνξηζκφ ειηθίαο, 

πνπ μεθίλεζαλ έλα θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2013 έσο θαη ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 2014, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν ζε κνλάδα 

εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ηεο Κξήηεο. Δπηιέγεζαλ ηφζν ηα δεπγάξηα πνπ 

επηρεηξνχλ γηα πξψηε θνξά λα απνθηήζνπλ παηδί (ηα νπνία είλαη 23) κέζσ θάπνηαο 

κεζφδνπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, φζν θαη εθείλα πνπ επαλαιακβάλνπλ έλαλ 

θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο έπεηηα απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο (ηα νπνία είλαη 37). 

  

Γηαδηθαζία 

 Τινπνηήζεθε πνζνηηθή κειέηε, κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε κνλάδα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζηελ Κξήηε, έρεη 

δνζεί έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (βιέπε Παξάξηεκα). Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε 

ηφζν ζηηο γπλαίθεο πνπ μεθηλνχλ έλαλ θχθιν εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαζψο 

θαη ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο:  

 Πξψηε θάζε (σνιεςία). 

 Γεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά). 

Απφ ηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο εκβξπνκεηαθνξάο, 

κεζνιαβνχλ θαηά κέζν φξν 2 κήλεο (min 1κήλα θαη max 5κήλεο). 

 

 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν (βιέπε Παξάξηεκα) 

Σν κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 

ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

 Κνηλσληθά - δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ φπσο ειηθία, 

ηφπνο κφληκεο δηακνλήο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

 χληνκν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, φπσο ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο επίηεπμεο 

εγθπκνζχλεο πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ζε θάπνην εηδηθφ, αίηηα 
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ππνγνληκφηεηαο, εάλ είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα επίηεπμεο εγθπκνζχλεο κε 

κέζνδν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη αλ νινθιεξψζεθε ε θχεζε. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηνπ ζηξεο ππνγνληκφηεηαο θαζψο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο, απνηειείηαη απφ 18 ζέκαηα ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Οη εξσηήζεηο ησλ δπν πξψησλ θαηεγνξηψλ, απαληψληαη ζε κηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert 5 ζεκείσλ (1 - 5).  Σα ηξία ζέκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα κεηξάλ ην ζηξεο ηνπ δεπγαξηνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ. Σα ηέζζεξα ζέκαηα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, δηακνξθψζεθαλ γηα λα 

κεηξάλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνγνληκφηεηαο ζην γάκν/ζρέζε απφ ηε κε 

απφθηεζε παηδηνχ. Σα έληεθα ζέκαηα ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ζρεδηάζηεθαλ γηα 

ηελ κειέηε ηνπ ζηξεο ηεο ππνγνληκφηεηαο. Οη εξσηψκελνη, ζηα έληεθα ζέκαηα 

ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, απαληνχζαλ ζε κία ηαθηηθή θιίκαθα ηεζζάξσλ 

ζεκείσλ (Πνιχ, Κάπνην, Λίγν, Καζφινπ) γηα λα εθθξάζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 

ζηξεο πνπ βίσλαλ.  

 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο κέηξεζεο ηνπ ζηξεο ππνγνληκφηεηαο απνηειείηαη απφ 

46 εξσηήζεηο ηαμηλνκεκέλεο ζε 5 ππνθιίκαθεο. Οη ππνθιίκαθεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ, ζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζεμνπαιηθή 

δσή, ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε, ζηελ απφξξηςε απφ ηελ έιιεηςε παηδηνχ 

θαη ζηελ παηξφηεηα. Οη εξσηψκελνη, ζηηο ππνθιίκαθεο απηέο απαληνχλ ζε κηα 

ηαθηηθή θιίκαθα 6 ζεκείσλ (Γηαθσλψ, Γηαθσλψ Αξθεηά, Γηαθσλψ 

Διάρηζηα, πκθσλψ Διάρηζηα, πκθσλψ Αξθεηά, πκθσλψ Απφιπηα) γηα λα 

εθθξάζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ζηξεο πνπ ε ππνγνληκφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζηελ δσή ηνπο. 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ ςπρηθήο πγείαο (άγρνο, θαηάζιηςε, 

ζσκαηνπνίεζε), ρξεζηκνπνηήζεθε ην Psychological Well-Being. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 18 εξσηήζεηο.  Οη 

εξσηψκελνη απαληνχζαλ ζε κηα ηαθηηθή θιίκαθα 7 ζεκείσλ (Γηαθσλψ Πνιχ, 

Γηαθσλψ Αξθεηά, Γηαθσλψ Λίγν, Γελ Ξέξσ, πκθσλψ Λίγν, πκθσλψ 

Αξθεηά, πκθσλψ Πνιχ) γηα ην πφζν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε θάζε κηα 

απφ απηέο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ηαμηλνκείηαη ζε 6 ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο 

εθθξάδνπλ ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο, ηελ απηναπνδνρή, ηελ απηνλνκία, ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία θαη ηνλ ζθνπφ δσήο.  

 Γηα ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο θίινπο θαη ηνλ 

ζχληξνθν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα εκαληηθψλ Άιισλ, ε νπνία είλαη 
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ηαθηηθή θαη απνηειείηαη απφ 7 ζεκεία (Πνηέ, ρεδφλ Πνηέ, Μεξηθέο Φνξέο, 

πάληα, Πνιχ πρλά, Αξθεηά πρλά θαη Πάληα). Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαληψληαη γηα ηνλ ζχληξνθν/ζχδπγν θαη 

γηα ηνπο θίινπο. 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπδπγηθψλ/ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

δεπγαξηνχ/ζπληξφθσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάκνπ ή ηεο ζρέζεο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην US, ην νπνίν είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο καδί κε ην CREOQ3. Δίλαη ην ίδην γηα θάζε 

ζχληξνθν. Σα γξάκκαηα US αληηπξνζσπεχνπλ ην «εκείο» σο δεπγάξη. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη 20 εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαληψληαη κε αιήζεηα ή ιάζνο 

θαη κεηξά πψο θάζε ζχληξνθνο πηζηεχεη φηη ηα πεγαίλεη ην δεπγάξη. Όζνλ 

αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην CREOQ3 απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο ηελ 

CREOQ3 (Self-rating version) θαη ηελ CREOQ3 (Other-rating version). Οη 

θάζε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 48 εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαληψληαη κε 

Κπξίσο Ναη, Αξθεηά πρλά, Μεξηθέο Φνξέο, Κπξίσο Όρη. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

κεηξάεη ηε ζρέζε ηνπ θάζε ζπληξφθνπ πξνο ηνλ εαπηφ, ελψ ζηε δεχηεξε θάζε 

κέινο ηνπ δεπγαξηνχ αμηνινγεί ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο (Self – rating θαη Other - rating) ηαμηλνκνχληαη ζε 8 

ππνθιίκαθεο ε θάζε κηα, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: UN, UC, NC, LC, LN, LD, 

ND, UD.  

 Κάζε απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην US βαζκνινγείηαη κε κεδέλ ή έλα. Ζ 

κέγηζηε βαζκνινγία είλαη 20.                       

 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (πρ ιχπε, 

θφβνο, ζπκφο, ηθαλνπνίεζε, ραξά) ηνπ δεπγαξηνχ, ρνξεγήζεθε ην SPANE, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ δψδεθα εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο απαληψληαη ζε 

κηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ (1 - 5). Δίλαη ζρεδηαζκέλε λα κεηξά ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ βίσζε ν εθάζηνηε 

ζχληξνθνο/ζχδπγνο. 

 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο ππνγνληκφηεηαο, 

ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην COPE, πνπ απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε 4 ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο είλαη: ε ελεξγή 

απνθπγή, ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ε παζεηηθή απνθπγή θαη νη βαζηθέο έλλνηεο. 

Οη εξσηψκελνη, απαληνχλ ζε κηα ηαθηηθή θιίκαθα 4 ζεκείσλ (Καζφινπ, 
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Κάπσο, Λίγν, Πνιχ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ 

ην πξφβιεκα ηεο ππνγνληκφηεηαο.  

 Γηα ηελ κειέηε ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ ηα ππνγφληκα 

δεπγάξηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Perceived 

Stress Scale, πνπ απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο. Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ζε 

κηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ (1 - 5). Δίλαη ζρεδηαζκέλε λα κεηξά 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην Revised Life Orientation Test (LOT - R), απνηειείηαη απφ 

5 εξσηήζεηο. Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ζε κηα ηαθηηθή θιίκαθα 4 ζεκείσλ 

(Γηαθσλψ Απφιπηα, Απιψο Γηαθσλψ, Οπδέηεξνο/ε, Απιψο πκθσλψ, 

πκθσλψ Απφιπηα). 

 Γηα ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ελνριεκάησλ πνπ έρνπλ νη  άλζξσπνη, 

ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην BSI – 18, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 18 

εξσηήζεηο. Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ζε κηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ 

(1 - 5). Δίλαη ζρεδηαζκέλε λα κεηξά ην πνζνζηφ ελφριεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ηαμηλνκείηαη ζε 3 ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο είλαη: ε 

ζσκαηνπνίεζε, ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. 

 

Μεζνδνινγία αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην ΗΒΜ SPSS 20 (Nie, Hull &Bent, 2011).  Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή frequencies 

(descriptive statistics).    

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο 

(δηεξεχλεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ ξφινπ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηηο δχν 

θάζεηο ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή 

descriptives (descriptive statistics), θαζψο θαη ε εληνιή paired- samples t- test θαη 

independent – samples t – test (compare means).  

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ ζθνπνχ (δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ κε ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο ) πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, νη 

νπνίεο αλέξρνληαλ ζηηο 31 θαη ησλ κε εγθχσλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο ήηαλ 30. 
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 Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή linear 

(regression). 

 

5.4 Απνηειέζκαηα 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 61 δεπγάξηα. Σν 98,3% ησλ δεπγαξηψλ έρνπλ 

παληξεπηεί, ελψ ην 1,7% ζπγθαηνηθνχλ. Σν 23,3% μεθηλνχζαλ γηα πξψηε θνξά έλαλ 

θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ δηακέλεη 

ζηελ Κξήηε, κε ηελ πιεηνςεθία απηψλ  83,3% λα έρνπλ Διιεληθή θαηαγσγή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ην δείγκα ησλ γπλαηθψλ απνηειείηαη απφ 61 γπλαίθεο, 

ειηθίαο απφ 28 εηψλ έσο θαη 45, κε κ.ν ηα 37,18 έηε θαη η.α 4,42, ελψ  ην δείγκα ησλ 

αλδξψλ απνηειείηαη απφ 61 άλδξεο, ειηθίαο απφ 29 εηψλ έσο θαη 54, κε κ.ν ηα 39,64 

έηε θαη η.α 5,06. ηελ πιεηνςεθία ηνπο  46,7% νη γπλαίθεο είλαη απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

(Πίλαθαο 1), ελψ ην 53,3% εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ππάιιεινη. Όζνλ αθνξά ην 

δείγκα ησλ αληξψλ ε πιεηνςεθία ηνπο 36,8% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ (Πίλαθαο 1),  

ελψ ην 56,9% εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ππάιιεινη (Πίλαθαο 2). Σν 23,3% επηρεηξεί 

γηα πξψηε θνξά έλαλ θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ελψ ην 15,5% έρεη 

απνθηήζεη ήδε παηδί.  Ο ρξφλνο πξνζπάζεηαο ησλ γπλαηθψλ πξνηνχ απεπζπλζνχλ ζε 

θάπνην εηδηθφ θπκαίλεηαη απφ 1 έηνο έσο θαη 10, κε η.α. ηα 2,1 ρξφληα.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ 

3,4% είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζην 28,3% (15,0% άλεξγεο θαη 13,3% νηθηαθά) (Πίλαθαο 2).               

 

Πίλαθαο 1: Μνξθσηηθφ επίπεδν αληξψλ θαη γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Μορθωηικό Επίπεδο Άνηρες Γσναίκες 

Γεκνηηθό 5,3% 1,7 % 

Γπκλάζην 14,0 % 1,7 % 

Λύθεην 35,1 % 35,0 % 

Σεη/ Αεη 36,8 % 46,7 % 

Μεηαπηπρηαθό 5,3 % 6,7 % 

Άιιν 3,5 % 8,3 % 
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Πίλαθαο 2: Δπάγγεικα αληξψλ θαη γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Επάγγελμα Άνηρες 

 

Γσναίκες 

Απηναπαζρόιεζε 34,5 % 18,3 % 

Μηζζόο/ Ηκεξνκίζζην 56,9 % 53,3 % 

Οηθηαθά - 13,3 % 

Άλεξγνο-ε 3,4 % 15,0 % 

Άιιν 5,3 % - 

 

 

 

Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο (ελδνπξνζσπηθνί θαη δηαπξνζσπηθνί) πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ππνγόληκα δεπγάξηα πνπ μεθηλνύλ έλαλ θύθιν 

ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο (1
ε
 Τπόζεζε). 

 

Σν ζηξεο πνπ βηώλνπλ ηα ππνγόληκα δεπγάξηα θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ 

Ο κ.ν ηνπ ζηξεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ππνγνληκφηεηαο ζηελ πξψηε θάζε 

(σνιεςία) είλαη πςειφηεξνο γηα ηνπο άληξεο (9,67) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (7,87). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= -3,63, df=48, p=,001). Ο κ.ν ηνπ 

ζηξεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ γνληκφηεηαο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (20,69) ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο (17,38). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 

3,49, df=51, p=,001). Απφ ηηο πέληε θιίκαθεο ηνπ FPI (Κιίκαθεο Καηαγξαθήο ησλ 

Πξνβιεκάησλ Γνληκφηεηαο), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη ε αλεζπρία γηα ηελ 

ζεμνπαιηθή δσή θαη ηηο ζρέζεηο. Ο κ.ν ηνπ ζηξεο ζηε ζεμνπαιηθή δσή είλαη 

πςειφηεξνο γηα ηνπο άληξεο (32,00) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (29,22). Ζ δηαθνξά ησλ 

κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= -3,16, df=49, p=,003). Ο κ.ν ηνπ ζηξεο ζηηο 

ζρέζεηο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (40,14) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (38,10). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,01, df=48, p=,049) (Πίλαθαο 3) . 

Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο πξψηεο θάζεο ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

είλαη πςειφηεξνο  γηα ηηο γπλαίθεο (22,78) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (22,50). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=,297, df=49, p=,768). Ο κ.ν ηεο 

ίδηαο θιίκαθαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δεχηεξεο θάζεο ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο γηα ηνπο άληξεο  (21,88) ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (20,88). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-

1,00 df=44, p=,319) (Πίλαθαο 3).   
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Όζνλ αθνξά  ην κ.ν ηεο ελεξγήο απνθπγήο ηνπ COPE είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο 

γπλαίθεο  (7,72) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (6,40). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 3,67, df=49,  p=,001). Ο κ.ν ηεο ελεξγήο αληηκεηψπηζεο, ηεο ίδηαο 

θιίκαθαο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο  (17,90) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (13,72). 

Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 3,51, df=49,  p=,001). ). Ο κ.ν ηεο 

παζεηηθήο απνθπγήο, ηεο ίδηαο θιίκαθαο, είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο  (9,63) ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο (8,71). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,69, 

df=48,  p=,010) (Πίλαθαο 3).   

 

 

 

Πίλαθαο 3: Stress θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ απφ ηνπο άληξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο (σνιεςία). 

 

 Άνηρες  

Μ.Ο 

Γσναίκες  

Μ.Ο 

t df p 

Stress θαη ζπλέπεηεο 

ππνγνληκνηεηάο  
9,67  7,87  -3,63 48 ,001 

πλέπεηεο γηα  ην γάκν  8,20  7,64  -1,05 51 ,247 

Stress γνληκόηεηαο 17,38  20,69  3,49 49 ,001 

FPI πλνιηθό  170,06  168,94  -,378 49 ,707 

FPI θνηλσληθό 

ελδηαθέξνλ 
39,3  39,2  -,106 49 ,916 

FPI ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ ζεμνπαιηθή δσή 
32,0  29,2  -3,16 49 ,003 

FPI ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζρέζε 
38,10  40,14  2,01 48 ,049 

FPI απόξξηςε από 

ηελ έιιεηςε παηδηνύ 
30,16  30,24  ,069 49 ,945 

FPI παηξόηεηα 31,20  30,50  -,523 49 ,603 

Perceived stress scale 22,50  22,78  ,297 49 ,768 

Cope ελεξγήο 

απνθπγήο 
6,40 7,72 3,67 49 ,001 

Cope Δλεξγή  

Αληηκεηώπηζε  
13,72 17,90 3,51 49 ,001 

Cope παζεηηθήο 

απνθπγήο 
8,71 9,63 2,69 48 ,010 

Cope βαζηθέο έλλνηεο 13,50 13,32 -,267 49 ,790 
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Σα ζπλαηζζήκαηα (αξλεηηθά θαη ζεηηθά) θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ππνγόληκα δεπγάξηα. 

 

Ο ζπλνιηθφο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη 

πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (38,70) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (35,72). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 4,72, df=49,  p=,000). Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ 

SPANΔ, ζηελ θιίκαθα ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (16,66) ζε ζρέζε 

κε ηνπο άληξεο (14,14). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 3,33, df=49,  

p=,002). Ο ζπλνιηθφο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ SPANΔ ζηελ δεχηεξε θάζε 

(εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο 

γπλαίθεο (38,39) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (36,53). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 2,69, df=42,  p=,010). Ο ζπλνιηθφο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ 

Psychological Well – Being ζηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (96,14) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (95,67). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= , 189, df=48,  p=,851). 

Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο BSI – 18 ζηελ ππνθιίκαθα ζσκαηνπνίεζε ζηελ πξψηε 

θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο 

γπλαίθεο (10,06) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (8,12). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 2,99, df=49,  p=,004) (Πίλαθαο 4).Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο BSI – 18 

ζηελ θαηεγνξία άγρνο ζηε  πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (12,48) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (9,36). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 3,67, df=49,  p=,001). Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο 

κέηξεζεο BSI – 18 ζηελ θαηεγνξία ζσκαηνπνίεζε ζηε  δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) 

ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (9,84) ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο (8,35). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,37, df=44,  

p=,022). Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο BSI – 18 ζηελ θαηεγνξία άγρνο, ζηε  δεχηεξε θάζε 

(εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο 

γπλαίθεο (12,33) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (9,95). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 3,06, df=44,  p=,004) (Πίλαθαο 4). 

Σν δείγκα ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, δελ αλέθεξαλ 

θάπνην πξφβιεκα ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Πίλαθαο 4). 
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Πίλαθαο 4: πλαηζζήκαηα θαη πξνβιήκαηα ςπρηθήο δηαηαξαρήο αλάκεζα  ζηνπο 

άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο θαηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

 

 Άνηρες 

 

Γσναίκες t df p 

Spane πλνιηθό  

(Α Φάζε) 
35,12  38,70  4,72 49 ,000 

Spane Θεηηθά 

(Α Φάζε) 
21,58  22,04  ,608 49 ,546 

Spane Αξλεηηθά 

(Α Φάζε) 
14,14  16,66  3,33 49 ,002 

Spane πλνιηθό 

(Β Φάζε) 
36,53  38,39  2,69 42 ,010 

Spane Θεηηθά 

 (Β Φάζε) 
22,44  22,60  ,238 42 ,813 

Spane Αξλεηηθά 

(Β Φάζε) 
14,09  15,79  1,92 42 ,061 

BSI σκαηνπνίεζε 

(Α Φάζε) 
8,12  10,06  2,99 49 ,004 

BSI Καηάζιηςε 

(Α Φάζε) 
9,22  10,26  1,62 49 ,111 

BSI Άγρνο 

(Α Φάζε) 
9,94  12,48  3,67 49 ,001 

BSI σκαηνπνίεζε 

 (Β Φάζε) 
8,35  9,84  2,37 44 ,022 

BSI Καηάζιηςε 

 (Β Φάζε) 
9,06  9,93  1,52 44 ,134 

BSI Άγρνο  

(Β Φάζε) 
9,95  12,33  3,06 44 ,004 

Φπρηθή   

Γηαηαξαρή 
0,00  0,00  - - - 

 

 

Ιθαλνπνίεζε από ηνλ γάκν 

Ο κ.ν. ζηελ θιίκαθα US ζηε δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζηηο γπλαίθεο (2,62) απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξψηε θάζε (2,20), αιιά ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-,949, df=49, 

p=,347). Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ (2,41 έλαληη 3,50, 

αληίζηνηρα) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ηνπο άληξεο (t=-3,464, df=43, p=,001) 

(Πίλαθαο 5). 

Ο κ.ν ζηελ θιίκαθα CREOQ3 (Self- rating version) ζηελ θαηεγνξία νπδέηεξε 

ζέζε αδπλακίαο - LN ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο  

ζηηο γπλαίθεο (8,18) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (3,60). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,81, df=49,  p=,007) (Πίλαθαο 5). 
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Ο ζπλνιηθφο κ.ν ζηελ θιίκαθα CREOQ3 (Other- rating version)  ηεο 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (43,81) ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο (36,59). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,13, df=48,  

p=,038). Ο κ.ν ζηελ θιίκαθα CREOQ3 (Other- rating version) ζηελ θαηεγνξία LC 

ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο 

(7,25) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (4,39). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 4,78, df=47,  p=,000). Ο κ.ν ζηελ θιίκαθα CREOQ3 (Other- rating 

version) ζηελ θαηεγνξία LN ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη 

πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (7,38) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (2,73). Ζ δηαθνξά ησλ 

κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 8,10, df=48,  p=,000). Ο κ.ν ζηελ θιίκαθα 

CREOQ3 (Other- rating version) ζηελ θαηεγνξία ND ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (3,73) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο 

(2,67). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,41, df=48,  p=,019) 

(Πίλαθαο 5). 

 

 

Πίλαθαο 5: Ηθαλνπνίεζε απφ ην γάκν αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο  

 

US Άνηρες 

Μ.Ο 

Γσναίκες 

Μ.Ο 

t df p 

Α Φάζε 2,40   2,20  -, 949 49 ,347 

Β Φάζε 3,50  2,82  -3,46 43 ,001 

Self - rating  

UN 9,76  8,54  -1,314 49 ,195 

UC 6,02  6,50  ,845 49 ,402 

NC 4,74  5,92  1,105 49 ,275 

LC 3,60  3,96  ,762 49 ,450 

LN 3,60  8,18  2,812 49 ,007 

LD 5,26  6,20  1,452 49 ,153 

ND 3,04  1,96  1,995 49 ,052 

UD 6,02  6,82  1,245 49 ,219 

Tot 44,00  48,08  1,37 49 ,177 

Other - 

rating 

 

UN 6,36  5,81 -,703 48 ,486 

UC 5,73  5,18  -,577 48 ,567 

NC 5,53  4,04  -1,79 48 ,079 

LC 4,39  7,25  4,78 47 ,000 

LN 2,73  7,58  8,10 48 ,000 

LD 4,00  4,56  1,06 47 ,292 

ND 2,67  3,73  2,41 48 ,019 

UD 5,06  6,20  1,33 47 ,188 

Tot 36,59  43,81 2,13 48 ,038 
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Πεγέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ δεπγαξηώλ 

 Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο εκαληηθψλ Άιισλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θίισλ ζηε  πξψηε 

θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο γηα ηηο 

γπλαίθεο (20,91) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (14,93). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t= 2,38, df=45,  p=,022). Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο εκαληηθψλ Άιισλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θίισλ ζηε  δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο (18,82) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (16,00). Ζ 

δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= 2,99, df=39,  p=,005) (Πίλαθαο 6). 

 

Πίλαθαο 6: Πεγέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ 

Σημανηικοί  

Άλλοι 

Άνηρες 

Μ.Ο 

Γσναίκες 

Μ.Ο 
t df p 

ύληξνθνη 

(Α Φάζε) 
24,97  25,95  1,60 47 ,115 

Φίινη  

(Α Φάζε) 
19,93 20,91 2,38 45 ,022 

ύληξνθνη  

(Β Φάζε) 
26,04  25,55 -,904 42 ,371 

Φίινη  

(Β Φάζε) 
16,00  18,82  2,99 39 ,005 

 

 

Αιιαγή ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ησλ δεπγαξηώλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελόο 

θύθινπ ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο (2
ε
 Τπόζεζε). 

Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο εκαληηθψλ Άιισλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θίισλ 

ζηε δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

είλαη πςειφηεξνο (15,84) ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (14,23) ζηνπο άληξεο. Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= -2,09, df=38, p=,043). Ο κ.ν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο 

εκαληηθψλ Άιισλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληξφθσλ είλαη πςειφηεξνο (25,92) ζηε  

δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζε 

ζρέζε κε ηελ  πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 
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(25,07) ζηνπο άληξεο. Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t= -2,32, df=39,  

p=,026) (Πίλαθαο 7α). 

Ο κ.ν. ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο US ζηε δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο  (3,50) ζε ζρέζε κε ηελ 

πξψηε θάζε (2,40). Ζ δηαθνξά ησλ κ.ν. είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-3,46,  df=43, 

p=,001) (Πίλαθαο 5) .  

Ο κ.ν ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο Perceived Stress Scale ζηελ πξψηε θάζε 

(σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη πςειφηεξνο (23,08) ζε 

ζρέζε κε ηε δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) (21,24). Ζ δηαθνξά  ησλ κ.ν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=3,02, df=48, p=,004) (Πίλαθαο 7β). 

Ο ζπλνιηθφο κ.ν. ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο Revised Life Orientation Test  

(LOT– R) ζηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

είλαη πςειφηεξνο (13,51) ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε θάζε (εκβξπνκεηαθνξά) (11,85). 

Ζ δηαθνξά  ησλ κ.ν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=2,77, df=46, p=,008) (Πίλαθαο 

7γ). 

 

Πίλαθαο 7α: Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

Σημανηικοί  

Άλλοι 

Γσναίκες  

Α Φάζη 

Μ.Ο 

Γσναίκες 

Β Φάζη 

Μ.Ο 

t df p 

χληξνθνη 25,93  25,68  1,03 47 ,305 

Φίινη 20,63  19,17  ,69 46 ,488 

Σημανηικοί 

Άλλοι 

Άνηρες 

Α Φάζη 

Μ.Ο 

Άνηρες 

Β Φάζη 

Μ.Ο 

t df p 

χληξνθνη 25,07  25,92  -2,32 39 ,026 

Φίινη 14,23  15,84  -2,09 38 ,043 
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Πίλαθαο 7β: Φπρνθνηλσληθνί  παξάγνληεο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

 

 

 

Πίλαθαο 7γ: Φπρνθνηλσληθνί  παξάγνληεο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

 

LOT - R Γσναίκες 

Μ.Ο 
t df p 

Α Φάζε 13,51% 
2,77 96 ,008 

Β Φάζε 11,58% 

LOT - R Άνηρες 

Μ.Ο 
t df p 

Α Φάζε 13,64% 1,60 38 ,117 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceived 

Stress Scale 

Γσναίκες 

Α Φάζη 

Μ.Ο 

Γσναίκες 

Β Φάζη 

Μ.Ο 

t df p 

θέςεηο θαη  

ζπλαηζζήκαηα 
23,08 % 21,24 % 3,02 48 ,004 

Perceived 

Stress Scale 

Άνηρες 

Α Φάζη 

Μ.Ο 

Άνηρες  

Β Φάζη 

Μ.Ο 

t df p 

θέςεηο θαη  

ζπλαηζζήκαηα 
23,04 % 21,86 % 1,56 42 ,126 
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Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή έθβαζε ελόο θύθινπ 

ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο (3
ε
 Τπόζεζε) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη ςπρνθνηλσληθνί 

παξάγνληεο (Πίλαθαο 8)  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη: 

 Ζ ειηθία ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 3,66, 

p= ,014) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Σν ζχλνιν ηεο θιίκαθαο Psychological Well- Being ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 1,60, p=,029) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Ζ απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ θιίκαθα Psychological 

Well- Being επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 1,60, p= ,009) ηε ζεηηθή 

έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Ζ ππνθιίκαθα LC ηεο θιίκαθαο CREOQ3_O ησλ αληξψλ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 1,24, p=,040) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

  Ζ αίζζεζε ειέγρνπ ησλ αλδξψλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 1,51, 

p=,044) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Σν ζχλνιν ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Perceived Stress Scale) ησλ 

γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δεχηεξεο θάζεο 

(εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 4,59, p=,033) ηε 

ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Οη ζεηηθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (F= 6,71, p=,013) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 

 Ζ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη νη άληξεο απφ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (F= 4,52, p=,002) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 
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Παξάδνμα Δπξήκαηα 

 

 H θιίκαθα κέηξεζεο αξλεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ απφζηαζε απφ ζέζε ηζρχνο ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (F= 1,33, p= ,033) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 

 Οη αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 4,59, p=,049) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Ζ θαηάζιηςε ησλ αλδξψλ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα BSI 18 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 

3,68, p=,005) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 Σν άγρνο ησλ αλδξψλ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα BSI 18 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά) επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F= 

3,68, p=,002) ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 
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Πίλαθαο 8: Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή έθβαζε ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

 Φχιν  Φάζε  F p 

Ζιηθία  Γπλαίθεο Α 3,66 ,014 

PWBeing tot Γπλαίθεο Α 1,60 ,029 

PW Being Απηνλνκία Γπλαίθεο  Α 1,60 ,009 

CREOQ-LC Άληξεο Α 1,24 ,040 

Αίζζεζε ειέγρνπ Άληξεο Α 1,51 ,044 

Φίινη Άληξεο Α 4,52 ,002 

CREOQ-UD Γπλαίθεο Α 1,33 ,033 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα Γπλαίθεο Α 4,59 ,049 

Καηάζιηςε  Άληξεο Β 3,68 ,005 

Άγρνο Άληξεο Β 3,68 ,002 

χλνιν ζπλαηζζεκάησλ Γπλαίθεο Α 4,59 ,004 

χλνιν ζπλαηζζεκάησλ Γπλαίθεο Β 4,59 ,033 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα Γπλαίθεο Α 6,71 0,13 
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5.5 πδήηεζε – Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ελδνπξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ, θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε απηψλ κε ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 

Σα ππνγφληκα δεπγάξηα πνπ μεθηλνχλ έλαλ θχθιν ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ πνηθίινπο ςπρνθνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φζν θαη απφ 

ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά δηαπηζηψζεθε ηφζν ζηελ έξεπλα πνπ πινπνηήζακε, φζν θαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, φηη ηα δεπγάξηα επεξεάδνληαη απφ ην ζηξεο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ (ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο) (Demytternaere et 

al: 1992, Demytternaere et al: 1994, Rapoport et al: 2009). Όζνλ αθνξά ην δείγκα καο 

θάλεθε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, σο 

πξνο ηα πξνβιήκαηα γνληκφηεηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβαίλεη γηαηί νη γπλαίθεο έξρνληαη ζε άκεζε εκπινθή κε φια ηα ζηάδηα ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο, νη νπνίνη έρνπλ 

κηα πην έκκεζε ζρέζε κε ηελ φιε δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ηηο γπλαίθεο ηηο αθνξά 

πεξηζζφηεξν, απφ ηνπο άληξεο, ε αηεθλία/αθιεξία. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ αληξψλ ηνπ δείγκαηνο βηψλεη πεξηζζφηεξν ζηξεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε 

ππνγνληκφηεηα θαη ε επηξξνή απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ ζεμνπαιηθή δσή ηνπο. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί νη άληξεο ζπλδένπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη 

γπλαίθεο, ηελ απφθηεζε παηδηνχ κε ηελ θαιή πνηφηεηα ζεμνπαιηθήο δσήο. Σα 

πξνβιήκαηα ππνγνληκφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δεπγάξηα δεκηνπξγνχλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκφο, ν νπνίνο ζηξέθεηαη ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ φζν θαη 

ζηνλ/ζηελ ζχληξνθν. Ζ θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία ησλ 

αληξψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ζεμνπαιηθψλ δηαηαξαρψλ (Utian, 

Goldfard & Rosenthal, 1983). 

Οη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε πιεπξά βηψλνπλ εληνλφηεξα ζπλαηζζήκαηα- 

ζθέςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο (σνιεςία), ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο 

ησλ νπνίσλ ηα ζπλαηζζήκαηα- ζθέςεηο παξαηεξήζεθε φηη απμάλνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά). Παξαηεξνχκε, φηη θαηά ηε δηάξθεηα 
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ησλ κεηαβαηηθψλ δηαζηεκάησλ (ηειεπηαίνο κήλαο πξψηεο θαη δεχηεξεο θάζεο), ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο, ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ αληξψλ, 

κεηαβάιινληαη. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί ε αιιαγή απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα 

άιιε, απμάλεη ην άγρνο θαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα. Δηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη νη γπλαίθεο βηψλνπλ πην ήπηα ζπλαηζζήκαηα- ζθέςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δεχηεξεο θάζεο (εκβξπνκεηαθνξά), θαζψο έρνπλ αλαπηχμεη 

ήδε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο, γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη λα 

αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπ 

ζηξεο θαη πεξηζζφηεξν ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγήο αληηκεηψπηζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο ηνπ δείγκαηνο. Γεγνλφο ην νπνίν ζπλάδεη θαη κε ηελ ζεσξία καο (Collins, 

Freeman & Boxer, 1992) θαη (Κεραγηά, 2009).  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο (δηαπξνζσπηθφο), απφ ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη ηα 

δεπγάξηα πνπ μεθηλνχλ έλαλ θχθιν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, είλαη νη 

ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο κεζφδνπο ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Οη 

γπλαίθεο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, κε ηα αξλεηηθά 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα λα ππεξηεξνχλ ησλ ζεηηθψλ. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο είλαη 

πεξηζζφηεξν αγρσκέλεο, κε απνηέιεζκα λα ζσκαηνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζε 

φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Σν άγρνο 

πνπ βηψλνπλ παξακέλεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην 

πςειφ πνζνζηφ θηλεηνπνίεζεο – εκπινθήο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο  ηαηξνθαξκαθεπηηθέο νδεγίεο, ηελ ζπρλή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζηνλ πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα (Guhan et al, 2007). Απηφ ίζσο λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηηπρή έθβαζε 

ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

ηνπο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, εληάζζεηαη θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ 

δεπγαξηνχ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην γάκν/ζρέζε, ζηε δεχηεξε θάζε ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (εκβξπνκεηαθνξά) θαη ζηα δχν θχια. Δπνκέλσο  

βειηηψλεηαη ν γάκνο ησλ δεπγαξηψλ δηφηη ην δεπγάξη βξίζθεηαη ήδε ζε κηα δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ππνγνληκφηεηαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ 

πινπνηήζακε, νη γπλαίθεο πεξηγξάθνπλ κε πην ζεηηθφ ηξφπν ηνπο 
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ζπδχγνπο/ζπληξφθνπο ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη δηφηη νη 

γπλαίθεο εμσηεξηθεχνπλ κε κεγαιχηεξε άλεζε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Γηαπηζηψζεθε 

επίζεο, φηη ε ζπρλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ θαη 

ηα δχν θχια είλαη πςειφηεξε ζηελ πξψηε θάζε (σνιεςία) ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σέινο, ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ έλαλ αθφκε 

δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα ζηήξημεο ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ. Οη γπλαίθεο 

απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζε δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο. Απηφ ζπλάδεη κε ηε ζεσξία (Κεραγηά, 2009). 

Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεηηθή έθβαζε ελφο 

θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (επίηεπμε εγθπκνζχλεο) είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ ειηθία ησλ γπλαηθψλ. Ζ  αχμεζε ηεο ειηθίαο κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

επίηεπμεο εγθπκνζχλεο. 

 Ζ ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ. Ζ ζεηηθή ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο επίηεπμεο εγθπκνζχλεο. 

 Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνχ. Ζ ζεηηθή ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε εγθπκνζχλεο. 

 Ζ ηθαλφηεηα  ησλ αληξψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, 

ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε εγθπκνζχλεο. 

 Οη ζεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζεηηθή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 

 

Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

 

Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία ήηαλ ε ζπλαίλεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ ζηξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ φηαλ πξνζέξρνληαη ζηελ κνλάδα ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. Ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλεο ζεσξνχληαλ νη θάζεηο ηεο 

σνιεςίαο θαη ηεο εκβξπνκεηαθνξάο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο βνήζεηαο απφ ηελ καία πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή, δηεπθφιπλε ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Γπζθνιία επίζεο απνηεινχλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχζαλ 

κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ  θαη ν κηθξφο αξηζκφο πξνζέιεπζεο δεπγαξηψλ ζηελ κνλάδα 
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ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ΠΑΓΝΖ, κε ζπλέπεηα ηνλ κηθξφ αξηζκφ 

δείγκαηνο.   

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη απφ κηα κνλάδα 

εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο , ζπλεπψο ηα επξήκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

 

 

 

 

5.6 πκπεξάζκαηα & Πξνηάζεηο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

(ελδνπξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ελφο θχθινπ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ επίηεπμε εγθπκνζχλεο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο επεξεάδεη εμίζνπ θαη ηα 

δχν θχια θαη θαζίζηα αλαγθαία ηελ χπαξμε δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηα 

φπνηα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο πνπ βηψλνπλ ηα ππνγφληκα δεπγάξηα. Ζ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη ηα δεπγάξηα ζπκβάιεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο 

ςπρνινγίαο, φζν θαη ηεο ζρέζεο ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα επλντθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ ππνζηήξημεο ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ κε ζθνπφ ηελ ζπλερή ζηήξημε θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, κέζσ 

αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ελεκέξσζε – 

επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

γηα ζέκαηα ππνγνληκφηεηαο, ζηνρεχνληαο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη 

ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ.                         

  Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά, ηφζν ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ. Μέζα απφ κηα 

εμαηνκηθεπκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δεπγαξηψλ, ζε φια ηα ζηάδηα 

ελφο θχθινπ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζπκβάιεη  ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο 

πνπ βηψλνπλ, πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην αλψδπλεο 
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ςπρηθά, θαη εκςπρψλεη ηα άηνκα έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

απνδερζνχλ θαιχηεξα ηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ.  

 Γη’ απηφ ην ιφγν ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο απνηειεί κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο  

νκάδαο, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πξνάγνληαο ηελ γεληθή επεκεξία ησλ ππνγφληκσλ 

δεπγαξηψλ   

 

 

Πξνηάζεηο 

 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηα ππνγφληκα δεπγάξηα, 

απαξηηδφκελν απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζε ζέκαηα ππνγνληκφηεηαο, πξνζσπηθφ. 

Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηεινχληαλ ηφζν απφ ςπρνιφγνπο, φζν θαη 

απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. θνπφο απηνχ ηνπ θέληξνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ή 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ππνγφληκα δεπγάξηα κε ζηφρν ηελ δηαρείξηζε ηνπ stress 

πνπ βηψλνπλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπο, ψζηε λα έρνπλ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ φπνηα κέζνδν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

θαη αλ έρνπλ επηιέμεη.  

Δπίζεο, ε πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο ππνγνληκφηεηαο, αιιά θαη ησλ κεζφδσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο αιιά θαη ηελ κείσζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ. 

Σέινο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ έξεπλα γχξσ απφ 

ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή ζηνλ Διιεληθφ 

ρψξν, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 
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