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Καταχωρήστε το προφίλ σας στη μοναδική ιστο-
σελίδα που ασχολείται με τη γονιμότητα και επι-
κοινωνήστε με ζευγάρια που ψάχνουν να σας 
βρουν
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editorial
ιώθω ότι έχουμε βάλει τη ζωή μας σε αναμονή. Σα να μη ζούμε πραγματικά τα τε-

λευταία 2,5 χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για να επα-

νέρθουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά όλο κάτι συμβαίνει και πάμε πίσω». 

Αυτά μου έλεγε προχθές στο ιατρείο μια γυναίκα που ήθελε να ξεκινήσει κάποια 

στιγμή εξωσωματική με τον σύντροφό της. 

Το είχαν αναβάλλει ξανά και ξανά «μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα». Και, μέσα στη δίνη του κορω-

νοϊού, είχαν αναβάλλει και άλλα πολλά: ταξίδια, διακοπές, γιορτές, συναντήσεις με φίλους και γνω-

στούς – όπως έχουμε κάνει λίγο ή πολύ όλοι. 

Και τώρα πια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επακόλουθες αναταράξεις που ήρθαν στη ζωή μας, 

αισθάνθηκαν ότι το πολυπόθητο «τέλος» θα αργούσε ακόμα. 

Γι’ αυτό και πήραν την απόφαση να προχωρήσουν με την εξωσωματική. Άλλωστε, ποτέ σχεδόν δεν 

υπάρχει η «τέλεια στιγμή» για να κάνει κάποιος κάτι… 

 

Εμείς στο Go συνεχίζουμε την προσπάθεια της ενημέρωσης των υπογόνιμων ζευγαριών με το νέο μας 

τεύχος που εκδίδεται -κι αυτό- σε ψηφιακή μορφή. Είμαστε πια στον τρίτο χρόνο έκδοσης του περιο-

δικού και όλα τα τεύχη μας είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα www.gonimotita.gr. 

Στο ένατο τεύχος του περιοδικού έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. 

Καταρχήν, αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που φιλοξενούμε συνέντευξη ενός από τους πιο γνωστούς Έλ-

ληνες επιστήμονες παγκοσμίως, του κ. Κύπρου Νικολαΐδη. Ο κ. Νικολαΐδης θεωρείται ο πατέρας 

της Αυχενικής Διαφάνειας, έχει βοηθήσει χιλιάδες ζευγάρια και έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες για-

τρούς από όλον τον κόσμο στη Μεγάλη Βρετανία όπου εργάζεται. Ο κ. Νικολαΐδης εξηγεί με την άνεση 

του Ειδικού πολύπλοκα θέματα, όπως ο πρόωρος τοκετός και οι δίδυμες κυήσεις, αλλά και αναφέρεται 

σε προσωπικά ζητήματα, όπως η οικογένειά του και η μάχη του με τον καρκίνο. 

Φιλοξενούμε επίσης συνέντευξη με τον Επιστημονικό Διευθυντή της Μονάδας Εξωσωματικής Γονι-

μοποίησης FIVI στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Τζαφέτα, έναν λαμπρό επι-

στήμονα με μεγάλη προσφορά σε όλα τα πεδία της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.                                                                                     

Έχουμε επίσης άρθρα για τη σχέση ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας (κ. Βασιλόπουλος), τη συ-

νεισφορά του εμβρυολογικού εργαστηρίου στα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής (κ. Κύρου), την 

επίδραση της διατροφής στην ανδρική γονιμότητα (κ. Παπαχρήστου), την ψυχολογία του άνδρα 

όταν μαθαίνει ότι είναι υπογόνιμος (κ. Παπαγεωργίου) και άλλα πολλά. 

 

Να είστε καλά και να παραμείνετε ασφαλείς! 

«N

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ MRCOG

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

Μέλος Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων 

Εξειδίκευση στην Υπογονιμότητα και στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ELLA GREEK  
COOKING

GO-SSIP

ΔΙΣΚΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΤΑ 4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ FIVI

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΦΕΤΑΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CHEF:ΝEΝΑ ΙΣΜYΡΝΟΓΛΟΥ
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Νέα και εξελίξεις στη γονιμότητα από ολόκληρο 
τον κόσμο 

ΣΥΝΤΟΜΑ&ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΝΑ ΓΙΑΤI ΔΕΝ   
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  

ΤΑ ΩΑΡΙΑ ΤΩΝ  
ΩΡΙΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΩΣ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ  
ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΌ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΤΩΝ ΩΑΡΙΩΝ 



«Το τελικό βήμα της ωρίμανσης των 
ωαρίων μπορεί να επηρεαστεί αρ-
νητικά από την ηλικία. Το στάδιο 
ωρίμανσης των ωαρίων φαίνεται  
να είναι κρίσιμο για τη γονιμοποί-
ηση και την αναπαραγωγή, επειδή 
το ωάριο παρέχει το υλικό που 
χρειάζονται τα πρώιμα έμβρυα για 
να αναπτυχθούν κανονικά και να 
επιβιώσουν», δήλωσε ο καθηγητής 
Bernhard Payer, συν-συγγραφέας 
της μελέτης, στο Science Daily. 
 
Τι άλλο ενδιαφέρον αποκάλυψε η 
έρευνα 
Οι επικεφαλής της έρευνας διαπί-
στωσαν ότι ο υψηλότερος δείκτης 
μάζας σώματος (ΔΜΣ) βρέθηκε να 
επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη 
ωαρίων. Κατά συνέπεια είναι πι-
θανό ο ΔΜΣ να επηρεάζει τη γονι-
μότητα μέσω ενός εναλλακτικού 
μηχανισμού σε συνδυασμό με τη 
μείωση γονιμότητας που προκαλεί-
ται από την ηλικία.  
Οι συγγραφείς πάντως κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η έρευνα, τα 
ευρήματα της οποίας δημοσιεύθη-
καν στο περιοδικό Aging Cell, μπο-
ρεί να χρησιμεύσει ως πηγή για την 
ανάπτυξη μελλοντικών διαγνωστι-
κών εργαλείων για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των ωαρίων.  

α ωάρια ωριμάζουν δια-
φορετικά στις μεγαλύτε-
ρες σε ηλικία γυναίκες, 
σύμφωνα με μελέτη που 

διεξήχθη από επιστήμονες στη Βαρ-
κελώνη της Ισπανίας. Αυτή η νέα 
πληροφορία θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη στις θεραπείες γονιμότη-
τας που αφορούν τη γυναικεία υπο-
γονιμότητα.  
Οι ερευνητές μελέτησαν 72 ωάρια 
σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας 
από 37 δότριες γυναίκες ηλικίας 18 
έως 43 ετών. Εξέτασαν τα μόρια 
RNA μέσα σε κάθε κύτταρο των ωα-
ρίων, για να δουν ποια γονίδια δεί-
χνουν διαφορετικά επίπεδα 
δραστηριότητας στα ωάρια από γυ-
ναίκες διαφορετικών ηλικιών.  
 
Το κρίσιμο τελικό στάδιο ωρίμαν-
σης 
Η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι οι αλ-
λαγές στα ωάρια που σχετίζονται με 
την ηλικία διαπιστώθηκε ότι εμφα-
νίζονται κυρίως στο τελικό στάδιο 
ωρίμανσης των κυττάρων των ωα-
ρίων. Αυτό το εύρημα αποκαλύπτει 
μια πιθανή οδό που θα μπορούσε να 
αποκαλύψει γιατί τα ωάρια των με-
γαλύτερων σε ηλικία γυναικών γο-
νιμοποιούνται πιο δύσκολα ακόμα 
και κατά τη διαδικασία της εξωσω-
ματικής και γιατί η γονιμότητα μει-
ώνεται με την πάροδο του χρόνου 
στις γυναίκες. 

T



o σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
(PCOS) είναι μια κοινή διαταραχή που 
επηρεάζει μέχρι και το 10% των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας και μπορεί να 

σχετίζεται με υπογονιμότητα. Τα κύρια συμπτώ-
ματα περιλαμβάνουν ακανόνιστη ή απούσα πε-
ρίοδο και μεταβολικές διαταραχές. Υψηλά 
επίπεδα τεστοστερόνης, που σχετίζονται με το 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, μπορεί επίσης 
να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακές επιπλοκές, πα-
χυσαρκία και διαβήτη τύπου 2.  
Νέα, ωστόσο, στοιχεία από έρευνα με επικεφαλής 
τον ερευνητή Δρ Jia Zhu, κλινικό συνεργάτη στο 
Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, δείχνουν ότι 
το PCOS μπορεί να μην συνδέεται μόνο με τις ωο-
θήκες και ότι οι άνδρες μπορούν να αναπτύξουν 
μια κατάσταση τύπου PCOS, η οποία έτσι κι αλ-
λιώς στις γυναίκες ορίζεται κυρίως μέσα από συμ-
πτωματολογία.  

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ  

ΩΟΘΗΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
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Πώς εντοπίστηκε το σύνδρομο πολυ-
κυστικών ωοθηκών στους άνδρες 
Οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν αλγό-
ριθμο βαθμολογίας πολυγενετικού 
κινδύνου για την πρόβλεψη του συν-
δρόμου πολυκυστικών ωοθηκών στις 
γυναίκες, αναλύοντας τα γενετικά δε-
δομένα 206.851 γυναικών ευρωπαϊκής 
καταγωγής στο UK Biobank. Στη συνέ-
χεια, χρησιμοποίησαν αυτόν τον αλγό-
ριθμο για να αναλύσουν γενετικά 
δεδομένα από 176.360 άνδρες που ελή-
φθησαν από την ίδια βάση γενετικών 
δεδομένων.  
Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
ότι το 20% των ανδρών με τις υψηλότε-
ρες βαθμολογίες γενετικού κινδύνου 
για PCOS είχε επίσης αυξημένο κίν-
δυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, 
καρδιαγγειακή νόσο και φαλάκρας αν-
δρικού τύπου. Με λίγα λόγια, οι άν-
δρες που φέρουν γενετικούς 
παράγοντες κινδύνου που συνδέονται 
με το γνωστό σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών στις γυναίκες, είναι πιο πι-
θανό να αναπτύξουν διαβήτη, παχυ-
σαρκία και φαλάκρα ανδρικού τύπου.  
Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
ίσως μερικοί από τους βιολογικούς μη-
χανισμούς που οδηγούν στο PCOS δεν 
δρουν μόνο μέσω των ωοθηκών, αλλά 
μάλλον μέσω κοινών μεταβολικών 
οδών που βρίσκονται τόσο στις γυναί-
κες όσο και στους άνδρες. Οι μελλοντι-
κές μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι κοινοί 
μηχανισμοί. 
Φυσικά, τα προκαταρκτικά αυτά ευρή-
ματα πρέπει να επιβεβαιωθούν με πε-
ραιτέρω μελέτες μεγάλης κλίμακας.  
 



Η ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠEΡΜΑΤΟΣ  
ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕI ΣΕ AΝΔΡΕΣ 

ΤΩΝ ΟΠΟIΩΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ EΧΟΥΝ 
ΕΚΤΕΘΕI ΣΕ ΧΗΜΙΚA  

ΚΑΤA ΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΕΓΚΥΜΟΣYΝΗΣ



ρισμένες χημικές ουσίες στις 
οποίες μπορεί να εκτεθούν γυ-
ναίκες που κυοφορούν αγόρι, 
είναι δυνατό να επηρεάσουν την 

μελλοντική του γονιμότητα.  
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επι-
δημιολόγους του Ερευνητικού Ινστιτούτου 
για την Περιβαλλοντική και Επαγγελμα-
τική Υγεία (IRSET) στη Ρεν της Γαλλίας σε 
συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπι-
στήμιο της Γενεύης της Ελβετίας, έδειξε ότι 
η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να επη-
ρεαστεί από την εποχή που εκείνοι ήταν 
έμβρυα. 
Στην έρευνα συμμετείχαν μητέρες και γιοι 
Στη έρευνα συμμετείχαν 3000 άνδρες από 
την Ελβετία στους οποίους έγινε έλεγχος 
σπέρματος. Πριν από τον έλεγχο, οι μητέ-
ρες των ανδρών που συμμετείχαν στην 
έρευνα συμπλήρωσαν ένα λεπτομερές ερω-
τηματολόγιο σχετικά με την εργασία που 
έκαναν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Το είδος της εργασίας τους ταξινομήθηκε 
με βάση την διεθνή ταξινόμηση των επαγ-
γελμάτων, ανάλογα με το αν υπήρχε έκθεση 
σε προϊόντα που περιέχουν χημικά που 
διαταράσσουν το ενδοκρινολογικό σύστημα 
του ανθρώπου.  
 
Ποια είναι η εξήγηση 
Το ενδοκρινολογικό σύστημα αποτελείται 
από αδένες που παράγουν ορμόνες και οι 
ορμόνες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το 
αναπαραγωγικό σύστημα. Υπάρχουν χη-
μικά που διαταράσσουν το ενδοκρινολογικό 
σύστημα και προκαλούν δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην υγεία ενός οργανισμού ή των απο-
γόνων του.  
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Human 

Reproduction, έδειξε ότι οι γιοι των μητέ-
ρων, που είχαν παρουσιάσει ενδοκρινολο-
γικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης λόγω της έκθεσής τους σε φυ-
τοφάρμακα, φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέ-
ταλλα, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να 
παρουσιάσουν όγκο σπέρματος, συγκέν-
τρωση και συνολικό αριθμό παραμέτρων 
σπέρματος κάτω από τις φυσιολογικές τιμές 
αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, σε σύγκριση με τους γιους των γυ-
ναικών που δεν είχαν εκτεθεί σε αυτά τα 
χημικά στην εγκυμοσύνη.  
 
Τι έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες  
Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έχουν δείξει 
ότι η έκθεση κατά την κύηση σε συγκεκρι-
μένα χημικά, που φαίνεται ότι επηρεάζουν 
το ενδοκρινολογικό σύστημα, μπορεί να 
επηρεάσει την ανάπτυξη των όρχεων, 
καθώς και την ποιότητα του σπέρματος 
στην ενηλικίωση. Παρά τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης, που υποδηλώνουν ότι 
αυτό μπορεί επίσης να ισχύει και στους αν-
θρώπους, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα 
χημικά δεν καθορίζουν τη γονιμότητα των 
ανδρών σε σημαντικό βαθμό. 
«Ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν 
να εξηγήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, τη χα-
μηλή ποιότητα σπέρματος ορισμένων νεα-
ρών Ελβετών ανδρών», δήλωσε ο καθηγητής 
Serge Nef από το Πανεπιστήμιο της Γε-
νεύης, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. 
Δεδομένου ότι τα συμπεράσματα προέρχον-
ται από γυναίκες που ήταν έγκυες πριν από 
περίπου 25 χρόνια, θα πρέπει κανείς να 
λάβει υπόψη ότι τα μέτρα προστασίας των 
εγκύων στον εργασιακό χώρο είναι πιο αυ-
στηρά στις μέρες μας.  

Ο
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αλήθεια είναι ότι η έννοια του ανδρισμού 

είναι περισσότερο συνδεδεμένη για τον 

άνδρα με το πόσο απήχηση έχει στις σχέ-

σεις του με τις γυναίκες και πόσο σεξουα-

λικά ικανός και ενεργός είναι. Στην πραγματικότητα, 

όμως, η έννοια του ανδρισμού σχεδόν πάντοτε περιλαμ-

βάνει και το "ως άνδρας είμαι ικανός για γονιμοποίηση", 

παρότι στο λογικό επίπεδο συνειδητά γνωρίζουμε ότι αυτό 

δεν είναι απαραίτητο. 

 

Όταν σε ένα ζευγάρι προκύπτει θέμα υπογονιμότητας, 

γνωρίζουμε καλά (από τους γυναικολόγους, βεβαίως) πως 

οι γυναίκες, όταν θέλουν να αποκτήσουν μωρό, εισέρχον-

ται αμέσως σε διαδικασία εξετάσεων για να προσδιορί-

σουν το πρόβλημά τους. Όμως το πρόβλημα 

υπογονιμότητας πλέον αντιμετωπίζεται από τους ειδικούς 

της υπογονιμότητας πάντα σε επίπεδο ζεύγους. Και, πολύ 

συχνά, προκύπτει ότι οι άνδρες-σύντροφοι αποτελούν το 

αίτιο του προβλήματος υπογονιμότητας.  
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Ποια η διαφορά στην αντιμετώπιση και 

διαχείριση του προβλήματος;  

Ενώ η γυναίκα που θα διαγνωστεί με υπογο-

νιμότητα θα στραφεί άμεσα στην αναζήτηση 

λύσεων, ο άνδρας φαίνεται ότι θα αντιμετω-

πίσει αρχικά το πρόβλημα με μεγαλύτερη 

αμηχανία και ψυχολογικό σοκ. Μάλιστα 

συχνά θα καθυστερήσει και να ελέγξει τον 

εαυτό του, παρότι στη σύντροφο και στον γυ-

ναικολόγο τους θα δηλώσει αρχικά πρόθυμος. 

Πλέον γνωρίζουμε καλά ότι και η γονιμότητα 

του άνδρα φθίνει με την ηλικία 

Ένας άντρας σε ώριμη ηλικία (45 με 65), 

ακόμα κι όταν παριστάνει τον ενεργό στο σεξ 

ή πράγματι είναι ενεργός, μπορεί να αντιμε-

τωπίζει μείωση της γονιμότητάς του. Και 

εννοώ μείωση όχι μόνο στην ποιότητα του 

σπέρματός του, αλλά και μείωση στην ικανό-

τητά του να το ..παρέχει, δηλαδή στην ικανό-

τητα του να κάνει σεξ.  

Η μείωση στον άνδρα δεν είναι τόσο πρα-

κτικά ξεκάθαρη όσο στη γυναίκα, η οποία με-

γαλώνοντας και εισερχόμενη στην 

εμμηνόπαυση γνωρίζει ότι η γονιμότητά της 

φθίνει και είναι ψυχικά προετοιμασμένη για 

αυτό-  αλλά είναι πλέον κάτι που η Επιστήμη 

επιβεβαιώνει και στον άνδρα. Το σπέρμα του 

επηρεάζεται με την ηλικία και η φύση μπορεί 

να σταθεί αμείλικτη (π.χ. ολιγοσπερμία, 

αζωοσπερμία) και στην περίπτωση του 

άνδρα.  

Μιλώντας για την ανδρική γονιμότητα δεν 

πρέπει να συλλογιστούμε μόνο το βιολογικό 

της κομμάτι. Στον άνδρα δεν φτάνει μόνο να 

θελήσει να γονιμοποιήσει, αλλά και να μπορεί 

να το κάνει.  

Αυτό το "να μπορεί να το κάνει", σημαίνει δύο 

πράγματα:  

Πρώτον, να έχει βρει μία πρόθυμη σύντροφο 

η οποία και να τον αποδέχεται, αλλά και να 

εγκριθεί από αυτήν ως μελλοντικός πατέρας. 

Αυτό σημαίνει να μπορεί να σχετιστεί ψυχικά 



Όσον αφορά την ψυχολογία του άνδρα στον 

οποίον ανακοινώνεται πρόβλημα στην γονι-

μότητα, θα προσθέσω κάτι δυστυχώς στενά-

χωρο: 

Αρκετά συχνά προκύπτουν τραγικές κατα-

στάσεις, αν σκεφτούμε πως κάποιες κλινικές 

μελέτες δείχνουν ότι οι άντρες ώριμης ηλικίας 

45+ ετών, στους οποίους ανακοινώνεται πρό-

βλημα γονιμότητας, παρουσιάζουν και μεγα-

λύτερα ψυχικά προβλήματα λόγω 

προβλημάτων με τον προστάτη. Μάλιστα, 

ενώ γνωρίζουμε ότι η σεξουαλική ικανότητα 

στον άνδρα μπορεί να κρατήσει μέχρι και σε 

βαθιά ηλικία 80+ ετών, και όχι μόνο με τη 

βοήθεια των μοντέρνων ...χαπιών, αλλά και 

χάρη στην καλή του ψυχολογία, σε αντιδια-

στολή θα σας πω ότι υπάρχουν αυξανόμενα 

πολλοί π.χ. 25χρονοι σε καλή βιολογική υγεία 

προς αναπαραγωγή, οι οποίοι όμως έχουν με-

γάλα προβλήματα στύσης, αλλά και δυσκο-

λίας καλών σχέσεων με το γυναικείο φύλο, 

άρα και γονιμότητας. 

 

Τα σεξουαλικά προβλήματα είναι πολύ 

πιθανά σε ένα άνδρα που έχει διαγνω-

στεί ως υπογόνιμος; 

Η ανακοίνωση προβλήματος υπογονιμότητας 

στον άνδρα, παρότι μπορεί να μην συνδέεται 

άμεσα και με σεξουαλική λειτουργία, μπορεί 

αμέσως να δημιουργήσει προβλήματα στο σεξ 

ανάμεσα στο ζευγάρι. 

Ξέρουμε καλά ότι οι άντρες, περισσότερο από 

τις γυναίκες, συνηθίζουν να κατηγορούν 

όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους. 

Είναι πιθανό το πλήγμα στην αυτοπεποίθηση, 

που συνδέεται με το γεγονός ότι είναι υπογό-

νιμος, να επηρεάσει δραστικά τη σεξουαλική 

του συμπεριφορά. Είτε να γίνει απρόθυμος 

για σεξ, δηλαδή περισσότερο ψυχρός με μει-

ωμένη λίμπιντο ή ακόμα και να παρουσιάσει 

προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας, ψυ-

χολογικής προέλευσης.  

με γυναίκα και να συνδεθεί μαζί της, όμως 

εδώ υπάρχουν αυξανόμενες δυσκολίες ακόμα 

και στους πολύ νέους άντρες. Και αυξανόμενα 

πολλοί άντρες δεν μπορούν να ξεπεράσουν 

τέτοιες δυσκολίες τους χωρίς ψυχοθεραπεία. 

 

Δεύτερον, να μην παθαίνει σωματοποιητικές 

αγκυλώσεις (δηλαδή να μην παθαίνει "ψυχο-

σωματικά", όπως τα λέγαμε παλαιότερα) οι 

οποίες υποβαθμίζουν με έναν βιολογικά ανε-

ξήγητο τρόπο τη γονιμότητά του. Είναι αυξα-

νόμενα πολλοί οι υγιείς άντρες που αποκτούν 

σεξουαλικό πρόβλημα μόνον όταν το σεξ "σο-

βαρεύει" και από ερωτικό παιχνίδι γίνεται 

προσπάθεια τεκνοποίησης. 

Και τότε υπάρχουν ομοίως πολλές γυναίκες 

που διαπιστώνουν, με τεράστια απογοήτευση, 

πως ο σύντροφος ξαναβρίσκει τη ..."δύναμή" 

του μόνο με το "άσκοπο" σεξ. 

 

Ποιες είναι οι σκέψεις στο μυαλό του 

άνδρα που του ανακοινώνεται ότι είναι 

υπογόνιμος; 

Ο άνδρας στον οποίο διαπιστώνεται και ανα-

κοινώνεται πρόβλημα γονιμότητας να ξέρετε 

ότι ταράζεται πολύ, παρότι προς τους γυναι-

κολόγους και τις συντρόφους συχνά παριστά-

νει τον "άνετο". 

Για τον άνδρα, συχνότατα η ικανότητα γονι-

μότητας είναι τόσο σημαντική, ώστε όταν δια-

γνωστεί με υπογονιμότητα, ο ρόλος του μέσα 

στην σχέση ακυρώνεται και παύει να είναι ο 

ίδιος. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, παθαίνει μια 

κρίση ταυτότητας, που την συνοψίζει με ερω-

τήματα μέσα του που συχνά μένουν ανέκφρα-

στα προς τα έξω: -"Πόσο άντρας είμαι, αν δεν 

μπορώ να γίνω πατέρας"; Αυτό το ερώτημα 

μάλιστα είναι άσχετο από το αν πραγματικά 

θέλει ή δεν θέλει να κάνει παιδιά. 

Η εσωτερική του γνώση για την μη-ικανότητα 

να τεκνοποιήσει είναι τεράστιο πλήγμα για 

τον ναρκισσισμό του. 

 



Αν για παράδειγμα έχει προϋπάρχοντα σεξουαλικά 

προβλήματα π.χ θέματα πρόωρης ή καθυστερημένης 

εκσπερμάτισης ή προβλήματα στύσης, αναμένεται 

λόγω της ψυχολογικής επιβάρυνσης και του στρες 

που αυξάνεται μέσα του (εξαιτίας του ότι αντιμετω-

πίζεται πλέον ως ανάξιος επιβήτορας) να επιδεινω-

θούν.  

Αυτή είναι, όμως, μόνο η μία πλευρά του νομίσματος, 

γιατί υπάρχει και η άλλη… που είναι η σεξουαλική 

υπερδραστηριότητα.  

 

Ώστε η υπογονιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερσεξουαλικότητα; 

Ίσως ακούγεται παράδοξο κι όμως συμβαίνει πολύ 

συχνά αυτό. Ένας άνδρας, ο οποίος διαπιστώνεται 

και διαγιγνώσκεται με πρόβλημα υπογονιμότητας, 

για να αναπληρώσει την απώλεια ικανότητας για 

αναπαραγωγή -ψυχικά νοούμενης βεβαίως- μπορεί 

να γίνει υπερδραστήριος σεξουαλικά και συνήθως 

...εκτός γάμου, προκειμένου να αντισταθμίσει το 

τραύμα στον ναρκισσισμό του. 

Για να το πω με απλά λόγια: είναι πιο επιρρεπής να 

αναζητήσει και επιβεβαιώσει τον χαμένο ανδρισμό 

που βιώνει σε ξένες αγκαλιές.  

 

Κι όμως, η κρυφή αιτία πίσω από την ανδρική 
υπογονιμότητα μπορεί να είναι μόνον ψυχολο-
γικής αιτίας; 

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι, κάποιες φορές η υπο-

γονιμότητα ενός άνδρα μπορεί να είναι ψυχολογικής 

προέλευσης από στρες που σωματοποιείται, όσο κι 

αν αυτό ακούγεται απίστευτο. Δηλαδή κάποιος άν-

δρας, πραγματικά σε ασυνείδητο επίπεδο, δεν θέλει 

να τεκνοποιήσει. Κι ας βεβαιώνει λεκτικά το αντί-

θετο. 

Το συνηθέστερο παράδειγμα είναι το εξής: ο άνδρας-

σύντροφος επιθυμεί κατά βάθος να είναι εκείνος το 

αιώνιο "παιδί" της συντρόφου του. Δηλαδή, στην 

πραγματικότητα επιθυμεί η σύντροφος να τον φρον-

τίζει αποκλειστικά και για πάντα. Αυτή είναι δηλαδή 

η βαθύτερη (και συχνά ανομολόγητη) ψυχολογική 

του ανάγκη. Έχει ανάγκη από μια "σύντροφο-μαμά", 

την οποία μπορεί να έχει βρει και φοβάται ότι ένα 

αληθινό παιδί μπορεί απειλήσει την όποια ισορρο-

πία.  

Σε έναν τέτοιο ρόλο δεν επιθυμεί πραγματικά να 

φέρει στον κόσμο ένα επίσης πραγματικό παιδί που 

θα του κλέψει τον ρόλο. 

Τα αίτια αυτά, σε μία τέτοια περίπτωση, είναι ψυχο-

λογικής φύσεως και δεν μπορεί να περάσουν μόνα 

τους παρά μόνο με ψυχοθεραπεία.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά βλέπουμε ζευγάρια 

που ξεκινούν ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσουν 

την ψυχολογική καταπόνηση που προκαλούν στη 

σχέση τους τα προβλήματα της υπογονιμότητας (κι 

η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης) τε-

λικά να δυναμώνουν ψυχολογικά, να ενώνονται πε-

ρισσότερο και τελικά να καταφέρνουν να 

τεκνοποιήσουν. Και αρκετά συχνά μάλιστα το κατορ-

θώνουν με φυσιολογικό τρόπο, ύστερα από ανεπιτυ-

χείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

 

Πώς αντιδρά ψυχικά ο άνδρας που του ανακοι-

νώνεται ότι για να αποκτήσει παιδί χρειάζεται 

η σύντροφός του να χρησιμοποιήσει σπέρμα 

δότη; 

Καταρχήν να πούμε το αντίστροφο: Γνωρίζουμε ότι 

οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές και αφομοιώνουν πιο 

εύκολα το κομβικό σημείο στη διαδικασία της υπο-

βοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν ο γιατρός ανα-

κοινώνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν ωάριο 

δότριας για να καταφέρουν να αποκτήσουν μωρό. 

Ίσως βέβαια το γεγονός ότι αυτές οι ίδιες θα κυοφο-

ρήσουν το μωρό (κι ας προέρχεται από ωάριο δό-

τριας) τις επιτρέπει να συνδεθούν πιο εύκολα με το 

έμβρυο που θα μεγαλώσει στην κοιλιά τους και το 

οποίο θα κυοφορήσουν εννέα μήνες. 

  

Για τον άνδρα, παρόλο που του είναι πιο εύκολο να 

δεχτεί το ωάριο δότριας που θα γονιμοποιηθεί με το 

σπέρμα του, δεν του είναι τόσο εύκολο να συμφωνή-

σει στη χρήση σπέρμα δότη, παρόλο που η εμπειρία 

δείχνει ότι τελικά το αποδέχονται και προχωρούν στη 

διαδικασία προκειμένου να αποκτήσουν μωρό με τη 

σύντροφό τους. Σίγουρα το πώς θα σταθεί δίπλα του 

σε αυτό το δίλημμα η σύντροφός του παίζει ρόλο. Κι 

η βοήθεια, όχι μόνο από τους ειδικούς στην εξωσω-

ματική, αλλά και τους ψυχολόγους, είναι πάντα υπο-

στηρικτική σε τέτοιου είδους διαδικασίες.  

 



Τι θα πρέπει να θυμάται η σύντροφος 
κάθε υπογόνιμου άνδρα; 
Παίρνουμε λοιπόν ως δεδομένο εδώ ότι ο 

άνδρας έχει διαγνωστεί με υπογονιμότητα 

και όχι η γυναίκα.  

Όσο ανακουφιστικό κι αν είναι για εκείνην 

ότι δεν ευθύνεται βιολογικά για την αδυνα-

μία να κάνουν μωρό, θα πρέπει να ξέρει ότι 

αν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του συντρό-

φου της μόνο με λογικούς όρους (π.χ. απευ-

θυνόμενη σε έναν ειδικό υπογονιμότητας 

που θα παρέχει συμβουλές μόνο για την αν-

τιμετώπιση του προβλήματος σε οργανικό 

επίπεδο, χωρίς να λάβει υπόψη και τον ψυ-

χολογικό παράγοντα για τον άνδρα), θα μεί-

νει σε επιφανειακές λύσεις. Τουλάχιστον για 

όσο καθυστερεί η επίτευξη του στόχου 

"μωρό" (η διαδικασία τεκνοποίησης μπορεί 

να είναι αρκετά χρονοβόρα και ψυχο-

φθόρα), η ψυχολογία του άντρα είναι εύ-

θραυστη. Δεν αποκλείεται να οδηγηθεί 

ακόμα και στον χωρισμό, όντας ανίκανος να 

διαχειριστεί το συναίσθημα ότι ευθύνεται 

αυτός για την αδυναμία τεκνοποίησης. Τότε 

ίσως προτιμήσει να κάνει μετάβαση σε μια 

άλλη σχέση, εκεί όπου θα μπορεί να κρύψει 

το πρόβλημά του πίσω από μια δήλωση «δεν 

θέλω παιδιά». 

 

Τι άλλο χρειάζεται να ξέρει η σύντρο-
φος του υπογόνιμου άνδρα; 
Ότι δεν πρέπει να του τονίζει το μερίδιο ευ-

θύνης, χρησιμοποιώντας φράσεις "δικό σου 

είναι το πρόβλημα". Θα πρέπει να είναι προ-

σεκτική στον περίγυρό τους για τις πληρο-

φορίες που αποκαλύπτει. Ένα ζευγάρι με 

υπογονιμότητα πρέπει να μένει ενωμένο, 

ανεξάρτητα με το ποιος ευθύνεται σε βιολο-

γικό επίπεδο για την υπογονιμότητα. Πρέπει 

να είναι ενωμένο και κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγω-

γής. Αλλιώς ο κίνδυνος χωρισμού καραδοκεί. 

Όπως επίσης και ο κίνδυνος να μείνουν 

"μαζί", όμως δυστυχισμένοι. Και πρέπει να 

το ξέρουν και οι δύο αυτό. 

Who Is Who: 
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι διευθυντής & επόπτης 

επιστημονικού προσωπικού στην ΨΥΧΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. 

Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στην Αγγλία και έχει κάνει 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ψυχολογία της Υγείας. 

Παρότι έχει λάβει αρχικά Συστημική εκπαίδευση, πλέον 

τον ελκύει η προσέγγιση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (Rela-

tional Psychoanalysis). Έχει μεγάλη εμπειρία στην παρα-

κολούθηση και παροχή συμβουλών σε θεραπευόμενους 

με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, χαρακτηρολογικές 

δυσλειτουργίες. Έχει συνιδρύσει την εταιρεία “ΨΥΧΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΚΕ” (www.psychikifrontida.gr) και μεταξύ 

άλλων συμβουλεύει με εποπτικό ρόλο τους επιστημονι-

κούς συνεργάτες της “Ψυχικής Φροντίδας”. Η πλούσια 

εμπειρία του τον οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης ορ-

γανωμένης μονάδας παροχής ψυχικής φροντίδας κατ’ 

οίκον στην Ελλάδα. Είναι μέλος των Group Analytic Soci-

ety International και International Association for Rela-

tional Psychoanalysis & Psychotherapy (IARPP) – ΗΠΑ. 

Η ανακοίνωση προ-
βλήματος υπογονι-

μότητας στον άνδρα, 
παρότι μπορεί να 

μην συνδέεται άμεσα 
και με σεξουαλική 

λειτουργία, μπορεί 
αμέσως να δημιουρ-

γήσει προβλήματα 
στο σεξ ανάμεσα στο 

ζευγάρι.



ι ερευνητές τα τελευταία χρό-

νια φαίνεται να καταλήγουν 

στο συμπέρασμα πως σε ζευγά-

ρια όπου η υπογονιμότητα 

οφείλεται στον άνδρα, στο 30% έως 80% 

αυτών η αιτία της υπογονιμότητας βρίσκε-

ται στις καταστροφικές επιπτώσεις του οξει-

δωτικού στρες στο σπέρμα. Μάλιστα, σε 

οξειδωτικό στρες στον οργανισμό μπορεί να 

οδηγήσουν διάφοροι παράγοντες, όπως οι 

χημικές ουσίες του περιβάλλοντος, η ρύ-

πανση, το αλκοόλ, το κάπνισμα και η κακή 

διατροφή. Ως εκ τούτου, 1 στους 20 άνδρες 

θα επηρεαστεί από υπογονιμότητα λόγω του 

οξειδωτικού στρες.  

Υπάρχουν στοιχεία ότι τα αντιοξειδωτικά 

συμπληρώματα βοηθούν σε αυτές τις περι-

πτώσεις; 

Αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα, στο οποίο 

αρκετές έρευνες προσπαθούν να δώσουν 

μια ξεκάθαρη απάντηση, δεδομένου ότι τα 

αντιοξειδωτικά συμπληρώματα είναι ευ-

ρέως διαθέσιμα και φθηνά σε σύγκριση με 

άλλες θεραπείες γονιμότητας.  

Μέχρι τώρα οι μελέτες για το εάν τα αντιο-

ξειδωτικά συμπληρώματα μπορούν να βελ-

τιώσουν τα αποτελέσματα για υπογόνιμα 

ζευγάρια, δεν έδιναν ξεκάθαρη απάντηση. 

Πρόσφατες ανασκοπήσεις, ωστόσο, φαίνε-

ται ότι έρχονται να ρίξουν περισσότερο φως 

στο ομιχλώδες τοπίο.  

Τι δείχνουν οι τελευταίες ανασκοπήσεις; 

Μια συστηματική ανασκόπηση 34 τυχαι-

οποιημένων μελετών που συμπεριέλαβε 

2.876 ζευγάρια που ακολουθούσαν θερα-

πείες γονιμότητας (όπως η εξωσωματική γο-

νιμοποίηση), δείχνει ότι τα αντιοξειδωτικά 

μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της αν-

δρικής γονιμότητας.  

Με βάση την ανασκόπηση αυτών των μελε-

τών, διαπιστώθηκε ότι μια γυναίκα είναι πιο 

Ο
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πιθανό να συλλάβει και να αποκτήσει μωρό, εάν o 

σύντροφός της παίρνει ορισμένες βιταμίνες ή αντιο-

ξειδωτικά, όπως βιταμίνη Ε, L-καρνιτίνη, ψευδάρ-

γυρο και μαγνήσιο.  

Τα ευρήματα, μάλιστα, υποδηλώνουν ότι σε πολλές 

περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας, οι άνδρες 

που λαμβάνουν αντιοξειδωτικά συμπληρώματα μπο-

ρεί να αυξήσουν τις πιθανότητες του ζευγαριού να 

συλλάβει και να έχει μια εγκυμοσύνη που θα οδηγή-

σει σε τοκετό.  

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα για τα ποσοστά εγ-

κυμοσύνης προήλθαν από 15 μελέτες, συμπεριλαμ-

βανομένων 964 ζευγαριών, μεταξύ των οποίων 

υπήρξαν 96 εγκυμοσύνες.   

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές από το The 

Cochrane Collaboration, έναν διεθνή, μη κερδοσκο-

πικό οργανισμό που δημοσιεύει υψηλής ποιότητας 

συστηματικές ανασκοπήσεις των μελετών στον 

τομέα της υγείας. Η μελέτη, για την οποία δεν χορη-

γήθηκε εξωτερική χρηματοδότηση, δημοσιεύτηκε 

στο Cochrane Database of Systematic Reviews. Είναι 

ίσως η πρώτη φορά που ανασκόπηση σε 34 σχετικές 

μελέτες με συνολικά 2.876 ζευγάρια έδειξε ξεκά-

θαρα ότι τα αντιοξειδωτικά προσφέρουν όφελος, 

αφού τα ζευγάρια όπου οι άνδρες έλαβαν αντιοξει-

δωτικά είχαν σημαντική αύξηση στο ποσοστό ζών-

των γεννήσεων σε σύγκριση με ζευγάρια όπου οι 

άνδρες έλαβαν χάπια placebo.  

Η ανασκόπηση ωστόσο δεν έβγαλε συμπεράσματα 

σχετικά με το ποιο αντιοξειδωτικό μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματικό ή σε ποια δόση. Έτσι, οι ερευ-

νητές τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα 

για σύγκριση διαφορετικών αντιοξειδωτικών.  

Μια ακόμα ανασκόπηση του Cochrane, που πραγ-

ματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014, φαίνεται ότι 

δίνει επίσης ενδιαφέρουσες απαντήσεις.   

Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες μελέτες (RCTs) που συγκρίνουν οποι-

ονδήποτε τύπο ή δόση αντιοξειδωτικού συμπληρώ-

ματος (μεμονωμένο ή συνδυασμένο), που 

λαμβάνεται από τον υπογόνιμο σύντροφο σε ζευγάρι 

που καταφεύγει στην υποβοηθούμενη αναπαρα-

γωγή. 

Το πρωταρχικό ζητούμενο της ανασκόπησης ήταν η 

ζωντανή γέννηση μωρού κατά τον τοκετό. Τα δευτε-

ρεύοντα ζητούμενα περιελάμβαναν κλινικά ποσοστά 

εγκυμοσύνης, κατακερματισμό του DNA του σπέρ-

ματος, κινητικότητα και συγκέντρωση σπέρματος.  

Αυτή η ανασκόπηση περιελάμβανε 48 RCTs, που 

συνέκριναν μεμονωμένα και συνδυασμένα αντιοξει-

δωτικά με εικονικό φάρμακο σε έναν πληθυσμό 4179 

υπογόνιμων ανδρών. Η διάρκεια των μελετών κυ-

μαινόταν από 3 έως 26 εβδομάδες, με παρακολού-

θηση από 3 εβδομάδες έως 2 χρόνια. Οι άνδρες ήταν 

ηλικίας από 20 έως 52 ετών.  

Οι περισσότεροι από τους άνδρες που συμμετείχαν 

σε αυτές τις μελέτες είχαν χαμηλή ολική κινητικό-



τητα και χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος. Σε μια 

από αυτές τις μελέτες συμμετείχαν άνδρες μετά από 

χειρουργική αντιμετώπιση κιρσοκήλης, σε άλλη άν-

δρες με κιρσοκήλη και σε μια τρίτη άνδρες με χρόνια 

προστατίτιδα.  

Σε τρεις μελέτες συμμετείχαν άνδρες με τη σύν-

τροφό τους που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση, 

ενώ σε μία άλλη συμμετείχαν άνδρες που ήταν μέρος 

ενός ζευγαριού που υποβαλλόταν σε ενδομήτρια 

σπερματέγχυση. Το βασικό συμπέρασμα από την 

ανασκόπηση ήταν ότι, εάν η πιθανότητα τοκετού 

μετά από εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία υπο-

τεθεί ότι είναι 5%, η πιθανότητα μετά τη χρήση αν-

τιοξειδωτικών εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 10% και 

31%. Επομένως, και σε αυτήν την ανασκόπηση το 

όφελος στη γονιμότητα με τη χρήση αντιοξειδωτι-

κού ήταν εμφανές.  

Πώς ερμήνευσαν οι ερευνητές τα αποτελέσματα;  

Οι ανασκοπήσεις Cochrane υποδεικνύουν ότι τα αν-

τιοξειδωτικά συμπληρώματα που λαμβάνονται από 

άνδρες που είναι υπογόνιμοι θα μπορούσαν να αυ-

ξήσουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης και ζώντων νε-

ογνών για ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία 

γονιμότητας. Ωστόσο, οι αριθμοί που συμπεριλή-

φθηκαν ήταν μικροί: συνολικά από τα 214 ζευγάρια 

απέκτησαν μωρό τα 20. Ως εκ τούτου, απαιτείται πε-

ραιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέ-

σματα.  

Ωστόσο, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μεταξύ των 

ζευγαριών που προσπαθούν να συλλάβουν, η χρήση 

ενός αντιοξειδωτικού συμπληρώματος από τον 

άνδρα μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες της συν-

τρόφου του να συλλάβει. Χρειάζεται, όμως, περαι-

τέρω έρευνα για να τεκμηριωθούν τα 

συμπεράσματά τους και να συγκριθεί η αποτελε-

σματικότητα διαφορετικών αντιοξειδωτικών. 

Στην ανασκόπηση των 4179 υπογόνιμων ανδρών 

εκτιμήθηκε ότι, αν η πιθανότητα εγκυμοσύνης μετά 

από εικονικό φάρμακο ή καμία θεραπεία υποτεθεί 

ότι είναι 6%, η πιθανότητα μετά τη χρήση αντιοξει-

δωτικών εκτιμάται μεταξύ 11% και 28%.  

Ωστόσο, υπήρχαν μόνο επτά μικρές μελέτες σε 

αυτήν την ανάλυση και η ποιότητα των αποδεικτι-

κών στοιχείων αξιολογήθηκε ως χαμηλή. Παρόλα 

αυτά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι σε έναν πλη-

θυσμό υπογόνιμων ανδρών με αναμενόμενο ποσο-

στό αποβολής 2%, η χρήση αντιοξειδωτικού θα έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση κινδύνου αποβολής στο 

1%.  Επομένως, το εύρημα ήταν ότι τα ποσοστά εγ-

κυμοσύνης μπορεί να αυξηθούν χάρη στα αντιοξει-

δωτικά συμπληρώματα.  

Τα ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία γονιμό-

τητας ή που ανησυχούν για τη γονιμότητά τους και 

ενδιαφέρονται για λήψη αντιοξειδωτικών, συνιστά-

ται να συμβουλευτούν τον γιατρό τους σχετικά με τη 

χρήση τους.  
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ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ:  
ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ  
ΠΡΟΚΑΛΕΙ  
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ



ερίπου μια στις δέκα γυναίκες πάσχει από εν-
δομητρίωση και δεν το γνωρίζει. Και συνήθως 
αρχίζει να μαθαίνει περισσότερα για τη μυστη-
ριώδη αυτή πάθηση όταν δυσκολεύεται να συλ-

λάβει στην προσπάθειά της να κάνει παιδί.   
Ο δρ Ιωάννης Βασιλόπουλος, Μαιευτήρας - Χειρουργός, ει-
δικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Institute of Life στο ΙΑΣΩ, είναι ο ειδικός που 
επιλέξαμε για να ρίξει φως στο μυστήριο της σχέσης μεταξύ 
ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας.  

Π

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Κύριε Βασιλόπουλε, παρόλο που τα τελευ-
ταία χρόνια πολλά έχουν ειπωθεί για την εν-
δομητρίωση, μία γυναίκα που θα διαγνωστεί 
με την πάθηση δεν είναι πάντα σίγουρο ότι 
έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο σώμα της και 
τι δεν πάει καλά με το σώμα της. Μπορείτε να 
μας περιγράψετε με απλά λόγια τι ακριβώς 
είναι η ενδομητρίωση;  
 
Η ενδομητρίωση είναι μία συνήθως επώδυνη ασθέ-
νεια κατά την οποία αναπτύσσεται ιστός έξω από 
τη μήτρα. Ο ιστός αυτός είναι παρόμοιος με τον 
βλεννογόνο του εσωτερικού τοιχώματος της μή-
τρας, δηλαδή του ενδομήτριου, και μπορεί να ανα-
πτυχθεί στην περιοχή της κοιλιακής χώρας, τις 
σάλπιγγες, τις ωοθήκες, τους συνδέσμους που υπο-
στηρίζουν τη μήτρα ή ακόμα και στο έντερο. Η 
ακριβής αιτία αυτής της νόσου είναι άγνωστη και 
η ενδομητρίωση δεν μπορεί να προληφθεί. Και η 
αλήθεια είναι ότι είναι μια σιωπηλή νόσος.  
 
 
Γιατί αποκαλείται σιωπηλή νόσος;  
 
Γιατί δεν δίνει συμπτώματα παρά μόνο αν είναι σε 
προχωρημένη μορφή. Ο γυναικολόγος δεν μπορεί 
να διαγνώσει την ενδομητρίωση στο πλαίσιο του 
απλού γυναικολογικού check up. Χρειάζεται πιο 
εξειδικευμένη διερεύνηση για να γίνει η επιβεβαί-
ωση της υποψίας ύπαρξης ενδομητρίωσης. 
 
 
Και πότε τίθεται αυτή η υποψία; 
 
Συνήθως όταν η γυναίκα προσπαθεί να συλλάβει 
και δεν τα καταφέρνει, ο γιατρός -μεταξύ άλλων- 
θα διερευνήσει και την πιθανότητα ύπαρξης ενδο-
μητρίωσης.  
 
 
Άρα, μια γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει 
ότι έχει ενδομητρίωση;  
 
Αν και πολλές γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση 
δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα, εάν η διατα-
ραχή προχωρήσει, συνήθως υπάρχουν συμπτώ-
ματα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι βαριά ή 

επώδυνη περίοδος, κοιλιακός πόνος ή κράμπες πριν 
και κατά τη διάρκεια της περιόδου, πόνος κατά τη 
διάρκεια ή μετά την ερωτική επαφή, επώδυνη ού-
ρηση ή κενώσεις του εντέρου, διάρροια ή δυσκοι-
λιότητα, κούραση, φούσκωμα ή ναυτία. 
Πολλές γυναίκες, όμως, υποτιμούν αυτά τα συμ-
πτώματα ή δεν συζητούν για αυτά με τον γυναικο-
λόγο τους και έτσι μπορεί να μείνουν αδιάγνωστες 
μέχρι την στιγμή που θα θελήσουν να γίνουν μητέ-
ρες και θα διαπιστώσουν ότι δυσκολεύονται. 
 
 
Πώς και γιατί η ενδομητρίωση συνδέεται με 
την υπογονιμότητα;  
 
Η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσει υπογονιμό-
τητα επειδή από τη φύση της η πάθηση επηρεάζει 
τη σύλληψη και την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. 
Μελέτες δείχνουν ότι 4 στις 10 γυναίκες με ενδομη-
τρίωση αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. 
Άλλωστε, η πάθηση είναι συχνή στις νεαρές γυναί-
κες αφού φαίνεται ότι ταλαιπωρεί το 5-10% των γυ-
ναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. 
 
 
Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς η ενδομη-
τρίωση προκαλεί υπογονιμότητα; 
 
Η ενδομητρίωση μπορεί να επηρεάσει τη γονιμό-
τητα με τρεις τρόπους: 
Ο πρώτος τρόπος είναι επειδή μπορεί να προκαλέ-
σει απόφραξη σαλπίγγων. Η κυτταρική ανάπτυξη 
του ενδομητρικού ιστού μπορεί να μπλοκάρει τις 
σάλπιγγες και να εμποδίσει το ωάριο να κάνει την 
κανονική του πορεία κατά τη διάρκεια της ωορρη-
ξίας. 
Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι μπορεί να προκαλέ-
σει κύστες ωοθηκών. Οι κύστες αυτές εμποδίζουν 
τη διέλευση των ωαρίων και είναι επίσης δυνατόν 
να βλάψουν τις ίδιες τις ωοθήκες. 
Τέλος, η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσει πυε-
λική τοξικότητα. Στειρότητα δηλαδή από ενδομη-
τρίωση μπορεί να προκληθεί και από αλλαγές στο 
πυελικό περιβάλλον, το οποίο μετατρέπεται από 
φιλικό σε εχθρικό για τη συνάντηση του ωαρίου με 
το σπερματοζωάριο. 
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Μια γυναίκα με ενδομητρίωση δεν μπορεί ή 
δυσκολεύεται να μείνει έγκυος; Μπορείτε να 
μας το διασαφηνίσετε αυτό;  
 
Το βέβαιο είναι ότι η εγκυμοσύνη είναι δυνατή 
όταν συνυπάρχει ενδομητρίωση, αν και μπορεί να 
μην είναι εύκολη.  
Η πιθανότητα εμφάνισης υπογονιμότητας εξαρτά-
ται από τη σοβαρότητα της ενδομητρίωσης.  
 
 
Με την εξωσωματική μπορεί να ξεπεραστεί 
το πρόβλημα και μια γυναίκα με ενδομη-
τρίωση να γίνει τελικά μητέρα; 
 
Υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να μείνει έγ-
κυος λόγω της ενδομητρίωσης, μπορεί όμως και να 
συλλάβει τελικά. Ακόμα όμως κι αν επιτευχθεί γο-
νιμοποίηση, η ενδομητρίωση μπορεί να δημιουργή-
σει προβλήματα, όπως να μειώσει την ικανότητα 
εμφύτευσης του εμβρύου στο έδαφος της μήτρας 
και να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής.  Γι αυτό, 
ακόμα κι αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε 
εξωσωματική γονιμοποίηση, πρέπει να έχουμε 
λύσει το πρόβλημα της ενδομητρίωσης πρώτα. 
 
 
Και ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης; 
 
Η λαπαροσκόπηση είναι η μέθοδος εκλογής για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της ενδομητρίω-
σης. Με τη λαπαροσκόπηση αφαιρούνται ανώδυνα 
και αναίμακτα οι ιστοί της ενδομητρίωσης.  
Επομένως, η λαπαροσκοπική παρέμβαση και η 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορούν να βοηθή-
σουν στην επίτευξη εγκυμοσύνης στις γυναίκες με 
ενδομητρίωση. 
 
 
Πόσο καιρό μετά από μια λαπαροσκοπική 
επέμβαση για τη θεραπεία της ενδομητρίω-
σης χρειάζεται να περιμένει μια γυναίκα για 
να προχωρήσει σε εξωσωματική; 
 
Καταρχάς δεν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί εξωσω-
ματική. Μπορεί μετά τη λύση του προβλήματος της 

ενδομητρίωσης η γυναίκα να μείνει έγκυος με φυ-
σική σύλληψη. Αν, όμως, έχει εκτιμηθεί ότι χρειάζε-
ται εξωσωματική, καλό θα είναι περάσουν λίγοι 
μήνες από τη λαπαροσκόπηση πριν ξεκινήσουν οι 
προσπάθειες σύλληψης με υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή.  
 
 
Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι θα χρει-
αστούν τελικά εξωσωματική γονιμοποίηση οι 
γυναίκες με ενδομητρίωση, προκειμένου να 
αποκτήσουν παιδί; 
  
Υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναι-
κών που πάσχουν από ενδομητρίωση μπορούν να 
συλλάβουν φυσικά χωρίς καμία απολύτως θερα-
πεία.  
Αλλά για τις υπόλοιπες γυναίκες που πάσχουν από 
ενδομητρίωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση μπο-
ρεί να είναι η καλύτερη λύση. Απαιτείται, όμως, ένα 
προσεκτικό πλάνο, γιατί οι μέθοδοι υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής μπορεί να επηρεάσουν την εν-
δομητρίωση. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκυμοσύνη 
για γυναίκες με ενδομητρίωση, γίνεται μια ολοκλη-
ρωμένη αξιολόγηση των ορμονών και του αποθέ-
ματος των ωοθηκών μαζί με διαγνωστικές 
εξετάσεις, οι οποίες παρέχουν ακριβή εικόνα για 
την κατάσταση της κάθε γυναίκας και το στάδιο 
της νόσου.  
Οι γυναίκες με ενδομητρίωση που ξεκινούν εξωσω-
ματική γονιμοποίηση παρακολουθούνται στενά 
από τον γιατρό τους, επειδή υπάρχει πιθανότητα 
τα φάρμακα γονιμότητας να προκαλέσουν συμπτώ-
ματα ενδομητρίωσης. 
 
 
Είναι λόγος αποτυχίας της εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης η ενδομητρίωση; 
Η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει να επιδείξει 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ακόμη κι όταν η γυναίκα 
επηρεάζεται από πολύπλοκες διαταραχές, όπως η 
ενδομητρίωση. Οπότε γενικά η πληροφορία που 
χρειάζεται να ξέρει κάθε γυναίκα που έχει διαγνω-
στεί με ενδομητρίωση είναι ότι τα προγνωστικά για 
το αν θα αποκτήσει παιδιά είναι αισιόδοξα. 



Αν δεν είναι κάποιος τολμηρός, δεν μπορεί να προ-
χωρήσει η Επιστήμη. Αν ο Mπάρναρντ δεν είχε τολ-
μήσει να προχωρήσει στη μεταμόσχευση καρδιάς, 
δεν θα ζούσε τόσος κόσμος με μεταμοσχευμένες 
καρδιές. Οι πρωτεργάτες σε έναν τομέα είναι πάντα 
τολμηροί. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να ξεπερνάς 
τα όρια της ασφάλειας, να μη νομίσεις ότι είσαι 
Θεός. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος πάνω σε αυτό για 
εμένα είναι ο Ιπποκράτης με τα εξής του λόγια : «Αν 
δεν είσαι σίγουρος ότι κάτι θα προκαλέσει καλό, 
τουλάχιστον μην κάνεις κάτι που θα προκαλέσει 
κακό» 

ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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καρδιά της εξωσωματικής γονιμοποίησης 
χτυπάει στο εμβρυολογικό εργαστήριο. 
Εκεί οι εμβρυολόγοι φροντίζουν τα ωάρια, 
το σπέρμα και τα έμβρυα των ζευγαριών σε 

εργαστηριακές συνθήκες ιδανικές για τη διατήρηση και 
την ανάπτυξή τους. 

Το εργαστήριο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει 
υποστεί ολική μεταμόρφωση σε σχέση με τις πρώτες ημέ-
ρες της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είμαι στον χώρο 
εδώ και 22 χρόνια και μπορώ να πω με σιγουριά, ότι η κλι-
νική εμβρυολογία έχει εξελιχθεί ταχύτατα την τελευταία 
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δεκαετία. Τόσο η επιστήμη όσο και η τεχνολογία 
έχουν βελτιώσει την ποιότητα της θεραπείας καθώς 
και τα ποσοστά εγκυμοσύνης! Οι περισσότεροι στον 
τομέα μου θα σας πουν ότι ένα εργαστήριο υψηλής 
ποιότητας μπορεί να αυξήσει θεαματικά τις πιθα-
νότητες επιτυχίας. Δεν έχουν άδικο! Το εμβρυολο-
γικό εργαστήριο έχει άμεσο αντίκτυπο στα ποσοστά 
επιτυχίας, καθώς παραμένει ένας από τους πρωταρ-
χικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική 
απόδοση της εξωσωματικής γονιμοποίησης.  

Με ποιους, όμως, τρόπους μπορεί να συμβάλει το 
εργαστήριο εμβρυολογίας στην αύξηση των ποσο-
στών εγκυμοσύνης;  

 

1. Τεχνολογία αιχμής και σύγχρονος εξοπλισμός 

Ένας από τους τρόπους που το εργαστήριο εμβρυο-
λογίας μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά εγκυμοσύ-
νης  είναι να συνδυάσει για την καλλιέργεια των 
εμβρύων, την χρήση εξειδικευμένων υλικών με 
καινούργιας γενιάς κλιβάνους χαμηλού οξυγόνου. 
Σκοπός του συνδυασμού αυτού είναι η ανάπτυξη 
συστημάτων καλλιέργειας ειδικά σχεδιασμένων να 
προσομοιάζουν με το περιβάλλον της μήτρας, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλής ποιότητας εμ-
βρύων.  

Στην FIVI τα έμβρυα κάθε ζευγαριού καλλιεργούν-
ται σε ξεχωριστούς θαλάμους το ένα από το άλλο, 
σε ειδικούς κλίβανους χαμηλού οξυγόνου ιδανι-
κούς για εκτεταμένη καλλιέργεια (στάδιο βλαστο-
κύστης). Χρησιμοποιούνται επίσης συστήματα 
time-lapse για την απρόσκοπτη καλλιέργεια και τη 
συνεχή παρακολούθηση των εμβρύων σε όλα τα 
στάδια της ανάπτυξής τους. 

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό το γενετικό υλικό 
να είναι ασφαλές κατά τη διαχείρισή του. Όλες οι 
εμβρυολογικές διαδικασίες καταγράφονται και 
ταυτοποιούνται με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρο-
νικού μάρτυρα , με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται 
το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Σε όλα τα μη-



Ωστόσο, δεν εργαζόμα-
στε μόνο στο εργαστή-
ριο. Είμαστε επίσης σε 
τακτική και άμεση 
επικοινωνία με τα 
ζευγάρια που μας εμ-
πιστεύονται, για να 
τους ενημερώσουμε 
για την εξέλιξη των 
εμβρύων τους και να 
τους λύσουμε οποι-
αδήποτε απορία. Κάθε 
περίπτωση είναι μονα-
δική — είτε φροντί-
ζουμε το σπέρμα, τα 
ωάρια και τα έμβρυα, 
είτε τα υποβοηθού-
μενα πρόσωπα. 

“
“



χανήματα εισάγονται αυστηρά προκαθορισμένες 
παράμετροι για την καλλιέργεια και την φύλαξη 
του γενετικού υλικού, που παρακολουθούνται όλο 
το 24ωρο και οποιαδήποτε παρέκκλιση ενεργο-
ποιεί συστήματα συναγερμού και ειδοποιήσεων.   

Κάποτε υπήρχε μικρή έως καθόλου φροντίδα για 
το εργαστηριακό περιβάλλον, από την καθαριό-
τητα των επιφανειών εργασίας, έως την ποιότητα 
του αέρα στα όρια του εργαστηρίου. Τα πρώτα ερ-
γαστήρια εξωσωματικής ήταν ουσιαστικά αυτοσχέ-
δια και μερικές φορές τοποθετούνταν ακόμη και 
σε αίθουσες χειρουργείων. Σήμερα, η αυστηρή 
ρύθμιση συνθηκών όπως η θερμοκρασία, η ποι-
ότητα του αέρα και η υγρασία, είναι προϋποθέσεις 
κάθε καλού εργαστηρίου.  

Ένας από τους παράγοντες που πραγματικά κάνει 
τη διαφορά και ξεχωρίζει το εργαστήριό μας ως ερ-
γαστήριο υψηλών προδιαγραφών, είναι ο υψηλής 
καθαρότητας αέρας, τόσο στους κλιβάνους που 
καλλιεργούνται τα έμβρυα, όσο και γενικά στο πε-
ριβάλλον του εργαστηρίου.  Κάτι τέτοιο πρακτικά 
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο δί-
κτυο παροχής ιατρικών-καθαρών αερίων για την 
καλλιέργεια των εμβρύων, έξτρα συστήματα φιλ-
τραρίσματος σε κάθε κλίβανο, ανεξάρτητο σύστημα 
κλιματισμού και εξαερισμού (HVAC) με φίλτρα 
HEPA, ειδικές στολές για το προσωπικό που κα-
λύπτουν όλο το σώμα, απουσία φακέλων και χαρ-
τιού, αντιμικροβιακές επιφάνειες και βαφές, ενώ 
φυσικά η πρόσβαση στο εργαστήριο είναι περιορι-
σμένη στο αναγκαίο προσωπικό. Ίσως όλα αυτά 
ακούγονται σαν να έχουνε βγει από ταινία επιστη-
μονικής φαντασίας, αλλά αυτή είναι η καθημερι-
νότητά μας στην FIVI! 

 

2. Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό 

Η τεχνολογία, όμως, χωρίς την εμπειρία και τη σε 
βάθος γνώση δεν μπορεί να έχει το αναμενόμενο 
και επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ικανότητα χειρι-
σμού του γενετικού υλικού αποτελεσματικά, σχο-
λαστικά και με ασφάλεια προκύπτει από τις 

γνωστικές ικανότητες, τις κινητικές δεξιότητες, 
τον συντονισμό και την επιδεξιότητα του εμβρυο-
λόγου. Όσο πιο έμπειρος, είναι τόσο καλύτερα 
ξέρει να χειρίζεται το γενετικό υλικό, αλλά και να 
διαχειρίζεται και μία άλλη σημαντική παράμετρο 
…. τον χρόνο! Και αυτό γιατί τα καθήκοντα και οι 
ευθύνες του σύγχρονου εμβρυολόγου έχουν αυξη-
θεί σημαντικά, για να συμπεριλάβουν τη διαμόρ-
φωση πολιτικών και πρωτοκόλλων, τον εντοπισμό 
κρίσιμων παραγόντων για τη μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων και την ικανότητα άμεσης επίλυ-
σης προβλημάτων, αλλά και λήψης αποφάσεων. 
Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει όχι μόνο ένα 
σταθερό επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά και συνε-
χής εκπαίδευση στα καινούργια εμβρυολογικά και 
επιστημονικά δεδομένα. Έτσι, οι εμβρυολόγοι στη 
FIVI, για να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς μας θα 
έχουν υψηλότερες πιθανότητες να αποκτήσουν 
ένα υγιές μωρό από την πρώτη κιόλας προσπάθεια, 
είμαστε πάντα ενήμεροι για τα καινούργια δεδο-
μένα και τις εξελίξεις στον χώρο μας. Εκπαιδευό-
μαστε συνεχώς σε νέες δεξιότητες, ώστε να είμαστε 
ένα βήμα μπροστά στη νέα τεχνολογία. Δεν είναι 
τυχαίο, ότι όλοι ανεξαιρέτως οι εμβρυολόγοι της 
FIVI έχουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αυτό αποτυπώ-
νεται στα υψηλά ποσοστά κυήσεων. 

Ωστόσο, δεν εργαζόμαστε μόνο στο εργαστήριο. Εί-
μαστε επίσης σε τακτική και άμεση επικοινωνία 
με τα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται, για να τους 
ενημερώσουμε για την εξέλιξη των εμβρύων τους 
και να τους λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Κάθε 
περίπτωση είναι μοναδική — είτε φροντίζουμε το 
σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα, είτε τα υποβοη-
θούμενα πρόσωπα.  Υπάρχουν πάντα διαφορετικές 
προκλήσεις στη διαχείριση του γενετικού υλικού 
κάθε ζευγαριού, γι’ αυτό και πρέπει να αφιερώνε-
ται ο απαιτούμενος χρόνος σε κάθε περιστατικό ξε-
χωριστά. Η εξατομίκευση στη θεραπεία είναι 
σίγουρα το κλειδί για υψηλότερα ποσοστά επιτυ-
χίας. 
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Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο αρχικός στό-
χος της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ήταν απο-
κλειστικά και μόνο η υποβοήθηση γυναικών με 
υπογονιμότητα λόγω βλάβης των σαλπίγγων. 
Μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού με τη μέ-
θοδο αυτή το 1978, οι ενδείξεις διευρύνθηκαν ρα-
γδαία καλύπτοντας και τις περισσότερες 
περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.  Με απο-
τέλεσμα η πολυπόθητη απόκτηση παιδιού πλέον 
να μην αποτελεί απλά ένα ‘όνειρο’, αλλά απτή 
πραγματικότητα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΦΕΤΑΣ



3. Σωστή επιλογή εμβρύων για εμβρυομετα-
φορά 

Παντρεύοντας την τεχνολογία με την εμπειρία, 
ένα εργαστήριο μπορεί να έχει διαφορετικές στρα-
τηγικές επιλογής του κατάλληλου εμβρύου ή εμ-
βρύων για μεταφορά στη μήτρα, έτσι ώστε να δώσει 
την επιθυμητή εγκυμοσύνη και τελειόμηνη 
κύηση με την πρώτη κιόλας προσπάθεια.  

Στο παρελθόν τα έμβρυα παρέμεναν στους επωα-
στικούς κλιβάνους δύο ή τρεις ημέρες μετά τη 
συλλογή των ωαρίων προτού πραγματοποιηθεί η 
μεταφορά τους πίσω στη μήτρα. Η τεχνολογική 
ανάπτυξη στο εργαστήριο έδωσε τη δυνατότητα 
παράτασης της καλλιέργειας των εμβρύων έως 
πέντε με έξι ημέρες, φτάνοντας στο γνωστό στάδιο 
«βλαστοκύστης». 

Η επέκταση της καλλιέργειας στο στάδιο αυτό 
βοηθάει στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων 
για μεταφορά, αφού μετά τη γονιμοποίηση κάποια 
μπορεί να σταματήσουν να αναπτύσσονται και να 
μην περάσουν καν την δεύτερη ή τρίτη μέρα ανά-
πτυξης. Επιλέγοντας πολιτικές παρατεταμένης 
καλλιέργειας, ένα εργαστήριο μπορεί όχι μόνο να 
αυξήσει τα ποσοστά εγκυμοσύνης, αλλά και να 
μειώσει τον αριθμό εμβρύων που επιλέγονται για 
να τοποθετηθούν εντός της  μήτρας. Αυτή η τα-
κτική θα μειώσει με τη σειρά της την πιθανότητα 
των πολύδυμων κυήσεων και των συνεπακόλου-
θων μαιευτικών επιπλοκών και θα οδηγήσει σε πε-
ρισσότερα υγιή μωρά. Κάτι τέτοιο, βέβαια, 
προϋποθέτει το εμβρυολογικό εργαστήριο να έχει 
ένα πολύ καλό σύστημα καλλιέργειας και δυνατό-
τητας ανάπτυξης βλαστοκύστεων, έτσι ώστε τα ζευ-
γάρια να έχουν διαθέσιμα όσο περισσότερα έμβρυα 
καλής ποιότητας γίνεται και κατά συνέπεια να 
προκύπτουν περισσότερες από μία εγκυμοσύνες 
από την ίδια προσπάθεια εξωσωματικής.  

Η παρατεταμένη καλλιέργεια στο στάδιο της βλα-
στοκύστης μπορεί να συνδυαστεί με την καλλιέρ-
γεια σε κλιβάνους που διαθέτουν συστήματα «time 
lapse» για απρόσκοπτη καλλιέργεια με συνεχή εμ-

βρυολογική παρακολούθηση. Τα συστήματα αυτά 
έχουν ενσωματωμένες κάμερες, όπως και αλγόριθ-
μους επιλογής όχι μόνο του καλύτερου μορφολο-
γικά εμβρύου, αλλά και του πιο ισορροπημένου 
αναπτυξιακά. Ο σκοπός δεν είναι άλλωστε μόνο η 
επίτευξη μίας εγκυμοσύνης, αλλά και η γέννηση 
ενός υγιούς παιδιού. 

Μια πρόσθετη μέθοδος επιλογής που είναι διαθέ-
σιμη σε συνδυασμό με την καλλιέργεια στο στάδιο 
της βλαστοκύστης, ονομάζεται προεμφυτευτικός 
γενετικός έλεγχος για ανευπλοειδία (PGT-A). Η 
διαδικασία αυτή επιτρέπει να ελέγχονται τα έμ-
βρυα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες («ανευπλοει-
δία») πριν τη μεταφορά τους στη μήτρα. Οι 
χρωμοσωμκές ανωμαλίες είναι υπεύθυνες για ένα 
μεγάλο ποσοστό αποβολών πρώτου τρίμηνου, ει-
δικά όταν η ηλικία της γυναίκας είναι κοντά στα 
σαράντα.  

 

4. Επιτυχημένο πρόγραμμα κατάψυξης ωα-
ρίων/εμβρύων 

Συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω, σε ένα σύγ-
χρονο εμβρυολογικό εργαστήριο είναι απαραίτητο 
να υπάρχει ένα άριστο πρόγραμμα κατάψυξης γε-
νετικού υλικού με σύγχρονες τεχνικές, όπως η υα-
λοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται τα 
πλεονάζοντα έμβρυα ενός κύκλου εξωσωματικής 
για μελλοντική χρήση, αλλά και οι γαμέτες, όπως 
τα ωάρια και το σπέρμα, για τη διατήρηση της ανα-
παραγωγικής δυνατότητας (κρυοσυντήρηση ωα-
ρίων και σπέρματος). Ένα επιτυχημένο σύστημα 
κατάψυξης σαν αυτό που έχουμε στη FIVI διακρί-
νεται από τα υψηλά ποσοστά επιβίωσης του γενε-
τικού υλικού (ωαρίων ή εμβρύων) και τα υψηλά 
ποσοστά εγκυμοσύνης που προκύπτουν από αυτά. 

 

5. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποι-
ότητας  

Σε ένα εργαστήριο εξωσωματικής, για να υπάρ-
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χουν σταθερά υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας τα οποία θέτουν τα συγκεκριμένα πρό-
τυπα, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να εργαζόμα-
στε. Μέρος αυτών των προτύπων είναι και η 
ύπαρξη γραπτών επικαιροποιημένων πρωτοκόλ-
λων για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες, ώστε 
όλοι οι εμβρυολόγοι στο εργαστήριο να κάνουν τυ-
ποποιημένα τα ίδια πράγματα χωρίς παρεκκλί-
σεις. Για τη συστηματική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της συμβολής του εργαστηρίου στη 
φροντίδα των ζευγαριών, χρησιμοποιούνται δεί-
κτες απόδοσης, που είναι αντικειμενικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση του κατά πόσο αποτελεσματι-
κοί είμαστε στην επίτευξη των στόχων μας. Η μέ-
τρησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 
της εισαγωγής μιας τεχνικής ή διαδικασίας, τη θέ-
σπιση ελάχιστων προτύπων επάρκειας, την παρα-
κολούθηση της συνεχιζόμενης απόδοσης του 
εργαστηρίου και του προσωπικού, τη συγκριτική 
αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και 
κατά συνέπεια των ποσοστών εγκυμοσύνης.  

Είναι σίγουρο ότι με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, το εργαστήριο εμ-
βρυολογίας θα συνεχίσει να εξελίσσεται για να 
μπορέσει να κάνει το όνειρο της απόκτησης ενός 
παιδιού πραγματικότητα. Θα ενσωματωθούν και 
άλλες καινοτόμες τεχνικές που θα έχουν σκοπό να 
φέρουν τα συστήματα εμβρυολογικής καλλιέρ-
γειας πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε 
οι τρόποι εμβρυολογικής αξιολόγησης να γίνονται 
όλο και   λιγότερο παρεμβατικοί.  

Στη FIVI η τεχνολογία τελευταίας αιχμής είναι 
το εργαλείο μας. Η πείρα που αποκτήθηκε μέσα 
από τη γνώση και τη διαρκή εκπαίδευση των εμ-
βρυολόγων είναι τα όπλα μας. Η ανθρωποκεν-
τρική και εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε 
ζευγαριού είναι η καθημερινότητά μας. Τα υψηλά 
ποσοστά επιτυχίας μας αποτυπώνουν το πάθος για 
τη δουλειά μας! 



 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 
WWW.GONIMOTITA.GR 

 
 
 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 
Καταχωρήστε με ακρίβεια το προφίλ, τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει η μονάδα σας, καθώς και  
τα βιογραφικά του επιστημονικού σας προσω-
πικού και “συστηθείτε” διαδραστικά  μέσα από 
φωτογραφίες και βίντεο.  
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ΜΑΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α) 
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ήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο νομικός του δικαίου της 

αναπαραγωγικής ιατρικής έρχεται αντιμέτωπος με πολλά 

ζητήματα, που αφορούν στη σχέση των υποβοηθούμενων 

ατόμων. 

Μία σειρά από νομοθετήματα όρισαν με σαφή και πρωτοποριακό 

τρόπο τη νομική θέση των ανδρών με τις συζύγους ή συντρόφους τους, 

τα οποία όμως σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, δημιουργούν έως έναν 

βαθμό μεγάλους προβληματισμούς! 

Ποια είναι η νομική θέση του άνδρα στην υποβοηθούμενη αναπαρα-

γωγή; 

Πώς ο άνδρας συμβάλλεται με τον ιατρό και τη μονάδα εξωσωματι-

κής; 

Είναι γεγονός, πως η συμβολή του νομικά είναι τόσο σημαντική όσο 

είναι και για τη δημιουργία των τέκνων. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όχι 

στο πολύ μακρινό παρελθόν, υπήρχε η αντίληψη πως ο άνδρας, για να 

υποβληθεί σε λήψη σπέρματος είτε για την κρυοσυντήρησή του για λό-

γους υγείας, είτε για εξωσωματική γονιμοποίηση, αρκούσε μόνον η 

δική του συναίνεση / υπογραφή. Αντίθετα, για τη σύζυγο ή τη  σύν-

τροφο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση για την υποβολή της σε μέθοδο 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να συναινέσει και εκείνος. 

Η αυτοδυναμία του στη συναίνεση για τη λήψη σπέρματος ήταν μία 

παρανόηση, ίσως διότι το σπέρμα, πλην της βιοψίας όρχεων, λαμβά-

νεται χωρίς την ιατρική παρέμβαση σε σχέση με τη γυναίκα, η οποία 

έρχεται αντιμέτωπη με μία ιατρική επεμβατική πράξη. 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ  

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ  
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σ
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Η συναίνεση του άνδρα, είτε αυτός είναι έγγαμος 

είτε τελεί σε ελεύθερη ένωση, θεμελιώνει τη σχέση 

του με το παιδί που θα γεννηθεί και ορίζει ότι η 

πατρότητα είναι απρόσβλητη από οποιονδήποτε, 

εάν ο σύζυγος / σύντροφος συγκατατέθηκε στην 

υποβολή της συζύγου / συντρόφου σε υποβοηθού-

μενη αναπαραγωγή. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει 

εδώ η περίπτωση της ετερόλογης γονιμοποίησης,  

δηλαδή με σπέρμα δότη. Μετά τη συναίνεσή του, 

ο άνδρας δεν μπορεί να προβεί σε προσβολή πα-

τρότητας. Είναι γνωστό πως για τον έγγαμο άνδρα 

η συναίνεση δίδεται με απλό έγγραφο, ενώ για τον 

άνδρα που τελεί σε σταθερή συμβίωση η συναί-

νεση χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Ο συμβολαιογραφικός αυτός τύπος επιβάλλεται 

προκειμένου η συναίνεση να οδηγήσει αυτομάτως 

στην εκούσια αναγνώριση του παιδιού που θα γεν-

νηθεί από τον άνδρα που θα έχει συναινέσει. Η 

συναίνεση του άνδρα στην υποβοηθούμενη ανα-

παραγωγή ακολουθεί όλα τα στάδια και τις διαδι-

κασίες.  

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συναινέσει και να συ-

ναποφασίσει για την τύχη του γεννητικού υλικού. 

Θα πρέπει να συναποφασίσει για τον επιτρεπό-

μενο αριθμό εμβρύων που θα μεταφερθούν. 

Θα πρέπει να συναινέσει για τη μεταφορά / δια-

κίνηση του γεννητικού υλικού σε άλλη μονάδα 

εξωσωματικής. 

Να λάβει αντίγραφα, reports, βεβαιώσεις… 

Και επίσης με τον ισχύοντα νόμο, θα πρέπει να συ-

ναινέσει για να κρυοσυντηρήσει τα ωάρια της η 

σύζυγος/ σύντροφος. Φυσικά, ο νομοθέτης έθεσε 

πριν από είκοσι έτη μία σειρά κανόνων γύρω από 

το δίκαιο της αναπαραγωγής, θεωρώντας πως μία 

τέτοια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μετά 

από σοβαρή σκέψη και πως η εξωσωματική θα 

πρέπει να αποτελεί ζήτημα του συζυγικού βίου. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για μία 

άκρως προβληματική ρύθμιση σε μία σειρά επίσης 

προβληματικών ρυθμίσεων που αντιμετωπίζουμε 

στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πολλές γυ-

ναίκες που βρίσκονται ήδη σε γάμο, σε διάσταση 

ή σε λύση, η οποία είναι ενδεχομένως και χρονο-
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βόρα, έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της κρυοσυντή-

ρησης των ωαρίων τους. Δεν μπορούν να τα κρυοσυντηρήσουν 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άνδρα. Το αντίστοιχο φυ-

σικά ισχύει και για τους άνδρες, με μία όμως ειδοποιό διαφορά, 

η οποία τοποθετεί τον άνδρα σε πλεονεκτική νομική θέση 

έναντι της γυναίκας και η οποία είναι ο χρονικός περιορισμός! 

Η γυναίκα έχει χρονικό όριο και στη γονιμότητά της αλλά και 

στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ο άνδρας, αντίθετα, δεν 

έχει κανένα χρονικό όριο, ενώ η γυναίκα μπορεί εξωσωματικά 

να αναπαραχθεί, έως τα 50 και προσφάτως έως τα 52 έτη (η 

ρύθμιση όμως αυτή έχει προσωρινή ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 

2023).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, αναφορικώς με την κρυοσυντήρηση 

του γενετικού υλικού, είτε αυτό αφορά σε γαμέτες (σπέρμα, 

ωάρια) είτε σε έμβρυα, απαιτείται επίσης κοινή δήλωση και των 

δύο. Στην περίπτωση, όμως, που ανακαλείται η συναίνεση είτε 

από τον άνδρα είτε από τη γυναίκα, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 7 παράγραφος 7 του Νόμου 3305/2005, το γενε-

τικό αυτό υλικό είτε διατίθεται για θεραπευτικούς ή ερευνητι-

κούς σκοπούς είτε καταστρέφεται με άδεια της Αρχής, κατόπιν 

αιτήσεως της τράπεζας κρυοσυντήρησης. Σήμερα, περισσότερο 

από ποτέ άλλοτε, ερχόμαστε αντιμέτωποι, ιατροί και νομικοί, 

με ακόμη μία προβληματική διάταξη. Για μεν το γενετικό υλικό 

που αφορά σε έμβρυα, είναι προφανής ο λόγος της καταστρο-

φής ενός γονιμοποιημένου γενετικού υλικού. Όταν, όμως, πρό-

κειται για σπέρμα ή ωάρια, και κυρίως για ωάρια, η 

καταστροφή είναι μία επίπονη διαδικασία. Μία γενναία ρύθ-

μιση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής έθεσε το θέμα της φύλαξης των μη γονιμοποιημένων 

γαμετών. Η φύλαξη, όμως, χωρίς την χρήση, είναι εκ των ων 

ουκ άνευ! 

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε τη φράση: «ο σύζυγός μου 

/ σύντροφός μου είναι πρόθυμος να υπογράψει μία δήλωση, 

όπου θα γράφει πως με αφήνει να χρησιμοποιήσω τα ωάριά 

μου»! Αυτή η φράση αποτυπώνει στον μέγιστο βαθμό την από-

γνωση των γυναικών. Θα μπορούσε να πει κανείς πως στις 

μέρες μας δείχνει εξωπραγματική, μήπως όμως δεν είναι; Η 

σκληρή απάντηση μιας άρνησης που πηγάζει από τη φράση «ο 

σύζυγός σας δεν είναι πάνω από τον νόμο, ούτε η δήλωση βου-

λήσεως τον καθιστά ισχυρότερο» γκρεμίζει κάθε ελπίδα! Μα 

ήταν ο νομοθέτης τόσο παράλογος; Όχι! Πριν είκοσι χρόνια 

που το θεμελιώδες νομοθέτημα της υποβοηθούμενης αναπα-
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ραγωγής ξεκίνησε τη διαδρομή του στον νομικό μας πολι-

τισμό, δεν υπήρχε η δυνατότητα κρυοσυντήρησης του ωα-

ρίου και συνεπώς δεν απασχόλησε κανέναν το ζήτημα της 

κρυοσυντήρησης του ωαρίου ούτε φυσικά και  το social 

freezing! Το πνεύμα του νομοθέτη εστίασε στο προφανές, 

δηλαδή πως τα ζευγάρια, έγγαμα ή άγαμα, υποβάλλονται 

σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με σκοπό την απόκτηση 

τέκνου και τη δημιουργία οικογένειας. Με τη λύση του 

γάμου ή τη διάσπαση της σχέσης ουσιαστικά ο αρχικός 

σκοπός εκλείπει, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να κρυοσυν-

τηρείται το γενετικό υλικό! 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ρόλος του άνδρα και από νο-

μικής πλευράς είναι καθοριστικός! Ακόμη και στην παρέν-

θετη μητρότητα, ο νομοθέτης, θέλοντας να περιχαρακώσει 

την οικογενειακή γαλήνη των προσώπων που μετέχουν σε 

αυτή τη διαδικασία, επέβαλε την υπογραφή όλων των 

μερών, και του συζύγου της υποψήφιας κυοφόρου, εφόσον 

είναι έγγαμη.  

Στην μόνη περίπτωση που συναντάμε την απουσία του 

άνδρα, είναι στην περίπτωση της δωρεάς ωαρίων. Εκεί, θέ-

λοντας ο νομοθέτης να εστιάσει στον αμιγώς αλτρουιστικό 

χαρακτήρα της δωρεάς γενετικού υλικού, αποδέσμευσε τη 

γυναίκα από την έγγραφη συναίνεση του συζύγου ή συν-

τρόφου! Θεώρησε ως θεμελιώδες δικαίωμα το δικαίωμα 

της αυτοδιαθέσεως, κάτι που δεν ισχύει για την κρυοσυν-

τήρηση των ωαρίων της για προσωπική μελλοντική χρήση. 

Από τη μία πλευρά αναγνωρίζεται στη γυναίκα-δότρια το 

δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως, ενώ της απαγορεύεται το δι-

καίωμα του αυτοκαθορισμού της! Και πώς περιορίζεται 

αυτό; Περιορίζεται όταν καλείται ο σύζυγος / σύντροφός 

της να συγκατατεθεί, ώστε  να μπορέσει να  κρυοσυντηρή-

σει το γενετικό της υλικό! Το συνταγματικό δικαίωμα του 

ατόμου να αναπαραχθεί, όταν και όποτε εκείνο θεωρήσει 

τις συνθήκες κατάλληλες, συγκρούεται μετωπικά με τη 

διάταξη αυτή. 

Ο απεγκλωβισμός της συναίνεσης του άνδρα και το αντί-

στροφο για την κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού θα βοη-

θήσει ποικιλοτρόπως! 

Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας και της ιλιγγιώδους ανά-

πτυξης των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πιέ-

ζουν πλέον σε μία κατεύθυνση διαφορετική, όπου ο 

νομοθέτης θα πρέπει να αφουγκραστεί και να ενεργήσει. 





ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖAΦΕΤΑΣ

Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας  
 Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ‘FIVI’-  
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ 

FIVI
MD, FRCOG, PhD, MFPA



ο κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

‘FIVI’ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης είναι πόλος έλξης μεγάλου 

αριθμού ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας 

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο (Interbalkan Euro-

pean Medical Centre) είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο 

στη Θεσσαλονίκη, μέλος του Ομίλου Ιατρικού Αθη-

νών, πολύ κοντά στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Είναι 

ένα από τα πλέον σύγχρονα και πρωτοπόρα νοσοκο-

μειακά ιδρύματα στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

όπως π.χ. τα συστήματα ρομποτικής χειρουργικής και 

σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων από επιλεγμένους 

γιατρούς, μεγάλο ποσοστό των οποίων εκπαιδεύθηκε 

σε διακεκριμένα κέντρα της Ευρώπης και των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών της Αμερικής. Διαθέτει όλες τις ιατρικές 

ειδικότητες, με εξαιρετικές υποδομές σε ένα ασυνήθι-

στα πολυτελές περιβάλλον, με τον ανάλογο θετικό αν-

τίκτυπο στην ψυχολογία των ασθενών και των συνοδών 

τους, παρέχοντας ιατρική υψηλού επιπέδου με για-

τρούς όλων των ειδικοτήτων και εξοπλισμό αιχμής.  

Ο Επιστημονικός Διευθυντής της μονάδας Υποβοη-

θούμενης Αναπαραγωγής ‘FIVΙ’ στο Ιατρικό Διαβαλ-

κανικό ομότιμος καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ) Ιωάννης Μ. Τζαφέτας, μας λέει περισσότερα 

σχετικά με αυτό. 

 

Τ



Κύριε Τζαφέτα, πείτε μας πότε και πώς δημι-

ουργήθηκε η μονάδα Υποβοηθούμενης Ανα-

παραγωγής ‘FIVI’ και τι την ξεχωρίζει από 

άλλες αντίστοιχες μονάδες; 

 

Η μονάδα ‘FIVI’ είναι μία από τις ελίτ μονάδες του 

Διαβαλκανικού, του σύγχρονου αυτού νοσηλευτικού 

ιδρύματος που κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης, 

με στελέχη που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία δε-

καετιών. Στελέχη της ‘FIVI’ υπήρξαν πρωτoπόροι 

στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) και τις συ-

ναφείς μεθόδους διερεύνησης και αντιμετώπισης της 

υπογονιμότητας των ζευγαριών στην Ελλάδα και με 

αξιόλογη διεθνή προβολή. Είναι ενδεικτικό ότι με-

ταξύ των 20 συνολικά αξιόλογων συνεργατών στην 

ομάδα συμπεριλαμβάνονται οκτώ τακτικοί καθηγη-

τές Ιατρικής, εξειδικευμένοι στην Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή, όπως και εμβρυολόγοι με μακροχρό-

νια εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αγ-

γλία). Ανάλογη εμπειρία διαθέτει το νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό.  

Η ‘FIVI’ εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2019 από 

την συνένωση δύο ιστορικών μονάδων της Θεσσα-

λονίκης: της μονάδας που λειτουργούσε στο Διαβαλ-

κανικό (Thessaloniki IVF Centre) και αυτής που 

λειτουργούσε παράλληλα στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ 

(Biogenesis). Για λόγους τουλάχιστον ‘Ιστορίας της 

Ιατρικής’, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δύο 

ιστορικές μονάδες, απότοκος των οποίων είναι η νέα 

Μονάδα ‘FIVI’, σύμφωνα με το διεθνές Μητρώο Κέν-

τρων IVF (International IVF Registry) εμφανίζονται-

κατά αλφαβητική σειρά-ως οι δύο πρώτες που 

λειτούργησαν στην Ελλάδα από το 1985, με τον ιδρυ-

τικό τους τίτλο: ‘Blue Cross’ και ‘Geniki Kliniki’ IVF 

Units, αντίστοιχα. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της μονά-

δας ‘FIVI’ είναι η δυνατότητα διαρκούς συνεργασίας 

επί 24ώρου βάσεως με γιατρούς όλων των ιατρικών ει-

δικοτήτων που είναι αναπτυγμένες στο Ιατρικό Δια-

βαλκανικό Θεσσαλονίκης, παρέχοντας άμεσα 

επιπρόσθετη συμβουλή και ασφάλεια, όπου και όταν 

χρειαστεί. Αποτέλεσε εξ αρχής συνειδητή επιλογή των 

γιατρών της μονάδας.  
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Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και  

Ιατρικός Τουρισμός. 

 

Κάτοικοι από ποιες περιοχές της Ελλάδας συνή-

θως επισκέπτονται τη νέα Μονάδα ‘FIVI’; 

 

Αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους πρωταρχικά 

της Βορείου Ελλάδας και Θεσσαλίας, αλλά και από όλα 

τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας, όπως και από 

χώρες του εξωτερικού, κυρίως των Βαλκανίων, αλλά 

και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Αγγλία, Γερμα-

νία, Αμερική και Αυστραλία.  

 

 

Από τις τρεις-τέσσερις τελευταίες χώρες που 

αναφέρατε ποια είναι τα κίνητρα που προσελ-

κύουν ασθενείς να έρχονται στο Διαβαλκανικό, 



αφού ως γνωστό οι συγκεκριμένες χώρες προ-

έλευσης διαθέτουν ιατρική υψηλού επιπέδου; 

 

Η ερώτησή σας είναι εύλογη. Όπως και στις άλλες ει-

δικότητες γενικότερα, υπάρχουν συγκεκριμένα κίνη-

τρα μεταξύ των οποίων λ.χ. βραχύτερος χρόνος 

αναμονής στην Ελλάδα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

(προσωπική φροντίδα), συνδυασμός ιατρικής φροντί-

δας και ψυχαγωγίας σε έναν ιδανικό τουριστικό προ-

ορισμό όπως είναι η χώρα μας. Το κόστος θεραπείας 

στην Ελλάδα είναι δύο έως πέντε φορές χαμηλότερο σε 

σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες 

που αναφέραμε.  

Η ‘διασυνοριακή φροντίδα αναπαραγωγής’, διεθνώς 

γνωστή ως ‘’Reproductive tourism ή “cross-border re-

productive care”, εξελίσσεται σε μια εναλλακτική 

μορφή Τουρισμού στην αναζήτηση τρόπων αναπαρα-

γωγής με ιατρική υποβοήθηση, με συνεχώς ανα-

πτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκο-

σμίως, πόσο μάλλον που στις μέρες μας ο κόσμος 

είναι καλύτερα ενημερωμένος και ταξιδεύει περισ-

σότερο και με λιγότερα. Στην Ελλάδα επίσης ισχύει 

ένα συγκριτικά ευέλικτο Νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει τις μεθόδους Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-

γής, που αποτελεί κίνητρο προσέλευσης, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τον δανεισμό ωαρίων και την παρέν-

θετη μητρότητα, που σε ορισμένες άλλες χώρες απα-

γορεύονται. Στην Ελλάδα επιτρέπεται η δωρεά 

ωαρίων μέχρι την ηλικία των 50 ετών, που λόγω της 

πανδημίας επεκτάθηκε μέχρι το 52 (προσωρινά). 

Εξετάζεται μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τις 

σχετικές αντιρρήσεις, περαιτέρω επέκταση του 

ορίου εν όψει του γεγονότος ότι οι γυναίκες αναβάλ-

λουν την μητρότητα όλο και περισσότερο λόγω της 

‘κοινωνικής τους διαφοροποίησης’ στις τελευταίες 

δεκαετίες για λόγους σπουδών, καριέρας ή δεύτερου 

γάμου, κ.ά. Όσον αφορά το επίμαχο θέμα της ‘πα-

ρένθετης μητρότητας’ (surrogate pregnancy), το 

παγκόσμιο νομικό πλαίσιο παραμένει ετερογενές ή 

και ανύπαρκτο. Μερικές χώρες, όπως ο Καναδάς 

π.χ., απαγορεύουν τη μέθοδο με αμοιβή, ενώ η πολι-

τεία του Michigan δεν αναγνωρίζει τις έγγραφες νο-

μικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ γενικά.  

 

 

Ποιοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αρνητι-

κοί παράγοντες για τον ιατρικό τουρισμό στη 

χώρα μας τόσο για Εξωσωματική Γονιμοποίηση 

όσο και για άλλες ιατρικές πράξεις; 

 

Μελετώντας τις διεθνείς σχετικές στατιστικές, αρνητι-

κοί παράγοντες προσέλευσης γενικά αναφέρονται: πο-

λιτική ενίοτε αστάθεια και διαδηλώσεις στην ίδια τη 

χώρα μας ή και σε παρακείμενες, δυσκολίες επικοινω-

νίας που σχετίζονται περισσότερο με τη γλώσσα και 

την διαφορετική για ορισμένους ελληνική νοοτροπία, 

ακόμα και το συγκριτικά υψηλό κόστος σε σχέση με 

συγκεκριμένα Κέντρα, ιδιαίτερα Ανατολικο-Ευρωπαϊ-

κών χωρών τελευταία.  
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Ηλικία και Υποβοηθούμενη 

                       Αναπαραγωγή 

      

Όμως, η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμο-

ποίησης εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση 

για τις γυναίκες προηγμένης αναπαραγωγι-

κής ηλικίας, μετά τα 40 δηλαδή. Έτσι δεν 

είναι; 

 

Η ηλικία πράγματι είναι αποφασιστικής σημασίας 

για την αναπαραγωγική δυνατότητα των γυναι-

κών γενικότερα, γεγονός που δυστυχώς συχνά πα-

ραβλέπεται ή αγνοείται, με αποτέλεσμα σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις η δωρεά ωαρίων ή και 

η προσφυγή σε ‘παρένθετη μητρότητα’ να καθί-

στανται αναπόφευκτες. 

 

 

Δωρεά ωαρίων και Παρένθετη  

μητρότητα 

 

Ποιο είναι το καθεστώς της ‘παρένθετης μη-

τρότητας’; Το Κέντρο σας εξασφαλίζει και 

παρένθετη μητρότητα; Υπάρχει ζήτηση για 

τέτοιου είδους υπηρεσίες; 

 

Ναι, αν και δεν είναι πάντα εύκολο. Η αναζήτηση 

της ‘παρένθετης μητέρας’ μπορεί να γίνει από το 

ίδιο το ζευγάρι μέσω του συγγενικού ή φιλικού του 

περιβάλλοντος, όπως και με τη συμβολή των κέν-

τρων γονιμότητας σε έναν βαθμό. Πληροφοριακά, 

αυτό που αναπτύσσεται δυναμικά είναι η μέθοδος 

της διεθνούς ‘’παρένθετης μητρότητας’’, με τη δια-

δικασία του Τουρισμού Αναπαραγωγής (Repro-

ductive Tourism), όχι τόσο διαδεδομένη στην 

Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενες κατηγορίες διασυνοριακού ιατρικού του-

ρισμού. Χαρακτηρίζεται ως μια παγκόσμια 

‘βιομηχανία’ πολλών δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, 

σχετίζεται με ξεχωριστές προκλήσεις ηθικής και 

νομικής φύσεως και επικινδυνότητα, όπως λ.χ. αυ-

ξημένου ποσοστού πολυδυμίας, που συμβαίνει πε-

ρισσότερο στις περιπτώσεις υποβοηθούμενης 
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αναπαραγωγής. Οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι αφορούν 

και τις δύο πλευρές, κυρίως οικονομικής φύσεως (κίν-

δυνος  εκμετάλλευσης). Αφορά κυρίως άτεκνα ζευγά-

ρια μέσης οικονομικής κατάστασης, που αναζητούν 

παρένθετες μητέρες σε χώρες οικονομικά υποδεέστε-

ρες (price-sensitive) ή με καλύτερο επίπεδο ιατρικών 

υπηρεσιών (quality-sensitive). Συχνότερη αιτία: η πε-

ριοριστική και αυστηρή νομοθεσία και ο χρόνος ανα-

μονής στις χώρες προέλευσης.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ενδιάμεσης μητρότητας: η 

Μαιευτική (δανεισμός μόνο της μήτρας) και η Κλασική 

(μήτρα και ωάρια της παρένθετης).  

Παρά τις κάποιες ηθικονομικές επιφυλάξεις που έχουν 

εκφραστεί για τις μεθόδους απόκτησης παιδιού/ών με 

δωρεά ωαρίων ή ‘δανεισμό μήτρας’ άλλης γυναίκας 

(ενδιάμεση μητέρα), υποστηρίζεται ότι, κατά μια 

άποψη, αποτελούν ένα είδος εναλλακτικής λύσης προς 

την προ πολλού καθιερωμένη και ‘αποδεκτή’ μέθοδο 

της υιοθεσίας, περισσότερο όμως προσκείμενες στο 

άτοκο ζευγάρι. Σε αντίθεση με την υιοθεσία, το παιδί 

που θα γεννηθεί ύστερα από δωρεά ωαρίων θα σχετί-

ζεται γενετικά με έναν από τους δύο υποψηφίους γο-

νείς, τον σύζυγο (στην περίπτωση ομόλογου 

σπέρματος) και φυσικά με την υπογόνιμη γυναίκα, 

επειδή θα το κυοφορήσει. Στην περίπτωση μάλιστα της 

‘παρένθετης μητρότητας’, στη μεν Μαιευτική κατηγο-

ρία (δανεισμός μόνο της μήτρας) το παιδί σχετίζεται 

γενετικά και με τους δύο υποψήφιους γονείς, στη δε 

Κλασική κατηγορία (μήτρα και ωάρια της παρένθετης  

μητέρας) σχετίζεται γενετικά με τον σύζυγο/σύντροφο 

της υπογόνιμης γυναίκας (με ομόλογο σπέρμα). Σε αν-

τίθεση με την προ πολλού καθιερωμένη υιοθεσία, στην 

οποία δεν υφίσταται γενετική ή φυσική σχέση (κύηση, 

τοκετός) μεταξύ του παιδιού και του άτεκνου ζευγα-

ριού, πέραν φυσικά της εξαιρετικά περιορισμένης δια-

θεσιμότητας παιδιών για υιοθεσία στην εποχή μας. 

 

 

Ο ευρύτερος ρόλος της Εξωσωματικής Γονιμο-

ποίησης και σε άλλους τομείς της Ιατρικής 

 

Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στον τομέα 

της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ποιες 

είναι οι προκλήσεις για το μέλλον; 

 

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (In Vitro Fertiliza-

tion-IVF) και οι συναφείς μέθοδοι Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής σημείωσαν αλματώδεις εξελίξεις, 

από τις πλέον εντυπωσιακές στην Ιατρική της τελευ-

ταίας 50ετίας, που ξεπερνούν πλέον τα όρια της 

υπογονιμότητας και άπτονται πολλών άλλων ιατρι-

κών ειδικοτήτων. Ενδεικτικό είναι ότι, σε αναγνώ-

ριση των εντυπωσιακών αυτών επιτευγμάτων, το 

2012 ο Robert Edward, ο ένας από τους δύο πρω-

τεργάτες του IVF (ο έτερος ο Patrick Steptoe είχε 

ήδη αποδημήσει), τιμήθηκε με το βραβείο Nobel Ια-

τρικής. Είναι οι ‘πατέρες’ της Εξωσωματικής Γονι-

μοποίησης.  

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο αρχικός στόχος 

της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ήταν αποκλει-

στικά και μόνο η υποβοήθηση γυναικών με υπογο-

νιμότητα λόγω βλάβης των σαλπίγγων. Μετά τη 

γέννηση του πρώτου παιδιού με τη μέθοδο αυτή το 

1978, οι ενδείξεις διευρύνθηκαν ραγδαία καλύπτον-

τας και τις περισσότερες περιπτώσεις ανδρικής υπο-

γονιμότητας.  Με αποτέλεσμα η πολυπόθητη 

απόκτηση παιδιού πλέον να μην αποτελεί απλά ένα 

‘όνειρο’, αλλά απτή πραγματικότητα.  

 

 

Εξωσωματική Γονιμοποίηση και  

κληρονομικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

 

Ποια είναι η συμβολή των μεθόδων Υποβοη-

θούμενης Αναπαραγωγής στην αντιμετώπιση 

παθήσεων άλλων ιατρικών ειδικοτήτων π.χ. 

στην πρόληψη γέννησης παιδιών με κληρονο-

μικά μεταδιδόμενα νοσήματα; 

 

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) εξελίσσεται σε 

ένα ‘όχημα’ για την αντιμετώπιση ποικιλίας παθή-

σεων, συχνά ανίατων ή θνησιγενών, που συνεχίζουν 

να ταλανίζουν την ιατρική επιστήμη διαχρονικά. 

Αφορά πλειάδα ιατρικών ειδικοτήτων. Ηχηρά πα-

ραδείγματα αποτελούν η διάγνωση παθήσεων σε 

έμβρυα πριν αυτά μεταφερθούν στη μήτρα, η απο-
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φυγή γέννησης παιδιών με μιτοχονδριακές παθήσεις 

και εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση και οι διάφορες μέ-

θοδοι διατήρησης της γονιμότητας, ιδιαίτερα σε νέα 

άτομα, και πριν αυτά υποβληθούν σε καταστροφικές 

για τη γονιμότητά τους θεραπείες λόγω κακοήθων πα-

θήσεων, μεταξύ άλλων.  

 

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με λίγα 

λόγια μερικές από τις εντυπωσιακές όντως νέες 

μεθόδους και ποιος αναμένεται να είναι ο αντί-

κτυπος τους στην υγεία και στην ποιότητα ζωής 

γενικότερα; 

 

Επειδή δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστές στο ευρύ κοινό, 

θα άξιζε όντως να επεκταθούμε λίγο παραπάνω στις 

νέες αυτές μεθόδους, που έχουν σαν βάση την Εξωσω-

ματική Γονιμοποίηση και αποτελούν τομές στο χώρο 

της Υγείας, ιδιαίτερα στο μέλλον. Μέθοδοι που επεκτεί-

νονται στον ευρύτερο Ιατρικό κόσμο πολύ πιο πέρα από 

τα όρια της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

Σαν παράδειγμα ας αναφερθούμε περιληπτικά στην πε-

ρίπτωση του Προ-εμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου 

(Pre-implantation Genetic Diagnosis) για την πρόληψη 

γέννησης παιδιών με σοβαρές παθήσεις. Ανακοινώθηκε 

για πρώτη φορά το 1992 από την ερευνητική ομάδα του 

νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου υπό τον κα-

θηγητή Robert Winston και τον Alan Handyside, με ελ-

ληνική συμμετοχή (Ελένη Κοντογιάννη). Βασίζεται στη 

βιοψία των εμβρύων ύστερα από Εξωσωματική Γονιμο-

ποίηση και έγκαιρη ανίχνευση ή αποκλεισμό από εξει-

δικευμένο εργαστήριο μιας κληρονομικά 

μεταβιβαζόμενης πάθησης πριν τη μεταφορά του/των 

εμβρύων στη μήτρα. Έρχεται να υποκαταστήσει και να 

συμπληρώσει την προ πολλού καθιερωμένη μέθοδο του 

‘Προγεννητικού Ελέγχου’ που γίνεται κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης, η οποία όμως είναι επεμβατική 

(αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία λάχνης) και προϋποθέτει 

αποδοχή διακοπής της εγκυμοσύνης σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι το έμβρυο πάσχει από σοβαρό νόσημα. 

Μια εξαιρετικά επώδυνη εμπειρία, ιδιαίτερα σε ζευγά-

ρια ύστερα από μακροχρόνια υπογονιμότητα. Μειονε-

κτήματα που παρακάμπτονται με τη μέθοδο του 

Προ-εμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου που, παρά τις 

αρχικές επιφυλάξεις, καθιερώθηκε παγκόσμια. Με άλλα 

λόγια, είναι αυτό ακριβώς που έλεγε 2.500 χρόνια π.Χ. 

ο ‘Ιπποκράτης’ της Κινεζικής Ιατρικής Huang Ti: «o 

καλός γιατρός παρεμβαίνει πριν καλά καλά η νόσος ενο-

φθαλμισθεί (εγκατασταθεί)!».  

Οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν ήταν φόβοι ότι η μέ-

θοδος θα χρησιμοποιούνταν και για μη ιατρικούς λό-

γους, όπως π.χ. η επιλογή φύλου ή η δημιουργία 

παιδιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ευφυΐα, 

τρόπος συμπεριφοράς, φαινότυπος κ.ά.), που συνιστά 

ίσως ανήθικη πράξη. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν το 

«τι σημαίνει να ζεις σε έναν κόσμο όπου το γενετικό 

υπόστρωμα είναι πλέον θέμα επιλογής και όχι σύμπτω-

σης, όπως η φύση καθορίζει μέχρι τώρα, χωρίς να έχουν 

ανατραπεί οι ισορροπίες;», έχοντας συγχρόνως ως αν-

τίλογο το «πόσο υπεύθυνο είναι το να γνωρίζει κανείς 

ότι υπάρχει λύση αντιμετώπισης ή πρόληψης γέννησης 

παιδιού με σοβαρό ή θνησιγενές νόσημα και να αρνείται 

να την εφαρμόσει, μετακυλίοντας συχνά το πρόβλημα 

της φροντίδας σε τρίτους;». Στην πραγματικότητα, τέ-

θηκε το ερώτημα «τι ισοδυναμεί περισσότερο  με ‘ανή-

θικη’ πράξη: η εφαρμογή ή η απόρριψη της μεθόδου;» 

Διλήμματα που χρήζουν καλοπροαίρετης διαβούλευσης 

και με το κοινό, με ρεαλισμό και δίχως προκαταλήψεις... 

Όλες αυτές οι φοβίες μέχρι στιγμής δεν επαληθεύθη-

καν, τελώντας και κάτω από απ’ τον έλεγχο της Εθνικής 

Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(ΕΑΙΥΑ). Η μέθοδος εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλί-

μακα. 

Μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μέθοδος σε εξέλιξη, 

που αποτελεί επίσης προέκταση της Εξωσωματικής Γο-

νιμοποίησης, είναι αυτή που αφορά την αντιμετώπιση 

των ‘μιτοχονδριακών παθήσεων’. Αποσκοπεί στην πρό-

ληψη γέννησης παιδιών (παιδιά με τρεις  βιολογικούς 

γονείς!) με μια μεγάλη ποικιλία κληρονομικά μεταδιδό-

μενων νοσημάτων, συλλήβδην γνωστών ως ‘μιτοχον-

δριακά νοσήματα’, με πολύ κακή πρόγνωση. Συνήθως 

καταλήγουν στα πρώτα 4-5 χρόνια της ζωής των ύστερα 

από εξουθενωτικές και απέλπιδες θεραπευτικές προ-

σπάθειες ή και πριν ακόμα γεννηθούν. Οφείλονται στην 

παθολογική λειτουργία των μιτοχονδρίων τα οποία 

είναι μικρά οργανύλια διάσπαρτα στο πρωτόπλασμα 

των κυττάρων του σώματος έξω από τον πυρήνα, συμ-

περιλαμβανομένων και των ωαρίων. Αποτελούν το 

ενεργειακό κέντρο του κυττάρου. Εμπεριέχουν μια ελά-

χιστη ποσότητα DNA (μόνο 1%  του συνόλου), ενώ το 

υπόλοιπο (99%) βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου. 

Περιλαμβάνουν 37 γονίδια από το σύνολο των 23.000 

γονιδίων του συνολικού γενώματος. Διαταραχές του ‘μι-



τοχονδριακού DNA’ ευθύνονται για την εμφάνιση των 

΄μιτοχονδριακών νοσημάτων’ που αφορούν μεγάλο 

φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων. Τα μιτοχόνδρια κληρονο-

μούνται μητρικά, δηλαδή το DNA τους θα περάσει από 

τη μητέρα στο έμβρυο μέσω των ωαρίων της. Υπολογί-

ζεται ότι  

ένα στα 3000 - 6000 παιδιά γεννιέται με κάποια ασθέ-

νεια που οφείλεται σε «ελαττωματικά» μιτοχόνδρια.  

 

 

Η τεχνική για τη γέννηση παιδιών με τρεις βιολο-

γικούς γονείς υποθέτω ότι είναι αρκετά περί-

πλοκη. Θα μπορούσατε με δυο λόγια να μας πείτε 

ποια είναι τα βασικά βήματα της μεθόδου; 

 

Η μέθοδος διεκπεραιώνεται με την τεχνική της Εξωσω-

ματικής Γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας υγιές ωάριο 

δότριας με φυσιολογικά μιτοχόνδρια, από το οποίο έχει 

αφαιρεθεί ο πυρήνας του και στη θέση του έχει μετα-

φερθεί ο πυρήνας του ωαρίου της πάσχουσας από πα-

θολογικά μιτοχόνδρια. Το ωάριο που θα προκύψει 

αποτελείται τελικά από το υγιές ωάριο της δότριας 

χωρίς τον πυρήνα του, που έχει αντικατασταθεί από τον 

πυρήνα της πάσχουσας που φέρει φυσιολογικό DNA. 

Στη συνέχεια το ωάριο γονιμοποιείται με το σπέρμα του 

συζύγου/συντρόφου της υποψήφιας μητέρας και επα-

κολουθεί η εμφύτευση του εμβρύου στην ίδια. Το έμ-

βρυο που θα προκύψει θα φέρει πυρηνικό-DNA των 

υποψήφιων γονέων του και μιτοχονδριακό-DNA από το 

ωάριο της δότριας. Η αντικατάσταση των μιτοχονδρίων 

δεν επηρεάζει την εμφάνιση (φαινότυπο) και τον χαρα-

κτήρα του παιδιού που θα γεννηθεί. 

Οι ειδικοί στη ‘Μιτοχονδριακή Ιατρική’ υποστηρίζουν 

ότι παθήσεις προχωρημένης ηλικίας (Διαβήτης Τύπου 

2,  νόσος Parkinson, νόσος Alzheimer κ.ά.) επίσης εμ-

φανίζουν επίκτητες μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες. 

 

 

Ποια είναι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα; 

Εφαρμόζεται η μέθοδος στην Ελλάδα; 

 

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μέθοδος 

δεν προορίζεται για την αντιμετώπιση υπογονιμότητας, 

αλλά για άτομα (γυναίκες) που πάσχουν από μιτοχον-

δριακές παθήσεις, με σκοπό  την αποφυγή μεταβίβασης 

των σοβαρών αυτών παθήσεων στις επόμενες γενιές. 



Επειδή αφορά παρέμβαση στο γενετικό υλικό των ωα-

ρίων, επί του παρόντος η μέθοδος επιτρέπεται μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς. Παρ’ ότι έχουν γεννηθεί παιδιά 

υγιή με φυσιολογική ανάπτυξη, το FDA (Food and Drug 

Administration), λόγω προβληματισμών ασφάλειας και 

ηθικών αναστολών που εκφράστηκαν -όπως είχε συμβεί 

και στην περίπτωση του Προεμφυτευτικού ελέγχου που 

προαναφέραμε- παρενέβη και διέκοψε την εφαρμογή 

αυτής της πολλά υποσχόμενης μεθόδου ίσως για το μέλ-

λον. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας, 

συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των μιτοχονδριακών πα-

θήσεων, είναι η μοναδική χώρα μέχρι σήμερα που ενέ-

κρινε το 2017 την εφαρμογή της μεθόδου ύστερα από 

έντονο debate, με τον πρωθυπουργό της χώρας David 

Cameron να έχει δηλώσει ότι: «παιδιά με τρεις γενετι-

κούς γονείς μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το ανθρώ-

πινο γένος» και με την Sharon Bernardi που είχε κληθεί 

να παρουσιάσει τη δική της τραγική εμπειρία (είχε χάσει 

εφτά παιδιά λόγω μιτοχονδριοπάθειας) να αντιλέγει: «Η 

‘ευγονία’ είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου, έτσι και η αν-

τικατάσταση (παθολογικών) μιτοχονδρίων»... 

 

 

Ο ρόλος των μεθόδων Υποβοηθούμενης Αναπα-

ραγωγής στη ‘διατήρηση της γονιμότητας’ 

 

Αναφερθήκατε προηγουμένως στη συμβολή των 

μεθόδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη 

διατήρηση της γονιμότητας σε διάφορες κατηγο-

ρίες ανθρώπων. Θα θέλατε να αναφερθείτε σ’ 

αυτό; 

 

Στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα οι εξε-

λίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή υπήρξαν εντυπω-

σιακές. Ανάλογες υπήρξαν και αυτές στον τομέα της 

Ογκολογίας, με αποτέλεσμα σήμερα μέχρι και το 90% 

των νέων που προσβάλλονται από κάποια μορφή καρκί-

νου να αποθεραπεύονται ή η πάθησή τους να μεταπίπτει 

σε χρόνια μορφή. Ο αριθμός των νέων καρκινοπαθών 

που επιβιώνουν οριστικά ευτυχώς αυξήθηκε σημαντικά. 

Εκτιμάται ότι, κατά προσέγγιση, σε κάθε 250 ενήλικες 

αντιστοιχεί ένας/μία που είχε προσβληθεί από καρκίνο 

στο παρελθόν και έχει αποθεραπευτεί. Συνολικά, σε ολό-

κληρη τη χώρα αντιστοιχούν 45-50.000 άτομα, με ανο-

δική τάση, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ένας 

αριθμός όχι αμελητέος, σε μια κοινωνία που απειλείται 

από σοβαρού βαθμού υπογεννητικότητα, που επιδεινώ-

νεται από τα υψηλά ποσοστά μετανάστευσης νέων, κυ-

ρίως της αναπαραγωγικής ηλικίας. Δυστυχώς, όμως, 

επιθετική χημειο ή ακτινοθεραπεία και ριζικές χειρουρ-

γικές επεμβάσεις συχνά οδηγούν σε απώλεια της γονιμό-

τητας. Χημειοθεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη λ.χ., 

σύμφωνα με επίσημες δημοσιεύσεις, προκαλεί 4πλάσια 

αύξηση ωοθηκικής ανεπάρκειας στις ηλικίες κάτω των 

18 ετών και 27πλάσια μεταξύ 21 και 25. Όσον αφορά την 

ακτινοθεραπεία, ενώ για συμπαγείς όγκους απαιτείται 

προληπτική δόση (adjuvant) 40-60 Gy και για θεραπευ-

τική 60-80 Gy,  πολύ μικρές δόσεις των 5-20  Gy επαρ-

κούν για να προκαλέσουν 100% ωοθηκική ανεπάρκεια 

σε άτομα της αναπαραγωγικής ηλικίας (15-45 ετών).  

Όσο βελτιώνονται τα ποσοστά επιβίωσης καρκινοπα-

θών, παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι παρενέργειες και 

οι επιπλοκές των αντικαρκινικών θεραπειών, συμπερι-

λαμβανομένων των επιπτώσεων στη γονιμότητα, από την 

καταστροφή των γαμετών μέχρι και την αδυναμία παρα-

γωγής ορμονών από την υπόφυση και τις γονάδες. Είναι 

αυτό το πλαίσιο σκέψης από το οποίο αναδύεται ο ρόλος 

της νέας υποειδικότητας της Oncofertility, η οποία επι-

χειρεί να συγκεράσει το μέχρι πρόσφατα εκ διαμέτρου 

αντίθετο πεδίο της Ογκολογίας με αυτό της Γονιμότητας. 

Μέλημα των ερευνητών της Oncofertility αποτελεί η 

επαρκής ενημέρωση όσον αφορά τον κίνδυνο ιατρογε-

νών επιπτώσεων των αντικαρκινικών θεραπειών, φαρ-

μακευτικών ή χειρουργικών, στα όργανα της 

αναπαραγωγής και η καθιέρωση στρατηγικών που θα 

διατηρήσουν ή θα αποκαταστήσουν την αναπαραγωγική 

λειτουργία. 

Οι εξελίξεις στην Ογκολογία βελτιώνονται παράλληλα με 

αυτές της Αναπαραγωγικής Ιατρικής και από κοινού 

επαυξάνουν τις δυνατότητες διατήρησης της γονιμότη-

τας στις γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά. 

 

 

Μόλις αναφερθήκατε στη νεο-ιδρυθείσα ειδικό-

τητα ‘Oncofertility’. Ενημερώστε μας σχετικά για 

τη νέα αυτή ελπιδοφόρο εξέλιξη στον τομέα της 

Ογκολογίας και της Αναπαραγωγής.  

 

Στο παρελθόν η σχέση ογκολόγων-αιματολόγων και ια-

τρών ανθρώπινης αναπαραγωγής που ασχολούνταν με 
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την υπογονιμότητα ήταν ελάχιστη ή σχεδόν ανύπαρκτη 

και περιοριζόταν στο επίπεδο κυρίως της ακαδημαϊκής 

ενημέρωσης. Οι πρώτοι είχαν σαν στόχο τη διατήρηση 

στη ζωή ασθενών με κακή πρόγνωση, κυρίως λόγω κα-

κοήθων παθήσεων διαφόρων οργάνων και του αίματος, 

ενώ το κύριο αντικείμενο των δεύτερων ήταν σχεδόν 

αποκλειστικά νέα υγιή ζευγάρια στην προσπάθειά τους 

να τεκνοποιήσουν. Αυτά μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. 

Στα τελευταία χρόνια, μια συνεχώς επεκτεινόμενη συ-

νεργασία των δύο αυτών υποειδικοτήτων, με κοινό αντι-

κείμενο τη διερεύνηση των επιπτώσεων των διαφόρων 

μορφών καρκίνου και των εφαρμοζόμενων θεραπευτι-

κών μεθόδων στη μελλοντική γονιμότητα των ασθενών 

αυτών και το αντίστροφο, δηλαδή των πιθανών καρκινο-

γόνων επιπτώσεων της υπογονιμότητας και των αντί-

στοιχων θεραπευτικών μεθόδων, οδήγησε στην ίδρυση 

μιας νέας ειδικότητας. Η Teresa Woodruff, Καθηγήτρια 

Μαιευτικής στο Northwestern University στο Σικάγο των 

ΗΠΑ (από έτους στο State University του Μίτσιγκαν), 

πρότεινε τον τίτλο “Oncofertility” στη νέα ειδικότητα 

έχοντας σκοπό να φέρει κοντά Ογκολόγους και ιατρούς 

της Αναπαραγωγής -πρωταρχικά Γυναικολόγους- σε μια 

ευρύτερη διεπιστημονική συνεργασία, με τη συμμετοχή 

επίσης  πλειάδας άλλων ειδικοτήτων. Η κλινική φροντίδα 

αυτών των ασθενών μπορεί να αφορά διατήρηση της γο-

νιμότητας πριν οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση, 

όπως επίσης οικογενειακό προγραμματισμό, σύνθετη μέ-

θοδο αντισύλληψης κατά περίπτωση και δια βίου ορμο-

νική υποστήριξη στα άτομα που επιβιώνουν. Ο ιατρικός 

κόσμος χρειάζεται να προσφέρει έγκαιρη και κατανοητή 

ενημέρωση στους ασθενείς όσον αφορά τις διατιθέμενες 

επιλογές διατήρησης της γονιμότητας. Αυτό μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους στην περίοδο μετά-

πτωσής τους από ασθενείς σε επιβιώσαντες. 

 

 

Η Μονάδα Γονιμότητας IVF ‘FIVI’ ως νέο συνερ-

γαζόμενο μέλος του ‘ONCOFERTILITY Consor-

tium’ (Open partner) 

 

Η νεο-ιδρυθείσα διεθνής οργάνωση ‘ONCOFER-

TILITY Consortium’ στο ‘newsletter’ της (Ιούλιος 

2020) ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη της Μονά-

δας Γονιμότητας IVF ‘FIVI’ του Ιατρικού Διαβαλ-

κανικού Θεσσαλονίκης ως νέο συνεργαζόμενο 

μέλος (Open partner) του διεθνούς δικτύου ‘ON-

COFERTILITY Consortium’. Ισχύει αυτό;  

 

Ναι, έτσι είναι. Πρόκειται για το πρώτο μάλλον κέντρων 

στη χώρα μας, μεταξύ άλλων επώνυμων κέντρων σε παγ-

κόσμια κλίμακα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Β. 

Αμερικής.  

 

 

Όσον αφορά το διαδικαστικό μέρος, ποιες είναι 

οι βασικές μέθοδοι διατήρησης της γονιμότητας 

γενικότερα στα πλαίσια της Oncofertility; 

 

Για λόγους οικονομίας χρόνου, θα αναφέρω μόνο επι-

γραμματικά τις βασικότερες, όπως: 

α) Διατήρηση της γονιμότητας εν όψει Χημειο-Ακτινο-

θεραπείας: Η κρυοσυντήρηση εμβρύων στις περιπτώσεις 

αυτές αποτελεί τη μόνη καθιερωμένη μέθοδο διατήρησης 

της γονιμότητας.  Όμως προϋποθέτει μετεφηβική ηλικία 

της ασθενούς και ύπαρξη συντρόφου ή δότη σπέρματος. 

Η ωοθηκική διέγερση δυστυχώς δεν είναι πάντα ενδει-

κνυόμενη, όταν η Χημειοθεραπεία επιβάλλεται άμεσα ή 

αντενδείκνυται, ανάλογα με τη μορφή κακοήθειας.  

β) Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού για επανεμφύτευση 

μετά τη θεραπεία και ίαση της νόσου. Αποτελεί τη μόνη 

δυνατή εναλλακτική μέθοδο της κρυοσυντήρησης εμ-

βρύων που αναφέραμε. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις κα-

κοήθων παθήσεων πριν την χημειο-ακτινοθεραπεία, 

όπως και σε σοβαρές καλοήθεις παθήσεις, π.χ. υποτρο-

πιάζουσα ενδομητρίωση, υποτροπιάζοντα κυσταδενώ-

ματα ωοθηκών, αιμοσφαιρινοπάθειες, αυτο-άνοση 

θρομβοπενία. Ανάλογα με την περιοχή επανεμφύτευσης 

του ωοθηκικού ιστού (λαπαροσκοπικά) διακρίνεται σε 

Ορθοτοπική (στην περιοχή της ωοθήκης) και Ετεροτο-

πική (στο αντιβράχιο ή στο κοιλιακό τοίχωμα). Η μέθο-

δος δεν πρέπει να καταστεί επιβλαβής για την υγεία της 

ασθενούς λόγω π.χ. καθυστέρησης της αντικαρκινικής 

θεραπείας ή επανεισαγωγής υπολειμματικών καρκινικών 

κυττάρων αργότερα (κυρίως σε αιματογενείς μορφές 

καρκίνου). Μεταμόσχευση μεμονωμένων ωοθυλακίων 

ίσως αποτελέσει ενδιαφέρουσα προοπτική. 

γ) Κρυοσυντήρηση (κατάψυξη ωαρίων) για κοινωνικούς 

λόγους. Αφορά τη μέθοδο διατήρησης της γονιμότητας 

μιας γυναίκας ώστε να τεκνοποιήσει αργότερα, ακόμα 
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και μετά την εμμηνόπαυση, στα επιτρεπόμενα χρονικά 

όρια. Διαδικαστικά περιλαμβάνει φαρμακευτική διέ-

γερση των ωοθηκών παρεμφερή με την κλασική Εξω-

σωματική Γονιμοποίηση μέχρι τη φάση της ωοληψίας, 

χωρίς όμως γονιμοποίηση των ωαρίων και  εμβρυομε-

ταφορά. Είναι μια μέθοδος που κερδίζει έδαφος εν όψει 

κυρίως της διαρκώς αυξανόμενης ηλικίας των γυναικών 

για δημιουργία οικογένειας. 

Η συνεχιζόμενη αύξηση των περιστατικών καρκίνου 

είναι τα ‘δυσάρεστα νέα’. Σε πρόσφατη ανακοίνωση της 

Αμερικανικής Ογκολογικής Εταιρείας, στα επόμενα 20 

χρόνια τα ποσοστά καρκίνου θα αυξηθούν περισσότερο 

από 50%, με το 10% να αφορά άτομα κάτω των 40 ετών 

(>135.000/ετησίως στις ΗΠΑ).Το CNN το χαρακτήρισε 

ως «επικείμενη ανθρώπινη καταστροφή» (imminent 

human disaster). Οι πρόοδοι, όμως, στην Ογκολογία σε 

συνδυασμό με τις εντυπωσιακές εξελίξεις των τελευ-

ταίων χρόνων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 

αποτελούν τα ‘αισιόδοξα νέα’. Σύμφωνα με τον κατα-

στατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, «Όλοι, άνδρες και  γυναίκες, χωρίς 

Εθνική, θρησκευτική ή φυλετική διάκριση, διατηρούν 

το δικαίωμα στην αναπαραγωγή και στη δημιουργία οι-

κογένειας». Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους 

καρκινοπαθείς που έχουν αποθεραπευτεί. Η επιτυχής 

θεραπεία της υπογονιμότητας υπήρξε ο κύριος στόχος 

στις τελευταίες δεκαετίες. Η διατήρηση της γονιμότη-

τας πλέον αποτελεί τη νέα πρόκληση.  

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘FIVI’, 

ενεργό συνεργαζόμενο Μέλος (Open Partner) του διε-

θνούς δικτύου Oncofertility Consortium στις ΗΠΑ, στο-

χεύει και αισιοδοξεί να εξελιχθεί σε στενή συνεργασία 

με Ογκολόγους και πολλούς άλλους ειδικούς του Δια-

βαλκανικού (βιολόγους, ψυχολόγους, ουρολόγους, παι-

διάτρους, νομικούς κ.ά.), σε Κέντρο αναφοράς στον 

αναδυόμενο αυτόν νέο Τομέα της Ιατρικής.  
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Ιωάννης Μεν. Τζαφέττας MD, FRCOG, PhD, MFPA                                                                            
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Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση: Αγγλία (6ετία)-Ιατρική Σχολή νοσοκομείου St.Thomas’ Λονδίνου                                                     

Τακτικός Καθηγητής/Διευθυντής Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής στο ΑΠΘ (7ετία) 

Μέλος και FELLOW του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων του Λονδίνου                                                           

Ιδρυτής και Πρόεδρος της Hellenic Representative Committee του παραπάνω Κολλεγίου για Ελλάδα και Κύπρο                        

Ιδρυτής διεθνούς εξεταστικού κέντρου του Κολεγίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνος των εξετάσεων 

MRCOG (ένα από τα δύο που λειτουργούν στην Ευρώπη-εκτός UK).                                                                                                      

1ος Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων και Γυναικολόγων Ελλάδος (10ετία)                       

Μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος του ΔΙΟΣ και μέλος του ΔΣ (International Medicus Olympicus Association)                                    

Kύρια υπο-ειδικότητα: ‘Ιατρική της Αναπαραγωγής’ με ειδικό ενδιαφέρον στην ‘Εμβρυομητρική Ιατρική’             

Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ‘FIVI’- Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης                           

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για την 20ετή του έρευνα με την Αυστριακή Elvira Konecny με θέμα: ‘Nikolaus 

Dumba’ (1830-1900): Μαικήνας της μουσικής και αναμορφωτής της νεότερης Βιέννης. Μεγάλος ευεργέτης του 

ΕΚΠΑ. 

Παντρεμένος με την Σάντρα Τζαφέττα/Whiting από το Κεντ της Αγγλίας 





Η τεχνολογία εξελίσσεται.  
Το ίδιο και τα θερμόμετρα.

5 ερωτήσεις για τα νέας γενιάς θερμόμετρα  

για εγκύους, βρέφη και παιδιά. 

Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορείτε να ελέγχετε, μέσω smartphone ή tablet, τη 

θερμοκρασία του παιδιού σας από άλλο δωμάτιο, 

χωρίς να χρειαστεί να το ξυπνήσετε κατά τη διάρκεια 

της νύχτας για να του βάλετε θερμόμετρο; Ότι μπο-

ρείτε να απολαμβάνετε ηρεμία χωρίς να μένετε ξύ-

πνιοι όλη νύχτα, ακόμα κι όταν το παιδί σας έχει 

πυρετό ή την περίοδο της εγκυμοσύνης, που η επα-

γρύπνηση για την υγεία σας είναι μεγαλύτερη; Κι 

όμως, αυτό πλέον είναι εφικτό χάρη στα νέας γενιάς 

θερμόμετρα. 

Το παγκόσμια πρώτο επαναφορτιζόμενο θερμόμετρο 

Fever Trap που παρακολουθεί συνεχόμενα και με 

ακρίβεια τη θερμοκρασία τη δική σας ή του παιδιού 

σας, χαρίζοντας σε εσάς και το παιδί σας, ηρεμία και 

ασφάλεια είναι γεγονός. 

Πώς λειτουργεί 

Το μαλακό και άνετο patch εφαρμόζεται σταθερά στο 

δέρμα κάτω από τη μασχάλη με ειδικό αυτοκόλλητο 

ιατρικής σιλικόνης.  

Μέσω smartphone ή tablet, ελέγχετε ανά πάσα στιγμή 

τη θερμοκρασία του παιδιού σας, από άλλο δωμάτιο 

χωρίς να χρειαστεί να το ξυπνήσετε.  

Άλλωστε το Fever Trap θα σας ειδοποιήσει με ηχητικό 

και οπτικό μήνυμα, όταν ο πυρετός του παιδιού σας 

ανέβει.  

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονε-

κτήματα που εξασφαλίζονται 

Το Fever Trap διαθέτει λειτουργία ειδοποιήσεων πυ-

ρετού και επαναφορτίζεται στη βάση του, για συνεχό-

μενη χρήση έως και 7 ημέρες. Έχει εμβέλεια έως 40μ. 

και είναι συμβατό με συσκευές iOS ή Android. Ο ευαί-

σθητος αισθητήρας εφαρμόζεται με το ειδικό αυτοκόλ-

λητο στο δέρμα, ανιχνεύει με κλινική ακρίβεια τη θερ-

μοκρασία του παιδιού σας και στέλνει την πληροφο-

ρία στο smartphone, για να ενημερώνεστε σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

εξασφαλίζουν: 

 

•Ακριβείς λήψεις  ειδοποιήσεων πυρετού. 

•Συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας κατά τη 

διάρκεια του ύπνου και όλη τη μέρα. 

•Πολλαπλά προφίλ για χρήση από όλη την οικο-

γένεια. 

 

Πόσο ασφαλές είναι; 

Το Fever Trap είναι μαλακό και εύκαμπτο όσο το 

δέρμα του μωρού σας. Βιοσυμβατό, χωρίς μόλυβδο 

και χωρίς BPA. Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth 

4.1 χαμηλής ενέργειας, για την ασφάλεια του μωρού 

σας και έχει έγκριση από τον FDA για νοσοκομειακή 

χρήση. 

Πώς διασφαλίζει έναν ήρεμο ύπνο 

Με το Fever Trap ορίζετε εσείς τη θερμοκρασία που 

θέλετε να ειδοποιηθείτε και το θερμόμετρο θα στείλει 

οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις, κατευθείαν στο 

smartphone ή το tablet σας. Με αυτόν τον τρόπο εξα-

σφαλίζετε ένα ήρεμο ύπνο και απόλυτο έλεγχο πιθα-

νού πυρετού ακόμα και όταν τα μάτια σας είναι 

κλειστά.  

Πώς διευκολύνει τη σχέση με τον γιατρό 

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κρατάτε ιστορικό, 

να καταχωρείτε τα φάρμακα που χορηγείτε καθώς και 

να μοιραστείτε τα δεδομένα με τον παιδίατρο ή οποι-

ανδήποτε γιατρό σάς παρακολουθεί αν είστε έγκυος. 

Είναι χρήσιμο για τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν; 

Η θερμοκρασία της γυναίκας κατά την ωορρηξία είναι γνωστό ότι ανεβαίνει οπότε το Fever Trap με την 

σωστή καθοδήγηση του γυναικολόγου μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλά-

βουν να εντοπίσουν πότε ίσως έχουν ωορρηξία επιδιώκοντας σεξουαλική επαφή για πιθανή σύλληψη 
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ια όσους δεν γνωρίζουν το πολύτιμο και μο-

ναδικό του έργο, έχω να πω ότι μπορούν να 

το ανακαλύψουν γρήγορα και εύκολα μέσω 

της μικρής οθόνης. Είναι ο πρωταγωνιστής 

του πρώτου επεισοδίου της σειράς The Surgeon’s Cut. 

Της σειράς του Νetflix που επέλεξε να παρουσιάσει 4 

διακεκριμένους επιστήμονες του πλανήτη. Και ο δικός 

μας Κύπρος Νικολαΐδης - πατέρας της Αυχενικής Δια-

φάνειας και ηγέτης της Εμβρυοϊατρικής - ήταν ανά-

μεσά τους, έχοντας σώσει εκατοντάδες μωρά από 

βέβαιο θάνατο.  

 

Παρακολουθώντας το βίντεο τον βλέπω να παροτρύνει 

μια έγκυο να του κρατήσει το χέρι όσο εκείνος θα προ-

σπαθήσει να κάνει μια επέμβαση διαχωρισμού της αι-

μάτωσης μονοζυγωτικών διδύμων. Πρόκειται για μια 

επιπλοκή της δίδυμης κύησης, που ίσως είναι ο μόνος 

γιατρός που μπορεί να διαχειριστεί με απαράμιλλη αυ-

τοπεποίθηση, αν και έχει εκπαιδεύσει  γιατρούς από 

όλον τον κόσμο να την κάνουν. Και με αφορμή αυτή 

την συγκλονιστική εικόνα, ξεκίνησα κάνοντας την 

πρώτη ερώτηση σε έναν επιστήμονα που είναι βέβαιο 

ότι θα μείνει στην Ιστορία.  

 

 

Κύριε Νικολαΐδη, ο αριθμός των δίδυμων κυή-

σεων έχει αυξηθεί παγκοσμίως. Πού οφείλεται 

αυτό; 

 

Ο ένας λόγος είναι ότι όλο και περισσότερες γυναίκες 

μένουν έγκυες σε μεγαλύτερη ηλικία, πράγμα που αυ-

ξάνει τις πιθανότητες για δίδυμη κύηση. Ο δεύτερος 

λόγος είναι η αύξηση των γυναικών που καταφεύγουν 

στην εξωσωματική γονιμοποίηση για να γίνουν μητέ-

ρες, που οδηγεί συχνά στο ίδιο αποτέλεσμα.  

 

 

Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά τη 

διάρκεια μιας δίδυμης κύησης είναι το σύν-

δρομο μετάγγισης αίματος μεταξύ των εμβρύων 

(Σύνδρομο Έμβρυο-Εμβρυϊκής Μετάγγισης). 

Θέλετε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια ποιο 

ακριβώς είναι το πρόβλημα;  

 

Τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται κοινά αιμοφόρα 

αγγεία στον πλακούντα. Ως αποτέλεσμα της κοινής 

χρήσης του ενιαίου πλακούντα, μοιράζονται και την 

κυκλοφορία του αίματος. Αν και κάθε έμβρυο χρησι-

μοποιεί το δικό του τμήμα του πλακούντα, η σύνδεση 

των αιμοφόρων αγγείων εντός του πλακούντα επιτρέ-

πει στο αίμα να περάσει από το ένα έμβρυο στο άλλο. 

Ανάλογα με τον αριθμό, το είδος και την κατεύθυνση 

της διασύνδεσης των αιμοφόρων αγγείων, το αίμα με-

ρικές φορές μπορεί να μεταφερθεί σε δυσανάλογο 

βαθμό από το ένα στο άλλο. Έτσι, η μετάγγιση που 

προκαλεί το ένα έμβρυο -που ονομάζουμε δότη- έχει 

ως αποτέλεσα το ίδιο να έχει μειωμένο όγκο αίματος, 

επιβραδύνοντας την ανάπτυξή του και μειωμένη επί-

σης παραγωγή ούρων, που οδηγεί σε χαμηλότερο από 

το κανονικό επίπεδο του αμνιακού υγρού. Από την 

άλλη, ο όγκος αίματος του λήπτη διδύμου είναι αυξη-

μένος, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή 

ανεπάρκεια, αλλά και υψηλότερη από το φυσιολογικό 

ποσότητα ούρων, που μπορεί να οδηγήσει σε περίσ-

σεια αμνιακού υγρού. 

Αυτό, εκτός από τα προβλήματα ανάπτυξης μπορεί να 

οδηγήσει και σε ενδομήτριο θάνατο του ενός ή και των 

δύο εμβρύων. 

 

Έχετε δει από την εμπειρία σας αύξηση του συγ-

κεκριμένου προβλήματος λόγω της παγκόσμιας 

αύξησης των δίδυμων κυήσεων;  

 

Ισχύει ότι υπάρχει αύξηση της συγκεκριμένης επιπλο-

κής που είναι σημαντική απειλή για μια δίδυμη κύηση. 

Ενώ στην Αγγλία έχει κατοχυρωθεί πλέον ότι από τον 

νόμο δεν πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνεται εμ-

βρυομεταφορά άνω του ενός εμβρύου, σε πολλές 

χώρες μεταφέρονται δυο και τρία έμβρυα, κάτι που 

ισχύει και στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

σύνδρομο να το συναντούμε πλέον όλο και πιο συχνά 

σε ζευγάρια που κάνουν εξωσωματική.  

 

 

Υπάρχει πρόληψη του προβλήματος; 

 

Θεωρώ ότι ένα ζευγάρι με πρόβλημα γονιμότητας πρέ-

πει να ενημερώνεται πολύ καλά από τους αρμόδιους. 
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Μπορεί να το ενημερώνουν ότι, για να αυξηθούν οι πι-

θανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής, είναι καλύ-

τερα να γίνει εμβρυομεταφορά δύο και τριών εμβρύων, 

όμως θα πρέπει να συζητούν το ενδεχόμενο επακό-

λουθο σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση δίδυμης ή 

τρίδυμης κύησης. Μια δίδυμη κύηση είναι υψηλού ρί-

σκου εγκυμοσύνη, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για πρό-

ωρο τοκετό και ο πρόωρος τοκετός είναι ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος για περιγεννητική θνησιμότητα και βλάβες 

στο νεογνό, ιδιαίτερα αν ένα έμβρυο γεννηθεί την 24η, 

25η ή 26η εβδομάδα. Υπάρχει κίνδυνος το έμβρυο να 

αιμορραγήσει στον εγκέφαλο, να αντιμετωπίσει πρό-

βλημα με την όραση και άλλα σοβαρά προβλήματα. 

Επίσης, σε μια δίδυμη κύηση αυξάνεται ο κίνδυνος 

προεκλαμψίας, που είναι μια κατάσταση επικίνδυνη 

για τη μητέρα και το έμβρυο και φυσικά αυξάνεται η 

πιθανότητα για το σύνδρομο μετάγγισης αίματος των 

εμβρύων, που είναι ένα πρόβλημα δύσκολα αντιμετω-

πίσιμο.   

 

 

Το σύνδρομο αφορά τα μονοζυγωτικά δίδυμα, 

εκείνα που είναι ίδια σαν δυο σταγόνες νερό. 

Αυτά τα δίδυμα είναι πιο πιθανό να είναι αποτέ-

λεσμα εξωσωματικής ή φυσικής σύλληψης; 

 

Ασφαλώς και οι περισσότερες δίδυμες κυήσεις είναι 

λόγω φυσικής σύλληψης. Σήμερα, όμως, επειδή έχουν 

αλλάξει τις μεθόδους εξωσωματικής, τα μονοζυγωτικά 

δίδυμα προκύπτουν και λόγω της εξωσωματικής. 

 

 

Τι ακριβώς έχει αλλάξει; 

 

Παλιά γινόταν η εμβρυομεταφορά σε μια μέρα, δυο 

μέρες μετά τη γονιμοποίηση. Τώρα η εμβρυομεταφορά 

γίνεται αρκετές μέρες αργότερα, πέντε μέρες μετά τη 

γονιμοποίηση. Αυτή η αλλαγή στον χρόνο εμβρυομε-

ταφοράς έχει αυξήσει τον κίνδυνο μονοχοριακών διδύ-

μων. Μεταφέρονται δυο έμβρυα στην μήτρα, το ένα 

πεθαίνει και το άλλο υπάρχει πιθανότητα να διαχωρι-

στεί στα δυο. Έτσι δημιουργείται ο κίνδυνος μονοχο-

ριακών διδύμων, που είναι τέσσερις φορές 

μεγαλύτερος πλέον μετά από εξωσωματική συγκριτικά 

με τη φυσική σύλληψη.  

 

Άρα, λογικά έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με το 

σύνδρομο αυτό… Γενικά, μια δίδυμη κύηση που 

προέρχεται από φυσική σύλληψη και μια δίδυμη 

κύηση από εξωσωματική έχουν την ίδια πιθανό-

τητα επιπλοκών ως εγκυμοσύνες υψηλού κινδύ-

νου; 

 

Ακόμα και η μονήρης κύηση μετά από εξωσωματική 

έχει αυξημένες πιθανότητες για επιπλοκές, όπως πρό-

ωρο τοκετό, προεκλαμψία, ελλιπή ανάπτυξη του εμ-

βρύου. Αυτό είναι γνωστό. Άρα και η δίδυμη κύηση από 

εξωσωματική μπορεί να έχει περισσότερες επιπλοκές 

απ’ ότι η δίδυμη κύηση που προκύπτει από φυσική σύλ-

ληψη.  

Σε αυτό λαμβάνουμε υπόψη και έναν ακόμα επιβαρυν-

τικό παράγοντα για αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών, 

την ηλικία της μητέρας, που συνήθως στις γυναίκες 

που κάνουν εξωσωματική είναι μεγαλύτερη. Φυσικά, 

σε σχέση με το καλό που προέρχεται από την εξωσω-

ματική για ένα ζευγάρι που δυσκολεύεται να τεκνοποι-

ήσει, αυτά τα θεωρούμε δευτερεύοντα θέματα. Απλά, 

πολλές από αυτές τις επιπλοκές έχουν σχέση με τον 

τρόπο σύλληψης και τον αριθμό των εμβρύων που με-

ταφέρονται στη μήτρα και είναι σημαντικό το ζευγάρι 

να ενημερώνεται σωστά.  

 

 

Περιγράψτε μου πώς ακριβώς δίνετε λύση στο 

πρόβλημα του συνδρόμου μετάγγισης αίματος 

διδύμων. 

 

Με ειδικό ενδοσκόπιο και ταυτόχρονη υπερηχογρα-

φική παρακολούθηση, εισχωρούμε στην μήτρα και 

καυτηριάζουμε με laser κάποιες κοινές αρτηρίες στον 

πλακούντα, ώστε να διακόπτουμε τις διόδους μεταφο-

ράς του αίματος από το ένα έμβρυο στο άλλο. Όλα 

αυτά γίνονται με τοπική αναισθησία της μητέρας και 

η μητέρα παρακολουθεί όλη την διαδικασία. 

 

 

Μου ακούγεται εξαιρετικά δύσκολο αυτό. Μια 

γυναίκα στην Ελλάδα που έρχεται αντιμέτωπη 

με το πρόβλημα του συνδρόμου μετάγγισης αί-

ματος στα δίδυμα έμβρυά της μπορεί να απευ-

θυνθεί σε κάποιον ειδικό για να δώσει λύση σε 

αυτό το πρόβλημα;  



 
Η Ελλάδα έχει καλή θέση 
στην εξωσωματική και 
υψηλό επίπεδο υπέρηχων 
για την παρακολούθηση 
της εγκύου.  

“

“



 

Έχω εκπαιδεύσει πολλούς γιατρούς στην Ελλάδα που 

μπορούν να κάνουν αυτήν την επέμβαση και για κάποιο 

χρονικό διάστημα παρείχαν αυτή την υπηρεσία. Για κά-

ποιο λόγο σταμάτησαν και οι ασθενείς από την Ελλάδα 

ξαναέρχονται σε εμένα στο Κέντρο στην Αγγλία. Μόλις 

την περασμένη εβδομάδα με επισκέφτηκε μία γυναίκα 

από την Κρήτη με το πρόβλημα αυτό. 

 

 

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για μια τέτοια 

επέμβαση; 

 

Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, ναι. Είναι ελάχιστα όμως 

τα χρήματα, γύρω στα 40.000 ευρώ. Θεωρώ ότι τα έξοδα 

για να φτιάξεις μια τέτοια μονάδα Εμβρυοϊατρικής στην 

Ελλάδα είναι πολύ λίγα. Εγώ έχω κάνει αρκετές τέτοιες 

δωρεές εξοπλισμού σε νοσοκομεία.  

 

 

Κύριε Νικολαΐδη, ποια είναι γενικά η άποψή σας 

για την Ιατρική στην Ελλάδα; 

 

Θα μιλήσω για τον δικό μου τομέα, την Εμβρυοϊατρική. 

Έχω εκπαιδεύσει πάνω από 150 γιατρούς σε Αθήνα, Θεσ-

σαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα. Θέλω να πω ότι στον 

υπέρηχο εμβρύου το επίπεδο στην Ελλάδα είναι πάρα 

πολύ υψηλό. Είναι πιο υψηλό από την Αγγλία. Στην Ελ-

λάδα έχουν πολύ καλά μηχανήματα και πολύ καλά εκπαι-

δευμένους γιατρούς. Επίσης, η Ελλάδα έχει πολύ καλή 

θέση περιγεννητικής θνησιμότητας και ασφαλών τοκε-

τών.  

 

 

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει καλούς γιατρούς; 

 

Ασφαλώς και έχει καλούς γιατρούς. Δυστυχώς, όμως, 

υπάρχουν ελλείψεις, με αποτέλεσμα αυτοί οι καλοί για-

τροί να μην μπορούν να κάνουν όπως θα ήθελαν τη δου-

λειά τους.  

 

 

Η Ελλάδα έχει και μια καλή θέση σε ότι αφορά τις 

επιτυχίες στην εξωσωματική, το γνωρίζετε αυτό;  
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Θεωρώ ότι ένα ζευγάρι με πρό-
βλημα γονιμότητας πρέπει να 
ενημερώνεται πολύ καλά από 
τους αρμόδιους. Μπορεί να το 
ενημερώνουν ότι, για να αυξη-
θούν οι πιθανότητες επιτυχίας 
της εξωσωματικής, είναι καλύ-
τερα να γίνει εμβρυομεταφορά 
δύο και τριών εμβρύων, όμως 
θα πρέπει να συζητούν το ενδε-
χόμενο επακόλουθο σοβαρών 
επιπλοκών σε περίπτωση δίδυ-
μης ή τρίδυμης κύησης. 

“

“
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Φυσικά και το γνωρίζω. Παρέχει υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. Η Ελλάδα έχει καλή θέση στην εξωσωμα-

τική και υψηλό επίπεδο υπέρηχων για την παρακολού-

θηση της εγκύου.   

Σε ό,τι αφορά την Εμβρυοϊατρική, που είναι ένας το-

μέας όπου υστερεί, έχω όλη την καλή πρόθεση να 

υπάρχει συνεργασία με την Ελλάδα, ακριβώς επειδή 

νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας και αγαπώ την 

Ελλάδα. Έχω εκπαιδεύσει τον τριπλάσιο αριθμό για-

τρών από την Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρ-

χουν πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι γιατροί που 

παρέχουν άριστες υπηρεσίες, αλλά για κάποιον λόγο 

τα Πανεπιστήμια δεν έχουν βάλει σε εφαρμογή αυτές 

τις μεθόδους χειρουργικής θεραπείας. Για μια χώρα 

σαν την Ελλάδα, ένα-δύο κέντρα χειρουργικής του εμ-

βρύου χρειάζονται και έχει λυθεί το πρόβλημα. 

 

 

Να επιστρέψω στις δίδυμες κυήσεις. Ποια άλλη 

επιπλοκή σάς προβληματίζει; 

 

Ο πρόωρος τοκετός.  

 

Νομίζω ότι είναι ένα παζλ που δεν έχετε λύσει. 

Έχω γεννήσει και η ίδια πρόωρα στις 28 εβδο-

μάδες, παρακολουθώ τις εξελίξεις εδώ και 20 

χρόνια, δεν νομίζω ότι έχετε καταφέρει και 

πολλά πράγματα για την πρόληψη του πρόωρου 

τοκετού. 

 

Κάνετε λάθος. Έχουμε πολύ σημαντικές και αισιόδο-

ξες εξελίξεις. Έχω δημοσιεύσει ότι σε κάποιο βαθμό 

μπορούμε να προβλέψουμε τον πρόωρο τοκετό. 

Παλιά προβλέπαμε από το μήκος του τραχήλου της 

μήτρας στις γυναίκες στην 20η εβδομάδα αν υπήρχε 

ρίσκο για πρόωρο τοκετό και χορηγούσαμε προγεστε-

ρόνη στις γυναίκες στις οποίες βρίσκαμε κοντό τρά-

χηλο. Πλέον, ξέρουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε 

και να προλάβουμε πολλά με έλεγχο την 12η εβδο-

μάδα, την εβδομάδα που γίνεται και η αυχενική δια-

φάνεια. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι στη 12η εβδομάδα 

μπορούμε να εντοπίσουμε τις γυναίκες που έχουν 

υψηλό κίνδυνο για πλακουντιακή ανεπάρκεια, πρώτον 

με απλή υπερηχογραφική εξέταση, μετρώντας τη ροή 

αίματος από τη μητέρα στον πλακούντα, δεύτερον με-

τρώντας την πίεση της γυναίκας και τρίτον μετρώντας 

την ορμόνη placental growth factor (PLGF). O συνδυα-

σμός αυτός μας βοηθάει να εντοπίσουμε τις γυναίκες 

με κίνδυνο πλακουντιακής ανεπάρκειας, που είναι η 

νούμερο ένα αιτία πρόωρου τοκετού. Σε αυτές τις γυ-

ναίκες δίνουμε ασπιρίνη από την 12η μέχρι την 36η 

εβδομάδα και έχουμε ελαττώσει τον κίνδυνο προεκλα-

ψίας, πρόωρου τοκετού και ελλιπούς ανάπτυξης του 

εμβρύου κατά 90%. 

 

 

Δεν είναι η λύση η προληπτική χορήγηση ηπα-

ρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδιαί-

τερα στις γυναίκες με θρομβοφιλία;  

 

Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες βοηθά η 

ηπαρίνη σε εγκυμονούσες (όπως για παράδειγμα εκεί-

νες με ερυθηματώδη λύκο ή αντιφωσφολιπιδικό σύν-

δρομο). Στη μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών που 

χορηγείται ηπαρίνη κατά την εγκυμοσύνη επειδή 

έχουν θρομβοφιλία ή για άλλους λόγους για την πρό-

ληψη πρόωρου τοκετού είναι λάθος. Είναι κάτι που 

εφαρμόζεται στη Ρουμανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αίγυ-

πτο, Βουλγαρία και Ελλάδα, όχι όμως στην Αγγλία και 

στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες της Δύσης.  

 

 

Πιστεύετε δηλαδή ότι δε σχετίζεται η θρομβο-

φιλία με τον πρόωρο τοκετό; 

 

Μόνο αν διαπιστωθεί πλακουντιακή ανεπάρκεια, που 

μπορεί να εξακριβώσουμε με υπερηχογραφική έρευνα 

στην 12η εβδομάδα. Σε αυτές τις γυναίκες γίνεται πρό-

ληψη πρόωρου τοκετού με τη χορήγηση ασπιρίνης. 

 

 

Περιμένετε σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της 
Εμβρυοϊατρικής και της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης στο άμεσο μέλλον;  
 

Πιστεύω ότι και στα δυο πεδία γίνεται περισσότερη 

έρευνα για την ανακάλυψη γενετικών ανωμαλιών και 

αναμένω να δούμε θεραπείες σχετικά με αυτές. Αυτήν 

τη στιγμή στις περιπτώσεις μεσογειακής αναιμίας εξε-

τάζουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να θεραπεύσουμε 

με μεταμόσχευση μυελού το έμβρυο. 
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Θα μιλήσω για τον δικό μου τομέα, 
την Εμβρυοϊατρική. Έχω εκπαι-
δεύσει πάνω από 150 γιατρούς σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Βόλο, Γιάννενα. Θέλω να πω ότι 
στον υπέρηχο εμβρύου το επίπεδο 
στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ 
υψηλό. Είναι πιο υψηλό από την 
Αγγλία. Στην Ελλάδα έχουν πολύ 
καλά μηχανήματα και πολύ καλά 
εκπαιδευμένους γιατρούς. Επίσης, 
η Ελλάδα έχει πολύ καλή θέση πε-
ριγεννητικής θνησιμότητας και 
ασφαλών τοκετών

“

“



Η πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας πάντως 

αντιμετωπίζεται με τον προεμφυτευτικό έλεγχο 

των εμβρύων κατά τη διάρκεια της εξωσωματι-

κής. 

 

Πράγματι, υπάρχει μεγάλη πρόοδος της εξωσωματι-

κής για τον έλεγχο γενετικών ανωμαλιών χάρη στον 

προεμφυτευτικό έλεγχο, όμως εξακολουθούν στον 

πλανήτη να υπάρχουν ζευγάρια που δεν θέλουν για 

λόγους κουλτούρας ή προσωπικών πεποιθήσεων να 

κάνουν εξωσωματική ή δεν σκέφτονται σε καμία πε-

ρίπτωση τον τερματισμό μιας εγκυμοσύνης.  

 

Θεωρείτε πιο σημαντική μια νέα επιστημονική 

ανακάλυψη ή τη μεταλαμπάδευση της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης; 

 

Η έρευνα δεν πρέπει να σταματά ποτέ, όμως η γνώση 

από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν πρέπει να μένει 

δική σου ιδιοκτησία, πρέπει να μεταλαμπαδεύεται σε 

όσο το δυνατόν περισσότερους. Όραμά μου είναι το 

ίδιο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται στην Αγγλία 

και σε οποιαδήποτε προηγμένη χώρα στο πεδίο της 

Εμβρυοϊατρικής να παρέχεται και στην Ρουάντα. Έχω 

κάνει αρκετές δωρεές για να πετύχω αυτόν τον σκοπό.  

 

 

Σας αποκαλούν πατέρα της αυχενικής διαφά-

νειας, πατέρα της Εμβρυοϊατρικής. Είστε όμως 

και πατέρας δυο παιδιών. Θέλετε να μου μιλή-

σετε για τα παιδιά σας; 

 

Έχω έναν γιο, τον Ηρόδοτο, που πήρε το όνομα του 

πατέρα μου. Έχει γεννηθεί στις 3 Απριλίου του 1994 

και μία κόρη την Δέσποινα, που έχει γεννηθεί στις 23 

Δεκεμβρίου του 1996 και πήρε το όνομα της μητέρας 

μου.  

Ο γιος μου έχει σπουδάσει Γενετική σε σχέση με το 

Global Health, κάνει Μaster στο Ρublic Αdministra-

tion και θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα της Ιατρικής 

σε παγκόσμια βάση. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη 

Ρουάντα, με σκοπό να οργανώσει το πώς μπορούν να 

παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες σε αναπτυσσόμενες 

χώρες, ενώ έχει ήδη ταξιδέψει σε Περού, Κολομβία, 

Παναμά.  

Η κόρη μου έχει σπουδάσει Γενετική, Law, Μedical 

Ethics και τώρα είναι στον τρίτο χρόνο Ιατρικής, είναι 

πάντα πολύ συγκεντρωμένη σε ό,τι κάνει και θέλει να 

είναι πάντα σε όλα πρώτη. Η κόρη μου είναι φιλόδοξη 

με ηγετικές ικανότητες, όπως και o γιος μου, που είναι 

πιο ήρεμη δύναμη και με πιο αλτρουιστικό πνεύμα.  

 

 

Ακούγεστε περήφανος μπαμπάς… 

 

Δυστυχώς, δεν κατάφερα να αφιερώσω όσο χρόνο θα 

ήθελα στα χρόνια που μεγάλωναν τα παιδιά. Είμαι πε-

ρήφανος, όμως, όχι μόνο για τα επιτεύγματά τους, τις 

σπουδές τους και τους στόχους τους. Είναι εξαιρετικά 

παιδιά και είμαι περήφανος και για τον χαρακτήρα 

τους. Αυτό φυσικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ανατροφή από τη μητέρα τους, που τα μεγάλωσε στην  

Αθήνα.  

 

Προς τιμήν σας που το λέτε αυτό…  

 

Μα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Πιστεύω, 

εξάλλου, ότι η δύναμη της οικογένειας είναι στη γυ-

ναίκα. Αυτό είναι κάτι που πίστευα και για τη δική μου 

μητέρα.  

 

Έχετε μιλήσει αρκετές φορές για τον «γάμο» 

σας με την Ιατρική και για τον «έρωτα» με την 

Εμβρυοϊατρική. Θεωρείτε ότι η πίστη και η 

αφοσίωσή σας στην Επιστήμη είχε κάποιο τί-

μημα;  

 

Υπήρξε τίμημα. Ναι. Δεν έζησα από κοντά τα παιδιά 

μου που μεγάλωναν με τη μητέρα τους στην Αθήνα. 

Στερήθηκα αυτά τα στάδια. Κάθε φορά που ερχόντου-

σαν όμως στην Αγγλία, τους έπαιρνα από την ηλικία 

των πέντε ετών στο νοσοκομείο. Το ίδιο έκανε κι ο πα-

τέρας μου όταν ήμουν μικρός. Με έπαιρνε μαζί στα 

χωριά που επισκεπτόταν στην Κύπρο ως γιατρός. 

Έβλεπα από μικρό παιδί πώς μέσα από την Ιατρική 

προσφέρεις και διδάσκεις στους άλλους την αγάπη. 

Αυτό ήθελα να δουν και τα παιδιά μου. Να δουν τη 

σχέση μου με τους άλλους γιατρούς, τους ασθενείς. 

Έβλεπαν τα αστεία που μπορεί να έκανα σε μια ατμό-

σφαιρα αμηχανίας, την προσπάθεια να κάνω κάποιον 
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παγωμένο από τον φόβο και την λύπη να χαμογελάσει. 

Το χιούμορ είναι κάτι που υπάρχει και στη μεταξύ μας 

σχέση. Ήθελα τα παιδιά μου να βλέπουν πού έχω αφιε-

ρώσει τη ζωή μου και γιατί.  

Ένιωθα ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως με συγχωρήσουν 

για την όποια απουσία και έλλειψη ως πατέρας. Θεωρώ 

ότι με έχουν συγχωρήσει γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση. 

Όχι τη σχέση της τυπικής ελληνικής οικογένειας, που 

πρέπει να καθίσουμε να φάμε όλοι μαζί ή να πάμε δια-

κοπές μαζί. Ο καθένας είναι στο διαμέρισμά του, δεν 

τους παίρνω συνέχεια τηλέφωνο για να τους φροντίσω, 

δεν είμαι από πάνω τους. Με παίρνουν εκείνοι, όταν 

χρειάζονται τη συμβουλή μου.  

 

 

Είναι κάτι που θα αλλάζατε, αν πηγαίνατε τον 

χρόνο πίσω;  

 

Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να 

καθίσω στο σπίτι να παίζω τον μπαμπά, παρόλο που μου 

έλειψαν τα παιδιά μου στα στάδια αυτά που μεγάλωναν. 

Δεν είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα έκανα κάτι πολύ δια-

φορετικό.  

 

Είχα και έχω αφοσιωθεί στην Ιατρική, όπως έκανε κι ο 

πατέρας μου. Κι εμένα μου έλειψε ο πατέρας μου, γιατί 

ήταν γιατρός και είχε αφοσιωθεί στην Ιατρική. Είχε 

κάνει και φυλακή για 4 χρόνια ως κρατούμενος ως ένας 

από τους αρχηγούς στον αγώνα απελευθέρωσης της Κύ-

πρου. Αν τον ρωτούσαν αν θα άλλαζε κάτι, αν δεν θα 

αγωνιζόταν για την ελευθερία της Κύπρου και για το 

όραμά του για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα για 

να μην τον στερηθώ εγώ, ελπίζω η απάντηση που θα 

έδινε να ήταν «όχι».  

 

Έρχεστε σε επαφή με αγχωμένες μαμάδες που 

χρειάζεται να τις κάνετε κάποια εξέταση ή κάποια 

επέμβαση. Είναι παρόντες και οι μπαμπάδες σε 

αυτές τις διαδικασίες; 

 

Πάντα. Ενθαρρύνω σε όλους τους υπέρηχους και τις χει-

ρουργικές επεμβάσεις που γίνονται να είναι παρόντες 

και οι μπαμπάδες. Επειδή οι επεμβάσεις αυτές γίνονται 

κάτω από τοπική αναισθησία κι όχι ολική νάρκωση, έχει 

σημασία η εγκυμονούσα να νιώθει υποστήριξη και να 

νιώθουμε ότι προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο 

αποτέλεσμα.  

 

 

Παρατήρησα στο ντοκιμαντέρ ότι παροτρύνετε 

την εγκυμονούσα να σας κρατάει από το μπρά-

τσο την ώρα της επέμβασης. Το κάνετε για να 

πάρει εκείνη δύναμη ή την εισπράττετε κι εσείς;  

 

Και τα δυο. Είναι αμφίδρομο. Έχει μεγάλη σημασία 

να μου κρατά το χέρι, όταν κάνω τέτοιου είδους επεμ-

βάσεις. Όχι μόνο γιατί η ίδια νιώθει περισσότερη 

ασφάλεια, αλλά επειδή το χέρι της λειτουργεί ως βα-

ρόμετρο για εμένα. Η γυναίκα μπορεί να νιώθει κατά 

τη διαδικασία πόνο και πριν καν εκφράσει αυτόν τον 

πόνο, μου σφίγγει το χέρι. Οπότε καταλαβαίνω πριν 

μιλήσει ότι χρειάζεται να προσέξω παραπάνω σε κά-

ποιο σημείο, προετοιμάζομαι ότι μπορεί η ασθενής ένα 

δύο δευτερόλεπτα μετά να αντιδράσει με κάποια από-

τομη κίνηση-αντίδραση στον όποιο πόνο, όσο εγώ χει-

ρίζομαι το ενδοσκόπιο μέσα στην μήτρα σε κάποια 

κρίσιμη στιγμή.  

 

Διαχειρίζεστε δύσκολες καταστάσεις όπου χρει-

άζεται να είστε ψύχραιμος, καθησυχαστικός, 

αλλά και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Θεω-

ρείτε ότι είναι καλό ένας γιατρός να είναι τολ-

μηρός; 

 

Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν δεν είναι κάποιος τολ-

μηρός, δεν μπορεί να προχωρήσει η Επιστήμη. Αν ο 

Mπάρναρντ δεν είχε τολμήσει να προχωρήσει στη με-

ταμόσχευση καρδιάς, δεν θα ζούσε τόσος κόσμος με 

μεταμοσχευμένες καρδιές. Οι πρωτεργάτες σε έναν 

τομέα είναι πάντα τολμηροί. Την ίδια στιγμή, δεν πρέ-

πει να ξεπερνάς τα όρια της ασφάλειας, να μη νομίσεις 

ότι είσαι Θεός. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος πάνω σε αυτό 

για εμένα είναι ο Ιπποκράτης με τα εξής του λόγια : 

«Αν δεν είσαι σίγουρος ότι κάτι θα προκαλέσει καλό, 

τουλάχιστον μην κάνεις κάτι που θα προκαλέσει 

κακό». Κάθε φορά που θέλω να δοκιμάσω κάτι νέο 

πρέπει να ζυγίσω για κάμποσο καιρό τα πιθανά θετικά 

και αρνητικά του εγχειρήματος. Μαζεύεις τους κατάλ-

ληλους συνεργάτες, συζητάς με άλλους επιστήμονες 

στον ίδιο τομέα, παίρνεις άδεια από τον υπεύθυνο 
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φορέα σχετικά με την επικινδυνότητα και τα πιθανά προ-

τερήματα και φυσικά πρέπει να κερδίσεις και την εμπι-

στοσύνη των ασθενών στους οποίους θα δοκιμάσεις το 

εγχείρημα.  

Σίγουρα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγχώνεσαι. 

Ακόμα κι όταν υπάρχει εμπειρία, κάθε περίπτωση είναι 

μοναδική. Δεν τα καταφέρνεις πάντα. Πεθαίνει ένα 

μωρό. Πρέπει σε δευτερόλεπτα να εξηγήσεις τι έχει συμ-

βεί, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη, να προχωρήσεις γρή-

γορα σε δευτερόλεπτα για να σώσεις το άλλο. Κάποιοι με 

παρουσιάζουν ως Θεό, όμως είμαι ένας άνθρωπος που αν-

τιδρώ ανθρώπινα σε αυτές τις καταστάσεις. 

  

 

Γενικά είστε ψύχραιμος ως χαρακτήρας; 

 

Είμαι συναισθηματικός, αλλά γενικά ψύχραιμος. 

 

 

Τα τελευταία δυο χρόνια έχετε μιλήσει ανοιχτά για 

το γεγονός ότι έχετε αιματολογικό καρκίνο. Θα 

σας γυρίσω στη στιγμή της διάγνωσής σας. Ήσα-

σταν ψύχραιμος;  

 

Ναι και έλεγα αστεία. Όταν μου ανακοίνωσε ο γιατρός 

την αρρώστια που είχα, εκείνα τα πρώτα λεπτά προσπα-

θούσα να τον ψυχολογήσω.  Έβλεπα απέναντί μου έναν 

άνθρωπο εβδομήντα χρονών, καθηγητή και Κnighthood 

Sir, είναι ο γιατρός της βασίλισσας. Ως γιατρός άκουγα 

έναν άλλο γιατρό, αλλά τον παρακολουθούσα και σαν ψυ-

χολόγος, με ποιον τρόπο προσπαθεί να μου εξηγήσει την 

ασθένειά μου και έβλεπα ότι δυσκολευόταν, αισθανόταν 

αμηχανία επειδή ήμουν κι εγώ γιατρός.  

Φεύγοντας από το γραφείο του άρχισα να σκέφτομαι και 

να συνειδητοποιώ τι μου είχε πει και μετά, όπως ο καθέ-

νας, μπήκα στο Ιnternet για να διαβάσω κάτι περισσό-

τερο. Όταν διάβασα ότι το περιθώριο ζωής είναι ένα με 

δυο χρόνια, άρχισα να προβληματίζομαι.  Τηλεφώνησα 

αμέσως στον υπεύθυνο αιματολογίας στο νοσοκομείο μου 

που είμαστε και φίλοι πολλά χρόνια για να τον ρωτήσω 

αν είναι έτσι τα πράγματα, έχω πράγματι ένα με δυο χρό-

νια ζωής ή έχουν αλλάξει τα πράγματα; Μετά από συνάν-

τηση που είχα μαζί του ως επιστήμονας προς επιστήμονα 

είχα καλύτερη ενημέρωση και άρχισα να βλέπω τα πράγ-

ματα πιο αισιόδοξα. 

 

Τα βλέπετε πιο αισιόδοξα λόγω της εμπιστοσύνης 

σας στην Επιστήμη;   

 

Είμαι γενικά αισιόδοξος ως άνθρωπος και ναι, έχω εμπι-

στοσύνη στην Επιστήμη. Αυτό  κάνω όλη μου την ζωή, 

προωθώ την έρευνα, πιστεύω στην έρευνα και στις εξελί-

ξεις. Κατά μέσο όρο οι μισοί ασθενείς με την ασθένειά 

μου θα ζήσουν περισσότερο από πέντε χρόνια, ενώ συνέ-

χεια βγαίνουν νέα φάρμακα. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι σε 

αυτούς τους μισούς που θα ζήσουν.  

Ήταν σημαντικό επίσης ότι οι μοντέρνες χημειοθερα-

πείες για τον καρκίνο του αίματος μου επιτρέπουν να 

κάνω μια ένεση και να παίρνω τα χάπια μου στο νοσοκο-

μείο που εργάζομαι και μετά να πηγαίνω στο τμήμα μου 

για να ασχοληθώ με τους ασθενείς μου. Είχαν προσφερ-

θεί διάφοροι, όταν έμαθαν για την ασθένειά μου, να πάω 

στα καλύτερα κέντρα της Αμερικής ή σε κάποια άλλα κέν-

τρα της Αγγλίας. Για εμένα το πιο σημαντικό ήταν να εν-

τάξω την θεραπεία μέσα στο πλαίσιο της 

καθημερινότητάς μου κι όχι να παλέψω με την ασθένεια 

απομονωμένος σε κάποιο νοσοκομείο. Είχε μεγάλη ση-

μασία για εμένα να συνεχίσω να εργάζομαι.  

Τα δύσκολα για εμένα ήρθαν τον Μάρτιο του 2020, όταν 

πλέον λόγω του κορωνοϊού και του lockdown δεν μου επέ-

τρεπαν να εργάζομαι. Ξεκίνησαν τα zoom, επικοινω-

νούσα με τηλεπικοινωνία με τους γιατρούς, καθοδηγούσα 

τους συνεργάτες μου το πού ακριβώς θα κάνουν τοπική 

αναισθησία, πού θα βάλουν το ενδοσκόπιο. Με τη βοή-

θεια της τεχνολογίας κάναμε μαθήματα που επεκτάθηκαν 

σιγά σιγά από τα 50 στα 18000 άτομα από 180 χώρες του 

κόσμου. Ήταν δύσκολο γιατί μου αρέσει να είμαι σε 

επαφή με τους ανθρώπους, να κάνω χειραψία, να τους 

αγγίζω. Είμαι ευγνώμων, όμως, που η τεχνολογία μάς 

επέτρεψε να συνεχίσουμε το έργο μας.   

Η επόμενη δύσκολη στιγμή στην πορεία της ασθένειάς 

μου ήταν στις 20 Ιουλίου του 2020. Συμβολική ημερομη-

νία που συνέπεσε με την ημερομηνία της τουρκικής ει-

σβολής στην Κύπρο. 

 

 

Τι συνέβη τότε; 

 

Μπήκα στο νοσοκομείο για να κάνω μεταμόσχευση μυε-

λού. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου δίνουν ένα 

φάρμακο που σου καταστρέφει το ανοσοποιητικό και 
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Η έρευνα δεν πρέπει να στα-
ματά ποτέ, όμως η γνώση από 
τα αποτελέσματα της έρευνας 
δεν πρέπει να μένει δική σου 
ιδιοκτησία, πρέπει να μεταλαμ-
παδεύεται σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους. Όραμά μου 
είναι το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών 
που παρέχεται στην Αγγλία και 
σε οποιαδήποτε προηγμένη 
χώρα στο πεδίο της Εμβρυοϊα-
τρικής να παρέχεται και στην 
Ρουάντα. Έχω κάνει αρκετές 
δωρεές για να πετύχω αυτόν τον 
σκοπό.  

“

“



βλέπεις τις επόμενες μέρες να χάνεις τα μαλλιά σου, 

έχεις διάρροιες, εμετούς, πέφτουν τα λευκά αιμο-

σφαίρια -η αντίσταση του οργανισμού. Κατά τη διάρ-

κεια αυτής της θεραπείας δεν θα τα καταφέρουν όλοι. 

Μετά από δέκα μέρες τα λευκά αιμοσφαίρια ξανανε-

βαίνουν, όμως χρειάζεται να είσαι απομονωμένος για 

το ενδεχόμενο να κολλήσεις κάποια λοίμωξη. Εγώ άν-

τεξα την θεραπεία, όμως κατά την ανάρρωση μετά 

από δυο βδομάδες στο νοσοκομείο δεν άντεχα άλλο, 

τους είπα «σας παρακαλώ, διώξτε με από εδώ μέσα, 

γιατί θα τρελαθώ», και έτσι πήγα σπίτι. 

Για κάποιο χρονικό διάστημα ένιωθα πολύ αδύναμος.  

Ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια που έπαιρνα αυτό 

το διάστημα από τους γιατρούς μου. Αιματολόγοι και 

από την Ελλάδα με έπαιρναν καθημερινά, μου εξη-

γούσαν τι ακριβώς μου συμβαίνει και επίσης ήταν 

συγκινητική η υποστήριξη που έπαιρνα από όλους 

όσοι γνώριζαν, συνεργάτες και μαθητές.  

 

 

Και από τους σημαντικούς ανθρώπους της 

ζωής σας; Είχατε υποστήριξη; Υπήρχε κάποια 

σύντροφος δίπλα σας;  

 

Ναι, υπήρχε, ήταν δίπλα μου. Ήταν μαζί μου και τα 

παιδιά μου και η μητέρα τους. Όλοι. Ήμουν τυχερός 

γιατί είχα μαζί μου ανθρώπους που με αγαπούσαν 

πολύ. Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να 

αντιμετωπίσει κανείς κάθε αρρώστια…  

 

 

Ποια ήταν η θέση του Θεού σε αυτή την δύ-

σκολη στιγμή; Πιστεύετε στον Θεό;  

 

Πιστεύω, ναι. Δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε από τύχη 

εδώ. Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Στη δύσκολη 

στιγμή προσευχήθηκαν άλλοι για εμένα. Υπήρξαν άν-

θρωποι που με έφεραν πιο κοντά στον Θεό.  Είχα 

στενή επαφή με τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανά-

σιο, ο οποίος πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει 

Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Ήξερα, και αυτό μου 

έδινε δύναμη, ότι ιερείς, μοναχοί σε μοναστήρια στην 

Κύπρο και στην Ελλάδα προσευχήθηκαν για εμένα.  

Πώς νιώθετε τις στιγμές που βλέπετε ότι η Επι-

στήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά;  

 

Μεγάλη λύπη. Ο θυμός έρχεται μαζί με την λύπη, 

αλλά δεν είναι το κύριο συναίσθημα. Έρχονται ασθε-

νείς σε εμένα και με βλέπουν σαν την τελευταία ελ-

πίδα. Όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να δώσω λύση και 

πρέπει να πω στους γονείς ότι το μωρό τους θα πεθά-

νει, με κυριεύει μεγάλη λύπη και απογοήτευση. Συμ-

πάσχω μαζί τους, δεν είναι ένα περιστατικό ακόμα 

στον κατάλογο των επιτυχιών και αποτυχιών. Είμαι ο 

άνθρωπος που θα μπορούσα, αν τα είχα καταφέρει, 

να αλλάξω την ζωή τους. Την ίδια στιγμή σκέφτομαι 

πως μπορεί να προχωρήσει η Επιστήμη και να δώσει 

λύσει σε παρόμοια προβλήματα. Όμως, πάντα θα 

υπάρχουν θέματα που δεν θα μπορέσει να λύσει ποτέ 

η Επιστήμη…  

 

 

Ζείτε και εργάζεστε τόσα χρόνια στο εξωτε-

ρικό… Δεν σας λείπει η πατρίδα;  

 

Για παραπάνω από 50 χρόνια ζω και εργάζομαι στην 

Αγγλία. Όσο περισσότερο λείπω από την Κύπρο τόσο 

περισσότερο Έλληνας νιώθω και με συγκινεί να 

νιώθω Έλληνας. Αν με ακούσετε να μιλάω αγγλικά, η 

προφορά μου είναι ελληνική. Θέλω να είναι ελληνική, 

θέλω να ξεχωρίζω ως Έλληνας. Όταν θα μιλήσω για 

την Ελλάδα, όσα παράπονα και να κάνω για τους Έλ-

ληνες και τους Κύπριους, όταν βρίσκομαι σε ξένη 

χώρα, όλοι αντιλαμβάνονται πόσο περήφανος είμαι 

που είμαι Έλληνας.  

 

 

Βλέπω ακριβώς από πίσω σας ότι υπάρχει ένα 

έργο τέχνης που απεικονίζει ελληνική μυθολο-

γία; Σωστά; 

 

Ναι, είναι ο Δίας που σε μορφή σύννεφου σμίγει με 

την Ιώ. Στο σπίτι και στο γραφείο μου θα δείτε παν-

τού πίνακες ζωγραφικής από χωριά της Κύπρου της 

δεκαετίας του πενήντα – είμαι κολλημένος σε εκείνη 

την εποχή- και πίνακες από την Ελληνική μυθολογία. 

Αυτοί οι πίνακες μου θυμίζουν ποιος είμαι. Πόσο πε-

ρήφανος αισθάνομαι που είμαι Έλληνας. 
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Who is Who 
 
Καθηγητής Εμβρυοϊατρικής του King’s College Λονδίνου, Eπίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. Ο Κύπρος Νικολαΐδης θεωρείται ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας, διαγνωστική τεχνική 
που συντελεί στον πρώιμο εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Down και είναι 
πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογές του cell free DNA testing  για τον εντοπισμό χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών στο περιφερικό αίμα της γυναίκας. 
  
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναπτύξει και επεμβατικές θεραπείες (διαχωρισμός μονοχοριακών διδύ-
μων, θεραπευτική απόφραξη τραχείας κ.α.), που έχουν εφαρμογή στον τομέα της Μικροχειρουργικής του Εμ-
βρύου. 
    
Ο Καθηγητής Νικολαΐδης αντικατέστησε την εξέταση του εμβρύου με το στηθοσκόπιο με την «ομφαλο-παρακέν-
τηση», δηλαδή δειγματοληψία αίματος μέσω της διαπλακουντιακής οδού. Η έρευνά του αφορά στο σύνολο της 
μαιευτικής παρακολούθησης.  
 
Τα τελευταία 20 χρόνια θεμελιώθηκε η θεωρία του που είναι γνωστή ως Αντίστροφη Πυραμίδα της εγκυμοσύνης, 
βάσει της οποίας υποστηρίζεται ότι μία επίσκεψη της επιτόκου στις 11-13 εβδομάδες, η οποία περιλαμβάνει συγ-
κεκριμένες εξετάσεις, μπορεί με ακρίβεια να ορίσει το εξατομικευμένο ρίσκο για ένα ευρύ φάσμα παθολογίας της 
κύησης, που περιλαμβάνει την αποβολή και τον ενδομήτριο θάνατο, την προεκλαμψία, τον διαβήτη της εγκυμο-
σύνης, τον πρόωρο τοκετό, την καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή της παρακολούθησης 
της επιτόκου επιτρέπει τον εξατομικευμένο σχεδιασμό παρακολούθησης της εγκύου για πιο ασφαλείς κυήσεις. 
 
O Κύπρος Νικολαΐδης έχει εκπαιδεύσει και εκπαιδεύει στην Εμβρυοϊατρική εκατοντάδες γιατρούς από 180 χώρες 
του κόσμου και το όραμά του είναι οι παροχές υγείας να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.  
Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ’ ως 
«ελάχιστο» -όπως ανέφερε ο ίδιος- «δείγμα αναγνώρισης και εκτίμησης της πολύτιμης επιστημονικής, ανθρωπι-
στικής και κοινωνικής του προσφοράς».  



MD, FEBU, FECSM

Σωτήρης  Ανδρεαδάκης 
Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

τ. Πρόεδρος της Σ.Ε. του τμήματος  
Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της  Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρίας 



την αρχή της πανδημίας της COVID-19, τα πρώτα στοι-

χεία έδειξαν  ότι πιθανόν οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι 

στη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό σε σχέση με τις γυ-

ναίκες και αυτό πιθανόν σχετίζεται με το ανδρογονικό 

ορμονικό περιβάλλον και με την πιο εύκολη διείσδυση του ιού στα 

όργανα του ανδρικού γεννητικού συστήματος. Με τα νεότερα δε-

δομένα, γνωρίζουμε πλέον πως η επίδραση της Covid 19 στο αν-

δρικό αναπαραγωγικό σύστημα είναι σημαντική μόνο σε άνδρες 

που νοσούν σοβαρά.  

Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι οι νεότερες μεταλλάξεις έχουν την τάση 

να προκαλούν ελαφρύτερη νόσηση, περιμένουμε η νόσος πλέον να 

έχει μικρότερη επίπτωση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία και λειτουργία του άνδρα. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η πανδημία είναι ακόμη πα-

ρούσα, δεν γνωρίζουμε την πορεία ενδεχόμενων νέων μεταλλά-

ξεων, οπότε υπάρχουν και σήμερα πολλά ερωτήματα όσον αφορά 

την επίπτωση της νόσου στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
COVID 19 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σ



COVID 19 και ανδρικό γεννητικό σύ-
στημα  
 
Ο SARS-CoV-2 εισέρχεται στα κύτταρα μέσω της πρω-

τεΐνης S της ακίδας του, που σχηματίζει προεξοχές στην 

επιφάνειά του. Αυτή η πρωτεΐνη έχει δύο μονάδες, την 

S1 και την S2, από τις οποίες η πρώτη είναι αυτή που 

συνδέεται με έναν υποδοχέα, τον ACE2, στα κύτταρα-

στόχους του ιού, ενώ η δεύτερη, η S2, αντιδρά με μια 

πρωτεάση, την TMPRSS2, ένα ένζυμο δηλαδή που δια-

σπά πρωτεΐνες, η οποία διατρέχει τη μεμβράνη του κυτ-

τάρου-στόχου και διασπά την ακίδα και εισάγει 

διαμέσου της μεμβράνης τον ιό στο κύτταρο. 

Όπως καταλαβαίνει κανείς, τα κύτταρα του οργανισμού 

που είναι πιο επιρρεπή στη λοίμωξη από τον ιό, είναι 

αυτά που διαθέτουν σε μεγαλύτερες ποσότητες τον υπο-

δοχέα ACE2 και τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη TMPRSS2.  

Έχοντας στο μυαλό μας αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που 

σχετίζονται με τη λοίμωξη Covid 19 και το ανδρικό γεν-

νητικό σύστημα. 

 

 

- Μπορεί ο όρχις να λειτουργεί ως “ρεζερβουάρ”  

για τον ιό στον άνδρα; Μπορεί αυτό να σχετίζεται 

με τη βαρύτερη νόσηση και θνητότητα στους άν-

δρες; 

 

Κατ’ αρχήν η έκφραση του υποδοχέα ACE2 είναι υψη-

λότερη στους πνεύμονες των ανδρών από ότι των γυναι-

κών. Ανάλυση εξάλλου της έκφρασης του υποδοχέα 

ACE2 στους όρχεις έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα στα σπερματογόνια, τα κύτταρα Leydig και τα 

κύτταρα Sertoli. Γι’ αυτό εικάζεται ότι ο όρχις ίσως είναι 

μια ακόμη πιθανή οδός της λοίμωξης από SARS-CoV-2. 

Ο υποδοχέας ACE2 μάλιστα βρίσκεται στα κύτταρα Ley-

dig και Sertoli σε τριπλάσιο ποσοστό σε σύγκριση με τα 

κύτταρα του πνεύμονα. 

Η υψηλή έκφραση του υποδοχέα ACE2 στα κύτταρα του 

όρχεως, σε αντίθεση με τη χαμηλή έκφρασή του στον 

ιστό των ωοθηκών, υποστηρίζει την άποψη ότι οι όρχεις 

πιθανόν λειτουργούν ως ειδικές “αποθήκες” ή “ρεζερ-



βουάρ” για τον ιό στο σώμα του άνδρα, εξηγώντας την 

καθυστερημένη “κάθαρση” του ιού στους άνδρες με 

Covid 19 σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό οδηγεί στην 

ύπαρξη μιας πιθανής προτίμησης του SARS-CoV-2 για 

τον όρχι. Ο ιός φαίνεται ότι αρχικά προσβάλλει τα κύτ-

ταρα Sertoli. Αυτά είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και 

ρύθμιση της σπερματογένεσης, αλλά και τη δημιουργία 

του αιματο-ορχικού φραγμού, που είναι ένας μηχανι-

σμός προστασίας των σπερματικών κυττάρων. Αυτό 

οδηγεί σε διαταραχή της σπερματογένεσης και διακοπή 

του αιματο-ορχικού φραγμού. Επίσης  προσβάλλονται 

τα κύτταρα Leydig, οδηγώντας σε υπογοναδισμό, δη-

λαδή μεγάλη μείωση της συγκέντρωσης της τεστοστε-

ρόνης η οποία παράγεται από τα συγκεκριμένα 

κύτταρα, προκαλώντας έτσι διακοπή της σπερματογέ-

νεσης, αλλά και διαταραχή των ενδο-ορχικών ανοσολο-

γικών μηχανισμών που ρυθμίζονται επίσης από τα 

κύτταρα Leydig. 

 

 

- Μπορεί η Covid 19 να οδηγήσει σε ανδρική υπο-

γονιμότητα; Προσβάλλεται ο όρχις από τη λοί-

μωξη; Μεταδίδεται ο SARS-CoV-2 με το σπέρμα; 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται; 

 

Εξετάζοντας όλα τα όργανα του ανδρικού γεννητικού 

συστήματος ως προς την παρουσία και μετάδοσή του, 

φαίνεται πρώτα πρώτα ότι ο ιός SARS-CoV-2 δεν ανευ-

ρίσκεται στις εκκρίσεις του προστάτη, καθώς σε 3 σχε-

τικές μελέτες και τα 89 δείγματα που εξετάσθηκαν 

βρέθηκαν αρνητικά για τον ιό. Όσον αφορά τους όρχεις 

και τις επιδιδυμίδες, ένα ποσοστό 10 – 22 % των ανδρών 

με οξεία λοίμωξη COVID-19 εμφανίζουν ορχίτιδα ή ορ-

χεοεπιδιδυμίτιδα, πρόκειται όμως για ασθενείς με σο-

βαρή νόσο, οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία σε 

νοσοκομείο. Σε αυτούς τους άνδρες φαίνεται ότι μπορεί 

να προκληθεί και διαταραχή στη σπερματογένεση, άρα 

σε αυτούς πιθανόν και να επηρεαστεί η γονιμότητα, 

φαίνεται όμως πως αυτό θα είναι προσωρινό. Από νε-

κροτομικές μελέτες στους όρχεις ασθενών που πέθαναν 

από Covid 19 υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, 

από παρουσία του ιού και καταστροφική διήθηση με 
GO by GONIMOTITA / 83



φλεγμονώδη κύτταρα και παράγοντες φλεγμονής 

με πλήρη απουσία σπερματογένεσης, έως και αδυ-

ναμία ανίχνευσης του ιού και φυσιολογική σπερμα-

τογένεση σε αρκετούς ασθενείς. Συνοπτικά, 

φαίνεται ότι ο SARS-CoV-2 είναι πιο πιθανό να 

προσβάλλει τον όρχι προκαλώντας αυτοάνοση ορ-

χίτιδα διασπώντας τον αιματο-ορχικό φραγμό. Επί-

σης, η επικρατούσα θεωρία είναι ότι η υψηλή 

αιματογενής διασπορά του ιού σε άνδρες με σο-

βαρή νόσο και μεγάλο ιικό φορτίο είναι τελικά 

υπεύθυνη για την άμεση  προσβολή των οργάνων 

του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος.  

Όσον αφορά την παρουσία του ιού στο σπέρμα, 

αυτό φάνηκε μόνο σε μία μελέτη από όσες έγιναν 

σε όλο το διάστημα της πανδημίας, όπου βρέθηκαν 

σωματίδια του ιού στο σπέρμα σε 6 από τους 38 άν-

δρες που συμμετείχαν σε αυτήν, η αναζήτηση του 

ιού όμως έγινε στο σπέρμα αυτών των ανδρών στην 

οξεία φάση και με σοβαρή νόσηση. Φαίνεται ότι σε 

ήπια και μέτριας σοβαρότητας νόσηση είναι απί-

θανη η παρουσία του ιού στο σπέρμα και κατ’ επέ-

κταση η μετάδοση του ιού με τη σεξουαλική επαφή. 

Τέλος, όσον αφορά την παρουσία του ιού σε σχέση 

με την κρυοσυντήρηση του σπέρματος, σε όλες τις 

μελέτες φάνηκε ότι δεν βρέθηκε ο ιός σε κανένα 

κατεψυγμένο δείγμα που μελετήθηκε, οπότε είναι 

ασφαλής. 

 

 

- Ποιες μεταβολές συμβαίνουν στις παραμέ-

τρους του σπερμοδιαγράμματος; Πώς μπορεί 

αυτό να επηρεάσει την υποβοηθούμενη ανα-

παραγωγή; 

 

Άνδρες με μέτριας και σοβαρής βαρύτητας νόσο 

Covid 19 είχαν στις μελέτες ελάττωση στις παραμέ-

τρους του σπερμοδιαγράμματος σε σχέση με αυ-

τούς που νόσησαν ήπια και με την ομάδα ελέγχου. 

Σε 30 άνδρες που ανέρρωσαν φάνηκε ότι η μέση 

συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ήταν 12,5 εκ/ml, 

σημαντικά μειωμένη από άνδρες ίδιας ηλικίας, 

όμως μετά 3 μήνες αυξήθηκε σε 18 εκ/ml. Γενικά 

φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει μειωμένος αριθμός 

και κινητικότητα των σπερματοζωαρίων τουλάχι-

στον για 72-90 ημέρες μετά τη νόσο, που μπορεί να 

οδηγεί σε μειωμένη γονιμότητα, συνήθως όμως θα 

επέλθει ανάκαμψη μετά από 3 μήνες. Η λοίμωξη με 

SARS-CoV-2, όπως και άλλες ιώσεις, μπορεί να 

οδηγήσει σε οξειδωτικό στρες στο σπέρμα και σε 

αυξημένο κατακερματισμό DNA, που μπορεί να 

έχει αρνητική επίπτωση στην εμβρυογένεση και εμ-

φύτευση, όπως και να προκαλέσει αποβολές νωρίς 

στην κύηση. Σε μειωμένες παραμέτρους στο σπερ-

μοδιάγραμμα μπορεί να οδηγήσουν και η χαμηλή 

τεστοστερόνη και η ορχεοεπιδιδυμίτιδα που ανα-

φέρθηκαν, αλλά και το εμπύρετο και μόνο που συ-

νοδεύει μια σοβαρή λοίμωξη από τον ιό. 

Συμπερασματικά, άνδρες με μέτρια και σοβαρή 

COVID-19 νόσηση θα πρέπει να περιμένουν 3 

μήνες πριν επιχειρήσουν τεκνοποίηση με φυσικό 

τρόπο ή υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μετά την 

επάνοδο σε φυσιολογικά επίπεδα τιμών, το σπέρμα 

πιθανότατα είναι κατάλληλο για κρυοσυντήρηση 

και/ή χρήση σε εξωσωματική, αφού όμως προηγη-

θεί ανδρολογική εξέταση. 

 

 

- Πώς επηρεάζεται η στύση σε άνδρες που νο-

σούν από Covid 19; 

 

Η επίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας είναι 

υψηλότερη σε πρώην ασθενείς Covid 19. Κατά τη 

διαδικασία σύνδεσης / σύντηξης / πολλαπλασια-

σμού και εξάπλωσης του ιού δημιουργείται μια διά-

χυτη αγγειοπάθεια που προκαλεί μικροαγγειακή 

βλάβη, η οποία  αποτελεί χαρακτηριστικό της αγ-

γειακής στυτικής δυσλειτουργίας και πιθανόν είναι 

η αιτία για τη στυτική δυσλειτουργία των ασθενών 

μετά την ανάρρωση. Άλλοι υπεύθυνοι οργανικοί 

παράγοντες μπορεί να είναι ο υπογοναδισμός,το  

ψυχολογικό στρες και η επηρεασμένη πνευμονική 

αιμοδυναμική, φαίνεται όμως να συμμετέχουν και 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως ο εγκλεισμός, η 

απομόνωση και η μοναχική νοσηλεία. Η παρουσία 

του ιού στα σηραγγώδη σώματα του πέους αποτε-

λεί ένδειξη απ’ ευθείας προσβολής στο ενδοθήλιο 
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των σηραγγωδών σωμάτων, οδηγώντας σε στυτική 

δυσλειτουργία. Η ανίχνευση του ιού στα σηραγ-

γώδη σώματα είναι δυνατή ακόμα και 7 μήνες μετά  

τη λοίμωξη. 

 

 

- Πώς επιδρούν τα φάρμακα και τα εμβόλια 

για την Covid 19 στην αναπαραγωγική υγεία 

του άνδρα; 

 

Από τα αντιιικά φάρμακα που χορηγούνται για τον 

ιό, για τη Remdesivir δεν υπάρχουν δεδομένα για 

τοξικότητα στο  αναπαραγωγικό σύστημα. Η Rib-

avirin έχει πιθανή τερατογόνο δράση, η οποία φαί-

νεται να διαρκεί έως και 8 μήνες μετά τη διακοπή 

της.  

Από τα γενικά φάρμακα που χορηγούνται, η ιντερ-

φερόνη Α σε συνήθεις δόσεις δεν επηρεάζει την πα-

ραγωγή, ωρίμανση και κινητικότητα των 

σπερματοζωαρίων, ούτε τις ορμόνες αναπαραγω-

γής. Τα κορτικοστεροειδή ωστόσο προκαλούν πι-

θανώς έμμεση βλάβη στη σπερματογένεση μέσω 

του ορμονικού άξονα Υποθάλαμος -Υπόφυση – Όρ-

χεις. 

Επίσης, τα ευρέως φάσματος αντιβιοτικά, όπως η 

amoxicillin, η penicillin G, η  nitrofurantoin και οι 

κινολόνες έχουν γνωστή αρνητική επίδραση στον 

αριθμό, την κινητικότητα ή ζωτικότητα των σπερ-

ματοζωαρίων, η οποία όμως είναι παροδική. 

Όσον αφορά τέλος τα εμβόλια για την Covid 19, 

από τις μελέτες βρέθηκε ότι δεν παρατηρήθηκε ση-

μαντική διαφορά στις παραμέτρους του σπερμο-

διαγράμματος τόσο στους «υγιείς», όσο και στους 

ολιγοσπερμικούς άνδρες που συμμετείχαν σε 

αυτές. Επίσης, φάνηκε ότι τόσο τα mRNA όσο και 

τα εμβόλια με τμήμα του ιού, δεν επηρεάζουν την 

ποιότητα του σπέρματος σε άνδρες που υποβάλ-

λονται σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγω-

γής και πρέπει να θεωρούνται ασφαλή για την 

ανδρική αναπαραγωγική υγεία. 
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υπογονιμότητα είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς 
αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
σε όλο τον κόσμο. Η υπογονιμότητα πα-

ρουσιάζει ανοδικές τάσεις και στην Ελλάδα, καθώς ο 
αριθμός των ζευγαριών που δυσκολεύεται να συλλάβει 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παρά την ευρέως 
διαδεδομένη πεποίθηση ότι η υπογονιμότητα είναι, 
κυρίως, γυναικείας αιτιολογίας, είναι πλέον γνωστό 
ότι μπορεί να σχετίζεται τόσο με τη γυναίκα όσο και 
με τον άνδρα. 
 
Αιτίες Ανδρικής Υπογονιμότητας 
Οι κυριότερες αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας 
αφορούν γεννητικές ανωμαλίες, ενδοκρινικές διαταρα-
χές, τοπικά νοσήματα του ουρογεννητικού συστήμα-
τος, περιβαλλοντολογικά αίτια, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχουν προστεθεί και παράμετροι του τρόπου 
ζωής, όπως η παχυσαρκία, η κακή ποιότητα διατροφής, &
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η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, το κάπνι-
σμα και το στρες. 
 
Ο ρόλος της διατροφής 
Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της διατροφής στη 
γονιμότητα έχει κεντρίσει το επιστημονικό ενδια-
φέρον, υποδεικνύοντας ότι οι διαιτητικές συνή-
θειες μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Σε 
επίπεδο θρεπτικών συστατικών, έχει δοθεί ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον σε αντιοξειδωτικά συστατικά, 
καθώς τα σπερματοζωάρια έχουν αυξημένη ικανό-
τητα να παράγουν αντιδραστικά είδη οξυγόνου 
(ROS). Η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη C, το σελήνιο 
και τα καροτενοειδή, μπορούν να διατηρήσουν 
την ακεραιότητα του DNA των σπερματικών κυτ-
τάρων και να βελτιώσουν την κινητικότητα και τη 
μορφολογία των σπερματοζωαρίων, προστατεύον-
τάς τα από το οξειδωτικό στρες. 
Έχει, επίσης, φανεί ότι η συμπληρωματική χορή-
γηση ψευδαργύρου μπορεί να αυξήσει τον αριθμό 
των σπερματοζωαρίων, να βελτιώσει την κινητικό-
τητα και τη μορφολογία του σπέρματος. 
Επιπλέον, έχει δοθεί έμφαση και στη διαιτητική 
πρόσληψη λίπους, καθώς η σύσταση των κυτταρι-
κών μεμβρανών των σπερματοζωαρίων σε λιπαρά 
οξέα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ομαλή λει-
τουργία τους, τονίζοντας τη σημασία της επαρκούς 
διαιτητικής πρόσληψης ω-3 και ω-6 λιπαρών 
οξέων.   
Τέλος, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ φαίνε-
ται να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του σπέρ-
ματος. 
 
Ομάδες Τροφίμων 
Σε επίπεδο ομάδων τροφίμων, η κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών, δημητριακών ολικής 
άλεσης, γαλακτοκομικών χαμηλών σε λιπαρά και 
ψαριού, φαίνεται να επιδρά προστατευτικά σε πα-
ραμέτρους του σπέρματος, ενώ η αυξημένη κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος φαίνεται πως δρα 
επιβαρυντικά. Σε μία πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε 
ότι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανι-
κών (κυρίως πορτοκαλιών, ντομάτας και σκούρων 
πράσινων λαχανικών), πουλερικών, γάλακτος χα-

μηλού σε λιπαρά και θαλασσινών, συσχετίζεται 
με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
ασθενοζωοσπερμίας, ενώ, αντιθέτως, η κατανά-
λωση επεξεργασμένου κρέατος, πλήρων γαλα-
κτοκομικών προϊόντων και γλυκών 
συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερο κίν-
δυνο. Τα δεδομένα μιας πρόσφατης μελέτης 
υποδεικνύουν ότι η αυξημένη πρόσληψη φρού-
των και δημητριακών επηρεάζει θετικά την κι-
νητικότητα των σπερματοζωαρίων, ενώ η 
αυξημένη πρόσληψη δημητριακών ολικής άλε-
σης συσχετίστηκε με υψηλότερη συγκέντρωση 
σπερματοζωαρίων. Αντιθέτως, η κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος συσχετίσθηκε αρνητικά με 
την πιθανότητα εμφύτευσης του εμβρύου. 



Διατροφικά Πρότυπα 
Στη διατροφή μας δεν καταναλώνουμε μεμονωμένα 
θρεπτικά συστατικά ή τρόφιμα, αλλά συνδυασμούς 
αυτών, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η έρευνα 
να έχει επικεντρωθεί στο ρόλο των διατροφικών προ-
τύπων στη γονιμότητα, που αποτυπώνουν καλύτερα 
τις μακροχρόνιες διαιτητικές συνήθειες. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα μιας μελέτης, η προσκόλληση σε 
ένα «συνετό» διατροφικό πρότυπο, το οποίο χαρακτη-
ριζόταν από υψηλή κατανάλωση ψαριού, κοτόπου-
λου, φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και δημητριακών 
ολικής άλεσης, συσχετιζόταν θετικά με την προωθη-
τική κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Ένα από 
τα πιο γνωστά διατροφικά πρότυπα είναι και η μεσο-
γειακή δίαιτα, το οποίο φαίνεται να δρα προστατευ-
τικά. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που 
διεξήχθη στην Ελλάδα σε 244 υπογόνιμα ζευγάρια, 
φάνηκε ότι οι άνδρες με τη χαμηλότερη προσκόλληση 
στη μεσογειακή διατροφή είχαν περίπου 2,6 φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας μη-φυσιολογικών 
τιμών συγκέντρωσης, ολικού αριθμού και κινητικό-
τητας σπερματοζωαρίων, αντίστοιχα.  
 
Συμπερασματικά, οι διαιτητικές συνήθειες που φαί-
νονται να επιδρούν θετικά στην ανδρική υπογονιμό-
τητα είναι: 
Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
Κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης 
Κατανάλωση ημιάπαχων γαλακτοκομικών προϊόντων 
Μειωμένη κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμέ-
νου κρέατος και στροφή προς φυτικές πηγές πρωτεΐ-
νης, όπως τα όσπρια και οι ξηροί καρποί 
Κατανάλωση άπαχης πρωτεΐνης, όπως ψάρι, κοτό-
πουλο, γαλοπούλα και αβγά  
Προσοχή στα τηγανητά τρόφιμα, τη ζάχαρη, τα πρό-
σθετα σάκχαρα και τα γλυκά 
Χωρίς αμφιβολία, πέραν από τις ισορροπημένες δια-
τροφικές συνήθειες, κρίνεται υψηλής σημασίας η 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, ο δραστή-
ριος τρόπος ζωής, η διαχείριση του στρες, η διακοπή 
του καπνίσματος και της μεγάλης έκθεσης σε ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία. 



MITROPOLEOS 26 
ATHENS 10563 
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CHEF:ΝEΝΑ ΙΣΜYΡΝΟΓΛΟΥ



ΣΑΡΔΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑΤΗ 
 
 
Υλικά για 2 άτομα  
 
200 γρ. αλμυρίκια  
200 γρ. σαρδέλες  
Χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι  
Καμμιά 10αριά ντοματίνια, πλυμένα και κομμένα στα 4 
Μισό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 
Τα φύλλα από 5 κλαράκια φρέσκο δυόσμο, πλυμένο, στεγνωμένο 
1 κουταλιά σούπας κάπαρη  
Λίγο αλεύρι γ.ό.χ. 
Αλάτι   
Ελαιόλαδο 
 
Οδηγίες 
  
Χωρίζουμε τα αλμυρίκια σε μικρές τούφες και ψιλοκόβουμε τα πιο 
χοντρά κοτσάνια. 
Τα βράζουμε για 2 λεπτά. Αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα και ρί-
χνουμε αλάτι και λίγο ελαιόλαδο. 
Καθαρίζουμε τις σαρδέλες, κρατώντας κεφάλι και κόκαλο ενωμένα. 
Πασπαλίζουμε τις σαρδέλες με λίγο χοντρό αλάτι και τις αφήνουμε 
στο ψυγείο 1 ώρα να σφίξουν. Το αλάτι θα τις «ψήσει» ελαφρά.  
Τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ με το λεμόνι, το ξύσμα, τον δυόσμο, 
την κάπαρη και το κρεμμυδάκι, για 5 λεπτά. 
Αλευρώνουμε και τηγανίζουμε τα κόκκαλα και τα κεφάλια. Μετα-
φέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.  
Αλατοπιπερώνουμε. 
Απλώνουμε στο πιάτο τα αλμυρίκια και από πάνω το μείγμα με τις 
σαρδέλες και τα ντοματίνια. 
Συνοδεύουμε με φάβα και τα τραγανά κεφάλια και κόκαλα και 
ζεστό ψωμί. 
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Στρώνουμε τη μισή ποσότητα μανιταριών μέσα σε μία φόρμα τάρτας 18 εκ. με αποσπώμενο 
πάτο το ένα να καβαλάει 2-3 χιλ. το άλλο. Ρίχνουμε και το μισό λαδολέμονο, στρώνουμε από 
πάνω τη γέμιση και τέλος «κολλάμε» στρώνουμε και τα υπόλοιπα μανιτάρια. Σκεπάζετουμε με 
διαφανή μεμβράνη και βάζουμε τη φόρμα στο ψυγείο για 1 ώρα μέχρι να σφίξει η γέμιση. 
 
Κατόπιν βάζουμε πάνω από τη φόρμα μία πιατέλα, την γυρνάμε ανάποδα, ξεφορμάρουμε, ρί-
χνουμε γύρω από το πιάτο το υπόλοιπο λαδολέμονο και σερβίρουμε.  
Μπορούμε να κάνουμε τα μανιτάρια γεμιστά με τη γέμιση ή ακόμα και να τα ψήσουμε και να 
τα γεμίσουμε.



 
ΤΑΡΤΑ RAW VEGAN ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

 
 
Κυρίως πιάτο για 4, ορεκτικό για 8 άτομα  
Για 500 γρ. μανιτάρια (19 -22 τεμάχια μεσαία και μικρά ) 
 
Μαρινάδα - λαδολέμονο  
 
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα  
60 μλ ελαιόλαδο 
30 μλ χυμός λεμόνι και 1 κουταλάκι γλυκού ξύσμα  
1 κουταλιά του γλυκού φρέσκια ρίγανη ή ξερή   
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι   
 
Για τη γέμιση (350 γρ.) 
 
2 κουταλιές της σούπας κουκουνάρια, μουλιασμένα σε 1 ποτήρι νερό για 
20 λεπτά και στραγγισμένα  
(Ξηρούς καρπούς μπορείτε να επιλέξετε ό,τι σας αρέσει. Αντί για κουκου-
νάρι ηλιόσπορους ή κάσιους) 
250 γρ. καθαρισμένο σπανάκι πλυμένο και κομμένο σε μικρά κομμάτια –
ζυγισμένο καθαρό  
1 κουταλιά της σούπας ταχίνι 
60 γρ. καρύδια  
1 ½ κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού 
1 ½ φλιτζάνια μανιτάρια σε φέτες - εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα τα 
κοτσάνια και θα συμπληρώσουμε αν χρειάζεται 3-4 μανιτάρια,   
1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
2 κουταλιές νερό  
1/8 κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο ή μοσχοκάρυδο τριμμένο 
 
Καθαρίζουμε τα μανιτάρια με μια βρεγμένη και στραγγισμένη καθαρή πε-
τσέτα ή χαρτί κουζίνας, αφαιρούμε τα κοτσάνια και τα κόβουμε λεπτές 
φέτες του 1 χιλ. Στα κοτσάνια τώρα, κόβουμε 2 χιλιοστά από την άκρη τους 
- το σκληρό τμήμα - και τα ρίχνουμε κομπόστ και τα κοτσάνια τα κόβουμε 
σε κομμάτια  για τη γέμιση  
 
Χτυπάμε όλα τα υλικά για το λαδολέμονο στο πολυμηχάνημα με τα μαχαί-
ρια ή σε ένα μεγάλο μούλτι και το βάζουμε σε βαζάκι στο ψυγείο 
 
Χωρίς να πλύνουμε το μίξερ, ρίχνουμε το σπανάκι, ταχίνι, κουκουνάρι, 
χυμό λεμονιού, τα μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι και νερό. Χτυπάμε. Στο τέλος 
ρίχνουμε το κάρδαμο ή μοσχοκάρυδο.  
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ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ VEGAN 
 
Για τη βάση  
 
150 γρ. καρύδια 
150 γρ. σταφίδες  
25 γρ. κακάο 
 
Χτυπάμε καλά και στρώνουμε σε ταρτιέρα με αποσπώμενο πάτο 18 Χ 18 
  
 
Για τη σοκολάτα 
 
300 γρ. αβοκάντο  
90 γρ. πετιμέζι ή μέλι  
60 γρ. κακάο  
50 γρ. σταφίδες  
½ κουταλάκι γλυκού κανέλα  
 
Χτυπάμε καλά και στρώνουμε πάνω από την παραπάνω βάση  
  
Αφήνουμε ψυγείο για 4 ώρες  
 
Σάλτσα κόκκινα φρούτα  
300 γρ. φρούτα του δάσους ή φράουλες στην εποχή τους  
Χτυπάμε τα μισά με λίγο πετιμέζι ή μέλι και λίγο ξύσμα λεμόνι  
Σουρώνουμε  
Τα υπόλοιπα τα σερβίρουμε παγωμένα 
  
Η βάση μπορεί να στρωθεί σε τετράγωνο ταψί και να κοπεί σαν μπάρα 
Η γέμιση μπορεί να σερβιριστεί μόνη της σαν μους, αλλά και σαν 
άλειμμα σε πανκέικς όπως θα σερβίραμε μια κρέμα-μους σοκολάτας 
Τα φρούτα αν τα χτυπήσουμε με γιαούρτι θα έχουμε ένα ωραίο σμούθι. 
Ταιριάζει και άρωμα μαστίχα ή λουίζα  
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ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΕΡΑΝ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ  
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ  
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ

Οι μέθοδοι της υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής φαίνεται ότι αφορούν τουλάχιστον τρία 
από τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν και το 
θέμα αναφέρεται όλο και συχνότερα στα τελευ-
ταία επεισόδια του reality show «Keeping Up 
With The Kardashians». 
Πρόσφατα, η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια 
του ριάλιτι Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι 
έχει προχωρήσει σε διαδικασία εξωσωματικής 
γονιμοποίησης με τον αρραβωνιαστικό της 
Τράβις Μπάρκερ. Το ζευγάρι είχε ήδη πέντε 
παιδιά από προηγούμενους γάμους. Δύο ο Τρά-
βις από την πρώην γυναίκα του και τρία η 
Κόρτνεϊ από τη μακρόχρονη σχέση της με τον 
Σκοτ Ντίσικ. 



Κατά τη διάρκεια πάντως των γυρισμά-
των προηγούμενων επεισοδίων του 
«Keeping Up with the Kardashians», μία 
από τις κύριες ιστορίες ήταν ότι το ότι η 
Kόρτνεϊ είχε  προχωρήσει σε κατάψυξη 
ωαρίων, προκειμένου να μπορεί να απο-
κτήσει παιδιά στο μέλλον. Καθώς πάντως 
προσπαθεί να γίνει μητέρα στο τέταρτο 
της παιδί με τη βοήθεια της εξωσωματι-
κής, η ίδια αναφέρει ότι προβληματίζεται 
επειδή δέχεται αρνητικά σχόλια από κά-
ποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για την προσπάθειά της αυτή. 
Από ποιαν εξετάζεται η εναλλακτική της 
παρένθετης μητρότητας και ποια ήδη 
έχει αποκτήσει παιδιά με αυτόν τον 
τρόπο; 
Την ίδια ώρα, η Κλόε Καρντάσιαν, 
αδερφή της Κόρτνεϊ, προσπαθεί να μείνει 
έγκυος στο δεύτερο παιδί, προκειμένου 
να χαρίσει ένα αδερφάκι στην τρίχρονη 
κόρη της True. Η ίδια ανέφερε σε κάποιο 
επεισόδιο σε διάλογό της με την Κιμ ότι 
οι γιατροί της είπαν ότι έχει 80% πιθανό-
τητες για αποβολή σε περίπτωση που μεί-
νει έγκυος, πράγμα που της δημιούργησε 
εξαιρετικό άγχος.  
Η αδερφή της Κιμ έσπευσε να καθησυχά-
σει την Κλόε, λέγοντας ότι ίσως χρειάζε-
ται να σκεφτεί την εναλλακτική της 
παρένθετη μητρότητας, που για την ίδια 
ήταν μια θετική εμπειρία. Η Κιμ, η οποία 
έχει τέσσερα παιδιά με τον εν διαστάσει 
πλέον σύζυγό της, ηλικίας επτά, πέντε, 
τριών και δύο ετών, έχει αποκτήσει τα δύο 
μικρότερα παιδιά της με τη βοήθεια πα-
ρένθετης μητέρας.  
Η Κλόε, ωστόσο, δε δίστασε να τονίσει 
ότι η εμπειρία της εγκυμοσύνης της 
άρεσε τόσο πολύ που της είναι δύσκολο 
να φανταστεί ότι δεν θα βιώσει ξανά την 
χαρά της εγκυμοσύνης, προκειμένου να 
φέρει ένα δεύτερο παιδί στον κόσμο.  

Σε ένα στιγμιότυπο της εκπομπής, η Κόρτνεϊ ανα-
φέρει στη μητέρα της ότι αυτή και ο Τράβις, επιθυ-
μώντας να αποκτήσουν το δικό τους μωρό, αν και 
είχαν παιδιά από τους προηγούμενους γάμους, 
συμβουλεύτηκαν έναν ειδικό γονιμότητας που τους 
παρότρυνε να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονι-
μοποίηση. Η 42χρονη κατά τη διάρκεια της νέας 
εκπομπής της οικογένειάς της συνομίλησε με τη 
μητέρα της αναφέροντας πόσο τη δυσκόλεψε η θε-
ραπεία ορμονών που ακολούθησε στο πλαίσιο της 
εξωσωματικής, καθώς πήρε βάρος και μπήκε σε 
εμμηνόπαυση. Δεν διευκρίνισε, όμως, αν η έγινε 
παύση της περιόδου της για ιατρικούς λόγους ή αν 
ο ίδιος ο οργανισμός της μπήκε σε πρόωρη εμμη-
νόπαυση.  
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 είδηση έκανε αίσθηση: τον Μάιο του 

2021 το supermodel Naomi Campbell 

καλωσόρισε ένα κοριτσάκι στη ζωή 

της. 

Πρόσφατα μάλιστα, η Naomi Cambell, στην ηλικία 

των πενήντα, φωτογραφήθηκε με την σχεδόν ενός 

έτους κόρη της για το περιοδικό Vogue, αφήνοντας το 

κοινό να αναρωτιέται πώς τα κατάφερε να αποκτήσει 

μωρό σε αυτή την ηλικία, δεδομένου μεταξύ άλλων ότι 

δεν αναφέρεται πουθενά ποιος μπορεί να είναι ο πιθα-

νός πατέρας του παιδιού.  

Ήταν τελικά ποτέ έγκυος;  

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Naomi 

συμμετείχε στην πασαρέλα σε μια παράσταση του 

Michael Kors στη Νέα Υόρκη την περίοδο, που σύμ-

φωνα με την ημερομηνία γέννηση τους μωρού της που 

ήταν τον Μάιο του 2021, έπρεπε να είναι στις αρχές της 

εγκυμοσύνης. Φαινόταν λεπτή, όμως το ένδυμα που 

φορούσε έκρυβε κάποιο φούσκωμα στην κοιλιά, κάτι 

που θα μπορούσε να προβληματίσει κάποια με τη σω-

ματική της διάπλαση. Η ειδική σε θέματα μωρών και 

γονέων Rachel Fitzd φέρεται να δήλωσε ότι η Naomi 

φαινόταν σαν να ήταν πραγματικά έγκυος, σχολιάζον-

τας το εξής: πολλές γυναίκες επιλέγουν να κρύψουν 

την εγκυμοσύνη τους, και ιδιαίτερα αν είναι ψηλές, 

κάτι τέτοιο είναι εφικτό με την βοήθεια φαρδιών ρού-

χων.  

Άσχετα πάντως από το αν το μοντέλο κυοφόρησε το 

μωρό ή όχι, ο καθηγητής γυναικολογίας Luciano 

Nardo ξεκαθάρισε ότι ακόμα κι αν η Ναόμι ήταν έγ-

κυος στα 50 της, οι πιθανότητες να έχει συλλάβει με 

φυσικό τρόπο είναι πολύ μικρές στην ηλικία αυτή. Αυτό 

συμβαίνει επειδή μετά την ηλικία των 30 η γυναικεία 

γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται. Οι περισσότερες γυ-

ναίκες έχουν περάσει στην εμμηνόπαυση μέχρι τα 50 

τους, οπότε η πιθανότητα για τη Ναόμι να μείνει έγ-

κυος με φυσικό τρόπο θα ήταν εξαιρετικά μικρή. Τό-

νισε μάλιστα ότι, ακόμα κι αν η Ναόμι έκανε 

εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιώντας δικά της 

Η

Πώς  

απέκτησε η 

Ναόμι  

Κάμπελ 

μωρό στα 

50 της



ωάρια, οι πιθανότητες επιτυχίας θα ήταν επίσης πολύ 

λίγες. Ποια επομένως είναι τα πιο πιθανά σενάρια για το 

πώς κατάφερε η Ναόμι να γίνει μητέρα στα 50 της; Ένα 

πρόσφατο άρθρο στην Daily Mail ανέφερε μερικά από 

τα πιο πιθανά σενάρια: 

Χρησιμοποίησε δικά της ωάρια, τα οποία είχε καταψύξει 

σε νεότερη ηλικία και σπέρμα δότη για να υποβληθεί σε 

εξωσωματική γονιμοποίηση, κυοφορώντας η ίδια το έμ-

βρυο.  

Χρησιμοποίησε είτε κατεψυγμένα δικά της ωάρια ή έμ-

βρυο που είχε καταψύξει στο παρελθόν και παρένθετη 

μητέρα για την κυοφορία του εμβρύου.  

Υιοθέτησε το κοριτσάκι από μωρό επιλέγοντας χαρακτη-

ριστικά που μοιάζουν στην ίδια, όπως το ότι ανήκει στη 

μαύρη φυλή.  

Ανεξάρτητα πάντως από το πώς γεννήθηκε το κοριτσάκι 

της, η Naomi δεν χρωστάει σε κανέναν μια εξήγηση για 

το πώς έγινε η σύλληψη του μωρού, αν το κυοφόρησε ή 

όχι ή αν είναι υιοθετημένο. Όπως η ίδια δηλώνει, είναι το 

παιδί της και είναι εξαιρετικά ευτυχισμένη για αυτό. Η 

ίδια δήλωσε στo περιοδικό Vogue:   

«Πάντα ήξερα ότι μια μέρα θα γινόμουν μητέρα, αλλά 

τελικά ήταν μεγαλύτερη η χαρά από όσο θα μπορούσα 

ποτέ να φανταστώ. Είμαι τυχερή που έχω την κόρη μου 

και το ξέρω αυτό. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω 

κάνει ποτέ». 
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Νίκος Γκουτζιομήτρος 

Ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΡΑ

Βιολέτα Ίκαρη είναι αναμφι-

σβήτητα μια από τις πιο κατα-

ξιωμένες Ελληνίδες 

ερμηνεύτριες της γενιάς της. 

Έχει ξεχωρίσει με την αφοπλιστική φωνή της και 

την τρυφερότητα της ψυχή της. 

Σήμερα η Βιολέτα μοιράζεται μαζί μας τον νέο 

της δίσκο με τίτλο «Πορτοκάλι», σε στίχους και 

μουσική του Νίκου Ξύδη. Το «Πορτοκάλι» είναι 

ένας ολοκληρωμένος κύκλος τραγουδιών, με 

αρχή, μέση και τέλος. Σαν μια ταινία με 11 σπον-

δυλωτές ιστορίες. Με την αισθαντική φωνή και 

τη μεστή ερμηνεία της, η Βιολέτα Ίκαρη γίνεται 

το πρόσωπο στα εμπνευσμένα τραγούδια του 

Νίκου Ξύδη και το «Πορτοκάλι» είναι το αποτέ-

λεσμα της καλλιτεχνικής τους ένωσης. Με 

άρωμα που σε ταξιδεύει σε μνήμες, με την πικρή 

του φλούδα να υπογραμμίζει τα κακώς κείμενα 

των καιρών μας και με γεύση γλυκόξινη που ζων-

τανεύει τις αισθήσεις, το «Πορτοκάλι» μοιάζει 

με την ψυχή και τη ζωή μας. Πρόκειται για ένα 

σύνολο τραγουδιών που αποτελεί μια μοναδική 

μουσική πρόταση, παντρεύοντας επιρροές απ’ 

όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής. O δί-

σκος περιλαμβάνει τα singles: «Καμένη Γη», 

«Ανάσα», «Φωτογραφία». 

Η
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ
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ΔΙΣΚΟΠΑΡΟYΣΙΑΣΕΙΣ

δημοφιλής ερμηνεύτρια πα-

ρουσιάζει τον νέο της δίσκο 

με τίτλο «Με αναστεναγμό», 

που κυκλοφορεί από το 

Ogdoo Music Group. Στον 

δίσκο συμμετέχει και ο Γιάν-

νης Κότσιρας σε δύο τραγούδια, στο ντουέτο 

με τη Γλυκερία «Ένα αθώο ψέμα» και στο 

«Σαν πεθαίνει η ψυχή».  

O καταξιωμένος και πολυπράγμων συνθέτης 

Ανδρέας Κατσιγιάννης, είχε την ιδέα της δημι-

ουργίας, σε συνεργασία με τη στιχουργό 

Μαρία Χατζηαυξέντη, ενός δίσκου αφιερωμέ-

νου σε μία άγνωστη πτυχή του δράματος των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας: Των προσφύγων 

που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο το 1922 

και το 1974 αναγκάστηκαν εκ νέου να εγκατα-

λείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της τουρκικής 

εισβολής και κατοχής. Η Μαρία Χατζηαυ-

ξέντη, απόγονος μιας από τις χιλιάδες οικογέ-

νειες που βίωσαν στη διάρκεια μισού μόλις 

αιώνα δύο φορές τον πόνο του ξεριζωμού, 

αποτυπώνει στους στίχους της τη μνήμη, τον 

σιωπηλό πόνο και την ελπίδα ενός λαού που, 

κόντρα στις θύελλες της ιστορίας, εξακολου-

θεί να επιμένει. Οι δύο δημιουργοί σημειώνουν 

στο ένθετο του δίσκου: «Είμαστε πρόσφυγες, 

ακούω να λέει η Μαρία και σκέφτομαι τι 

σκληρό συναίσθημα να αισθάνεσαι πρόσφυ-

γας στην ίδια σου τη χώρα. Το 1974 είναι πολύ 

κοντά και τα σημάδια είναι ακόμα νωπά. Οι 

βιωματικοί στίχοι της Μαρίας Χατζηαυξέντη 

Η

4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ  
ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΜΕ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΟ-ΓΛΚΕΡΙΑ

αυτά τα σημάδια περιγράφουν. Μιλούν για τον ξεριζωμό μιας οικογένειας που, το 1922, 

από το λιμάνι της Σμύρνης βρέθηκαν στην Κερύνεια της Κύπρου, που έγινε η νέα τους 

πατρίδα. Μα ούτε εκεί ήταν γραφτό να ριζώσουν. Το 1974 και πάλι διωγμός, από τον 

ίδιο λαό! Έχουν περάσει 100 χρόνια και οι στιγμές έχουν βαριά σκιά. «Στην ελπίδα ελ-

πίζω και στη ζωή πιστεύω», μου είπε κάποτε μια γιαγιά προσφυγοπούλα από τη Μικρά 

Ασία. «Αν πεθάνει η στιγμή, μένει μόνο η ζωή», γράφει η Μαρία Χατζηαυξέντη. Το 

έργο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη αυτών που χάθηκαν άδικα, για την πανανθρώ-

πινη ανάγκη να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. 
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UNLIMITED LOVE-RED HOT CHILI PEPPERS 

υτό είναι το όγδοο στούντιο άλμπουμ της 
μπάντας που έρχεται μετά το «The Get-
away» του 2016 και μάλιστα είναι το πρώτο 
καινούριο υλικό μετά την επιστροφή του κι-
θαρίστα τους, Τζον Φρουσιάντε το 2019!  

H δήλωση της μπάντας για το «Unlimited Love»: «Ήμα-
σταν τόσο ευγνώμονες για την ευκαιρία να βρεθούμε σε 
ένα δωμάτιο μαζί και, για άλλη μια φορά, να προσπαθή-
σουμε να γίνουμε καλύτεροι. Μέρες, εβδομάδες και 
μήνες αφιερώθηκαν ακούγοντας ο ένας τον άλλον, συν-
θέτοντας, τζαμάροντας και τακτοποιώντας τους καρ-
πούς αυτών των προσπαθειών με μεγάλη προσοχή και 
σκοπό. Οι ήχοι, οι ρυθμοί, οι δονήσεις, οι λέξεις και οι 
μελωδίες μας άφησαν μαγεμένους… Λαχταρούμε να ρί-
ξουμε ένα φως στον κόσμο, να ανυψώσουμε, να συνδε-
θούμε και να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Καθένα 
από τα τραγούδια του νέου μας άλμπουμ UNLIMITED 
LOVE, είναι μια όψη μας που αντικατοπτρίζει την άποψή 
μας για το σύμπαν. Αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας. 
Δουλεύουμε, εστιάζουμε και προετοιμαζόμαστε, ώστε 
όταν έρθει το μεγαλύτερο κύμα, να είμαστε έτοιμοι να το 
καβαλήσουμε. Ο ωκεανός μας έχει χαρίσει ένα δυνατό 
κύμα και αυτός ο δίσκος είναι το άθροισμα της ζωής μας. 
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, ελπίζουμε να το 
απολαύσετε».  
Για μια ακόμη φορά η σπουδαία μπάντα δεν μας απο-
γοητεύει και μας παρουσιάζει ένα άλμπουμ που θα ικα-
νοποιήσει όχι μόνο τους φανατικούς τους φίλους, αλλά 
και ένα ευρύτερο κοινό που πάντα αναζητά ωραίες πα-
ραγωγές στην ροκ σκηνή. 

Α
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ΔΙΣΚΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

CHIMES AT MIDNIGHT-MADRUGADA

ι Madrugada επέστρεψαν στη δισκο-

γραφία με το νέο τους δίσκο. Οι 

Νορβηγοί είχαν κυκλοφορήσει το 

πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ τους 

στις 21 Ιανουαρίου 2008 και έκτοτε είχαν βγάλει δυο 

ακόμα κομμάτια, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί σε 

κάποια ολοκληρωμένη κυκλοφορία τους.  

Το νέο τους δισκογραφικό πόνημα, λοιπόν, τιτλοφο-

ρείται «Chimes at Midnight» και αποτελείται από 

12 νέα τραγούδια. Πριν λίγες εβδομάδες αποκαλύ-

φθηκε η tracklist του που αποτελείται από δώδεκα 

συνολικά δημιουργίες με τον ανανεωμένο ήχο των 

Νορβηγών να βρίσκεται στο απόγειό του. Indie, 

folk, αλλά και country αναφορές δένουν αρμονικά 

με τα γνώριμα alternative rock “λημέρια” των 

Madrugada, ενώ τα synths δεν λείπουν από το τε-

λικό αποτέλεσμα. Σίγουρα το «Nobody Loves You 

Like I Do» δέχτηκε ήδη τη μεγαλύτερη ανταπό-

κριση του κοινού, ενώ δεν επιλέχθηκε τυχαία για να 

“ανοίξει” τον δίσκο. Η σταθερή και βαριά φωνή του 

Ο
frontman του συγκροτήματος, Sivert Høyem, αλλά 

και τα σκοτεινά low-tempo στοιχεία μάς υπενθυμί-

ζουν τους λόγους που οι Madrugada αξίζουν να βρί-

σκονται ψηλά στην εκτίμησή μας. Ως ένα από τα 

highlights του δίσκου θα μπορούσε να είναι και το 

«Dreams At Midnight». Ο γλυκός μουσικός τόνος 

έρχεται σε πλήρη αρμονία με τα φωνητικά του 

Høyem και δίνει τη σκυτάλη στο εξίσου ενδιαφέρον 

«Call My Name». Οι συναισθηματικά κατακερμα-

τισμένοι στίχοι είναι ένα χαρακτηριστικό του συγ-

κροτήματος από το οποίο ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν 

να ξεφύγουν. Το «You Promised To Wait For Me», 

που μιλά για μία χαμένη αγάπη παρά τις όποιες υπο-

σχέσεις, που είχαν εκ των προτέρων δοθεί, σε περι-

μένει να ταυτιστείς μαζί του. Όλα βέβαια 

τελειώνουν με το εμβληματικό «Ecstacy». Ίσως κά-

ποιες φορές να μην χρειάζεται να πούμε πολλά και 

μία ακρόαση αρκεί για να “φτάσεις στα ουράνια” με 

τον Høyem να καταφέρνει πάντα να μάς εξιτάρει με 

τις δημιουργίες του. Αξίζει να το αναζητήσετε! 



 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 
WWW.GONIMOTITA.GR 

 
 
 
 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 
Παρουσιάστε με ακρίβεια όλα τα φαρμακευ-
τικά σκευάσματα της εταιρίας σας, χρησιμοποι-
ώντας κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο    
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