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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να αποτυπώσει τα πορίσματα της
ποιοτικής έρευνας η οποία επικεντρώνεται σε ζητήματα θρησκείας και
εθνότητας αναφορικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τη
τεχνολογία. Πραγματοποιώντας ανοιχτές συνεντεύξεις με γυναίκες και
άνδρες χριστιανικού, εβραϊκού και μουσουλμανικού θρησκεύματος
(κυρίως στην Αθήνα και τη Δυτική Θράκη) η έρευνα προσπαθεί να
αναγνωρίσει και να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους
διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω και θέσεις επηρρεάζουν, συνδέονται
και αφορούν αντιλήψεις για τη γονιμότητα, την αναπαραγωγή, την
οκογένεια, τη γονεϊκότητα, το γεννητικό υλικό καθώς και τις σχέσεις με
τον/ην σύντροφο, τις σχέσεις με το παιδί, τις σχέσεις με τους «άλλους».
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τα πορίσματα ποιοτικής έρευνας που
πραγματοποιήθηκε μέσω διενέργειας ανοιχτών συνεντεύξεων με
συνομιλήτριες
και
συνομιλητές
χριστιανικού,
εβραϊκού,
και
μουσουλμανικού θρησκεύματος. Όπως αναφέρει σε πρόσφατο κείμενό
της η Lina Papadopoulou (2014) η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο μια
Χριστιανο-Ορθόδοξη χώρα. Πάνω από 95% του πληθυσμού (το σύνολο
του πληθυσμού αριθμεί 10.8 εκατομμύρια κάτοικους, σύμφωνα με την
απογραφή του 2011, από τους οποίους 9.9 είναι Έλληνες πολίτες) έχουν
βαπτιστεί ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σύμφωνα με έρευνα (της Metron
Analysis τον Δεκέμβριο του 2011) 1.5% δηλώνουν ότι ανήκουν σε
διαφορετική θρησκεία και 2.8% δηλώνουν άθεοι ή μη θρησκευόμενοι.
Από αυτό το 1.5% πολλοί είναι Μουσουλμάνοι, όπου περιλαμβάνονται
νεοαφιχθέντες μετανάστες, αλλά κυρίως άτομα που ανήκουν στη
Μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης η οποία είναι και η
μόνη επίσημα αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα που
προστατεύεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Σύμφωνα πάντα
με την απογραφή του 2011, η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής
Θράκης αριθμεί έναν πληθυσμό 103.000 ατόμων που αντιστοιχεί στο 31%
του συνολικού πληθυσμού της περιοχής. Η μειονότητα αποτελείται από
Έλληνες τουρκικής καταγωγής (50%), Πομάκους, (35%) και Ρομά (15%).
Η μουφτεία της δυτικής Θράκης χωρίζεται σε τρεις περιοχές: Ξάνθη,
Κομοτηνή και Διδυμότειχο και περιλαμβάνει 290 ιμάμηδες και πάνω από
300 τζαμιά. Επίσης, υπάρχουν τρία ακόμη τζαμιά, δύο ιμάμηδες και μία
μουφτεία στα νησιά της Ρόδου και της Κω. Σχετικά με τον εβραϊκό
πληθυσμό στην Ελλάδα σήμερα αριθμεί, ―σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας―, 5.500
περίπου άτομα που είναι οργανωμένα σε οκτώ συνολικά Εβραϊκές
Κοινότητες με μεγαλύτερες αυτές της Αθήνας (2.500 περίπου άτομα) και
της Θεσσαλονίκης (1.300 περίπου άτομα). Οι Εβραϊκές κοινότητες στην
Ελλάδα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Κράτους. Κάθε κοινότητα έχει
τον δικό της Ραββίνο, ενώ όλοι οι Ραββίνοι συγκροτούν ένα συμβούλιο
που λειτουργεί ως θρησκευτικό δικαστήριο [Beth-Din] (Papadopoulou
2014).
Ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας περιελάμβανε τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων με γυναίκες (και δευτερευόντως άντρες) που είναι
πολίτες της Ελλάδας ή νομίμως διαμένουσες σε αυτή, μουσουλμανικού
και εβραϊκού θρησκεύματος. Οι παραπάνω θα έπρεπε να βρίσκονται σε
αναπαραγωγική ηλικία και είτε να έχουν έρθει οι ίδιες/οι σε επαφή με τη
διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είτε να εκφράζουν τις
απόψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να έχουν εμπλακεί στη
διαδικασία. Στόχος ήταν η κατανόηση διαφορών που εντοπίζονται στις
αντιλήψεις για τη συγγένεια και τη δημιουργία οικογένειας με αναφορά
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στην θρησκεία και την εθνότητα. Οι επιμέρους υπο-ομάδες
περιελάμβαναν: α) μουσουλμανικού θρησκεύματος γυναίκες (και
δευτερευόντως άντρες), Ελληνίδες υπηκόους ή νομίμως διαμένουσες (ντες) στην Ελλάδα (μέρος τους θα αποτελούν μουσουλμάνες γυναίκες
της μειονότητας της Θράκης, όχι Ρομά ή Πομάκες), β) εβραϊκού
θρησκεύματος γυναίκες, Ελληνίδες υπηκόους. Στα πλαίσια του αρχικού
σχεδιασμού
προβλεπόταν
πραγματοποίηση
σαράντα
συνολικά
συνεντεύξεων: είκοσι με μουσουλμάνες γυναίκες και είκοσι με Εβραίες
γυναίκες.
Ο σχεδιασμός αυτός τροποποιήθηκε τελικά προς δύο
κατευθύνσεις: πρώτον, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν
συνεντεύξεις και με γυναίκες και άνδρες χριστιανικού θρησκεύματος
με σκοπό να τονιστεί περισσότερο και να αναλυθεί καλύτερα η
συγκριτική παραμέτρος με αναφορα στη θρησκεία και δεύτερον, επειδή
αποδείχτηκε δύσκολο να βρεθούν Εβραίες/οι συνομιλήτριες/ές ο
αριθμός των συνεντεύξεων μαζι τους περιορίστηκε σε εννέα. Έτσι,
πραγματοποιήθηκαν πενηντατρεις συνολικά ημιδομημένες συνεντεύξεις
(είκοσι με γυναίκες και άνδρες χριστιανικού θρησκεύματος, επτά με
γυναίκες εβραϊκού θρησκεύματος, εικοσιδύο με μουσουλμάνες
γυναίκες, και τέσσερις ακόμη συνεντεύξεις με υψηλόβαθμο κληρικό με
προσωπική εμπειρία ΙΥΑ, με θρησκευόμενο Χριστιανό Ορθόδοξο
γυναικολόγο-γενετιστή, με τον τον Ραββίνο Αθηνών και με γιατρόγενετιστή εβραϊκού θρησκεύματος. Οι συνεντεύξεις με γυναίκες και
άνδρες χριστιανικού και εβραϊκού θρησκεύματος πραγματοποιήθηκαν
από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ήβη Δασκαλάκη (με εξαίρεση δύο
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τη μεταδιδακτορική
ερευνήτρια Αίγλη Χατζούλη), ενώ οι συνεντεύξεις με γυναίκες
μουσουλμάνες από τη μεταπτυχιακή ερευνήτρια Βίλυ Χατζηγιάννη.
Το περιεχόμενο των ερωτήσεων/ κατευθύνσεων προς συζήτηση
που δόθηκαν από τις ερευνήτριες στις/ους συνομιλήτριες/ές βασίστηκαν
σε προσχεδιασμένο οδηγό συνεντεύξεων. Ο οδηγός περιλαμβάνει
δεκαέξι θεματικές οι οποίες κινούνται γύρω από τον άξονα της
κατανόησης διαφορών που εντοπίζονται σε αντιλήψεις για την
αναπαραγωγή, την οικογένεια και τη συγγένεια με αναφορά στη
θρησκεία και την εθνότητα. Συγκεκριμένα, οι θεματικές του οδηγού των
συνεντεύξεων περιλαμβάνουν ενότητες όπως: 1) η αποτύπωση του
δημογραφικού προφίλ των συνομιλητών (τόπος και τύπος κατοικίας,
οικογενειακή κατάσταση κ.α.) και η αποτύπωση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ των συνομιλητών (θρήσκευμα, εκπαίδευση,
επάγγελμα, σύνθεση οικιακής ομάδας κ.α.), 2) οι αντιλήψεις και οι
νοηματοδοτήσεις που συνδέονται με τη λέξη «παιδί», την επιθυμία
απόκτησης παιδιού, τη διασύνδεσή τους με μνήμες ή αφηγήματα για την
οικογένεια, την εθνοτική θρησκευτική ομάδα καταγωγής, κ.α., 3) οι
αντιλήψεις για τη συμμετοχή του συντρόφου στην διαδικασία της
αναπαραγωγής, αντισύλληψης, ανατροφής, 4) η επίδραση της
6	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
οικογένειας και της κοινότητας (όπως ορίζεται με θρησκευτικούς και
εθνοτικούς όρους) πάνω σε ζητήματα αναπαραγωγής, 5) οι αντιλήψεις
και οι νοηματοδοτήσεις της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας, 6)
η σημασία του θρησκευτικού και εθνοτικού παράγοντα στη διαμόρφωση
δικτύων ενημέρωσης, ο ρόλος της οικογένειας, γνωστών και φίλων, 7)
τα θρησκευτικά και εθνοτικά κριτήρια στην αξιολόγηση, επιλογή γιατρών
και ιατρικών πρακτικών, 8) η αποτύπωση της ίδιας της εμπειρίας της ΙΥΑ
από τους συνομιλητές, 9) η περιγραφή της σωματοποιημένης εμπειρίας,
10) οι αντιλήψεις και οι νοηματοδοτήσεις του γεννητικού υλικού και η
επιρροή θρησκευτικών και εθνοτικών παραγόντων στη διαμόρφωση των
αντιλήψεων αυτών, 11) και 12) οι αντιλήψεις που συνδέουν το χρήμα και
το χρόνο με την αναπαραγωγή και την ΙΥΑ, 13) οι στάσεις των
συνομιλητών απέναντι στο νομικό πλαίσιο και οι απόψεις τους για τη
στάση του κράτους απέναντι σε θέματα όπως η υπογεννητικότητα, η
αναπαραγωγή και η ΙΥΑ, 14) η διασύνδεση της υπογεννητικότητας και
της
αναπαραγωγής
με
μνήμες,
αφηγήματα
και
ιστορίες
διωγμών/γενοκτονιών της θρησκευτικής/εθνοτικής ομάδας, 15)
θρησκευτικές και εθνοτικές αντιλήψεις για τη «φύση», το «Θεό» και την
«επιστήμη» και 16) η σύνδεση της εμπειρίας της αναπαραγωγής
(υποβοηθούμενης ή μη) με το Θεό και συγκεκριμένες θρησκευτικές
πρακτικές.
Η παρούσα έκθεση είναι οργανωμένη σε τρεις ενότητες που
αναφέρονται στις διαφορετικές ομάδες συνομιλητριών/ών, και οι οποίες
με τη σειρά τους διακρίνονται σε τρεις χωριστές υποενότητες. Η πρώτη
υποενότητα αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας που
ακολουθήθηκε για κάθε ενότητα, η δεύτερη υποενότητα αναφέρεται
αντίστοιχα στις θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Ραββινείας
Αθηνών, και στις οικογενειακές έννομες σχέσεις των Μουσουλμάνων
της Δυτικής Θράκης, ενώ η τρίτη υποενότητα παρουσιάζει τις θέσεις
των ίδιων των συνομιλητριών και των συνομιλητών που συμμετείχαν
στην έρευνα. Η έκθεση ολοκληρώνεται με τη συμπερίληψη
παραρτήματος
όπου
παροουσιάζονται
τα
στοιχεία
των
συνομιλητών/τριών (ακολουθώντας τη πάγια ανθρωπολογική πρακτική
όλα τα ονόματα είναι ψευδώνυμα) καθώς και του οδηγού της
συνέντευξης.
Σε βιβλιογραφικό επίπεδο η έκθεση παρακολουθεί, αφενός, ένα
ευρύτερο
σώμα
–αγγλόγλωσσης
κυρίως–
ανθρωπολογικής
βιβλιογραφίας
που
περιλαμβάνει
ολοένα
και
περισσότερες
εθνογραφικές έρευνες για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
σε σχέση με τη θρησκεία. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί
τόσο στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία όσο και στη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική. Όπως έχουν δείξει οι περισσότερες από αυτές τις
έρευνες , επίσημοι φορείς και ανώτεροι εκπρόσωποι διαφορετικών
θρησκειών και δογμάτων – Μουσουλμάνοι στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική και την Τουρκία (για παράδειγμα, Inhorn, Patrizio, Serour, 2010;
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Inhorn, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2003; Clarke, 2008, 2007, 2006; Gürtin,
2012), Εβραίοι στο Ισραήλ (Kahn, 2002, 2000) αλλά και η Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία στην Ιταλία (Zanini, 2013, 2010) έχουν εμπλακεί με άμεσο και,
σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα παρεμβατικό τρόπο σε ζητήματα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό έχει γίνει με παρεμβάσεις στη
δημόσια συζήτηση, με τη διαρκή έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών προς
τους πιστούς και τους θρησκευτικούς παράγοντες, τον έλεγχο και την
πιστοποίηση κλινικών που ασχολούνται με την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση
συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η στάση της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας εμφανίζεται λιγότερο παρεμβατική
(Paxson, 2006). Αφετέρου, η έκθεση εντάσσεται σ’ένα συνεχώς
διευρυνόμενο
σώμα
βιβλιογραφίας
που
περιλαμβάνει
τόσο
ελληνόγλωσσες όσο και αγγλόγλωσσες νεότερες εθνογραφικές έρευνες
της ελληνικής κοινωνίας για νέα σχήματα συγγενειακότητας, τη
μητρότητα, τη γονεϊκότητα και την αναπαραγωγή (για παράδειγμα,
Καντσά 2013α, 2013β, 2006; Παπαληγούρα, 2013; Τουντασάκη, 2013;
Χατζούλη 2012 και Georges, 2008, 1996, 1992; Halkias, 2004, 1998; Paxson,
2006, 2004, 2003, 2002, 1997).
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2.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

ΜΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΑΝΔΡΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

2. 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ποιοτική έρευνα με άτομα των οποίων το θρήσκευμα δηλώνεται ως
Χριστιανικό περιλαμβάνει στο σύνολό της συνεντεύξεις με είκοσι
γυναίκες και άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας που επιλέγουν να κάνουν
ετερόφυλες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δώδεκα γυναίκες
μεταξύ 37 έως και 43 ετών και επτά άνδρες από 38 έως και 51 ετών
άτομα που δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα, καθώς και
μία γυναίκα 49 ετών που δηλώνει Καθολική οι οποίοι κατοικούν στην
Αθήνα και τον Πειραιά, την Κόρινθο, την Πάτρα και τα Χανιά. Οι
συνεντεύξεις προέκυψαν με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας και
πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου
του 2014. Η διάρκεια των περισσότερων συνεντεύξεων κυμαίνεται από
60 έως 90 λεπτά.
Επιπρόσθετα, η ποιοτική έρευνα στηρίζεται σε εθνογραφικό υλικό
το οποίο περιλαμβάνει: α) αρχειακή ανάλυση των αποφάσεων και
κειμένων (Ειδικών) Συνοδικών Επιτροπών μέσω των οποίων η Ιερά
Σύνοδος ενημερώνει τον κλήρο και τους πιστούς για την ΙΥΑ, β)
σχετικών εισηγήσεων και ομιλιών εκπροσώπων της Ιεράς Συνόδου, και γ)
συνέντευξη με υψηλόβαθμο κληρικό με προσωπική εμπειρία ΙΥΑ. Τέλος,
στο
εθνογραφικό
υλικό
συμπεριλαμβάνεται
συνέντευξη
με
θρησκευόμενο Χριστιανό Ορθόδοξο γυναικολόγο-γενετιστή ο οποίος
διευθύνει κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Αθήνα και διατηρεί
άριστες σχέσεις με κληρικούς και μοναχούς. Ως εκ τούτου, κατόπιν
δικής τους προτροπής, συχνά στο κέντρο του καταφεύγουν
θρησκευόμενα ζευγάρια και κληρικοί τα οποία αναζητούν λύση στα
προβλήματα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν.
Από τα είκοσι άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, δεκαέξι είχαν
ολοκληρώσει ―την περίοδο διενέργειας των συνεντεύξεων―
τουλάχιστον έναν ή περισσότερους κύκλους ΙΥΑ, εκ των οποίων οι επτά
με επίτευξη τεκνοποίησης, δύο γυναίκες βρίσκονταν στο στάδιο
διενέργειας εξετάσεων, λήψης ορμονών και άλλων φαρμάκων και
υπερηχογραφικής παρακολούθησης ωορρηξίας, μία γυναίκα σκεφτόταν
να προχωρήσει άμεσα σε ομόλογη σπερματέγχυση λόγω παραπληγίας
του συζύγου και μία γυναίκα εκτός σχέσης σκεφτόταν να προχωρήσει σε
σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικό σπέρμα.
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Από την αρχή, επιδίωξή μας ήταν να συμπεριλάβουμε στους
συμμετέχοντες στην έρευνα όχι μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες. Στις
περιπτώσεις των παντρεμένων συνομιλητών, προσπαθήσαμε, όπου αυτό
ήταν εφικτό, να πάρουμε συνέντευξη από κοινού από τους δύο
συζύγους. Ειδικότερα, δέκα συνεντεύξεις αφορούν πέντε ετερόφυλα
παντρεμένα ζευγάρια που και οι δύο σύζυγοι συμμετείχαν από κοινού
στη συνέντευξη. Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις είναι ατομικές και αφορούν
τέσσερις παντρεμένες γυναίκες και μία παντρεμένο άντρα, μία γυναίκα
σε μόνιμη σχέση, μία γυναίκα διαζευγμένη και μία άνδρα κληρικό
διαζευγμένο και δύο γυναίκες ανύπανδρες, η μια σε διάσταση από τον
σύντροφό της και η άλλη εκτός μόνιμης σχέσης.
Στην
περίπτωση
των
συνομιλητών/ητριών
χριστιανικού
θρησκεύματος, η εύρεση του προσχεδιασμένου αριθμού των είκοσι
συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν σχετικά εύκολη λόγω της προθυμίας
και της άμεσης ανταπόκρισης των αρχικά υποψήφιων συνομιλητών να
παραχωρήσουν συνέντευξη. Για το λόγο αυτό, επιδιώξαμε να
συνομιλήσουμε με γυναίκες και άνδρες χριστιανικού θρησκεύματος
διαφορετικού «βαθμού» πίστης. Έτσι, από τους δεκαεννέα
Χριστιανούς/ές Ορθόδοξους συνομιλητές/ήτριες, οι επτά (πέντε
γυναίκες και δύο άνδρες) δηλώνουν «αρκετά» έως «πολύ»
θρησκευόμενοι ―εκ των οποίων ο ένας είναι κληρικός. Οι ίδιοι
δηλώνουν ότι, όχι μόνο ασπάζονται τυπικά την Ορθόδοξη πίστη, αλλά και
συμμετέχουν ενεργά σε διαφόρων ειδών θρησκευτικές τελετουργίες και
πράξεις έκφρασης της πίστης τους, όπως η προσευχή, το τάμα, ο
τακτικός εκκλησιασμός, η εξομολόγηση, η νηστεία, κ.α. Επίσης, πέντε
άτομα (δύο γυναίκες και τρεις άνδρες) δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι
που ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη, ή που «πιστεύουν», όπως οι ίδιοι
αναφέρουν, χωρίς όμως να συμμετέχουν ενεργά σε θρησκευτικές
τελετουργίες, εκτός από γάμους και βαφτίσεις ή απολύτως προσωπικές
πράξεις έκφρασης της πίστης, όπως η προσευχή. Πέντε άτομα (τέσσερις
γυναίκες και ένας άνδρας) δηλώνουν ότι θεωρούν μόνο τυπικά τους
εαυτούς τους Χριστιανούς Ορθόδοξους, πιστεύοντας ωστόσο σε μια
απροσδιόριστη «ανώτερη δύναμη» και δύο άτομα (μία γυναίκα και ένας
άνδρας) δηλώνουν άθεοι.
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η επικοινωνία με τους/ις
συνομιλητές/ήτριες για τις ανάγκες της έρευνας συνεχίστηκε και μετά
το πέρας των συνεντεύξεων με τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά
μηνύματα και συναντήσεις. Έτσι, πέρα από τις συνεντεύξεις, το
εθνογραφικό υλικό έχει εμπλουτιστεί με εθνογραφικές σημειώσεις που
προέρχονται με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους
επικοινωνίας με τους συνομιλητές.
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2. 2. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όπως προαναφέρθηκε, αντίθετα από επίσημους φορείς και
εκπροσώπους άλλων θρησκειών και δογμάτων (Μουσουλμάνους και
Εβραίους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αλλά και στην Ιταλία
η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία) που έχουν εμπλακεί με άμεσο και, σε
κάποιες περιπτώσεις, με ιδιαίτερα παρεμβατικό τρόπο σε ζητήματα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η Ορθόδοξη Εκκλησία και, ειδικότερα,
η Εκκλησία της Ελλάδας, έχει εμπλακεί με λιγότερο παρεμβατικό τρόπο
σε ζητήματα ΙΥΑ. Η εμπλοκή της σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζεται στα
δελτία τύπου και κείμενα της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της
Ελλάδας η οποία συστάθηκε το 1998 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
Χωρίς αμφιβολία, η αντίδραση της Εκκλησίας στην κατάθεση του
σχεδίου νόμου για την ΙΥΑ προς ψήφιση από τη βουλή στις 15
Σεπτεμβρίου του 2002 ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, η Εκκλησία
αντέδρασε με δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου με ημερομηνία 16-9-2002
το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου και ο
πρόεδρός της Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος.
Επίσης, η Εκκλησία αντέδρασε με τη δυναμική παρέμβαση του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου σε ομιλία του
ενώπιον πολιτικών στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Κέντρο Στήριξης
Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με συναντήσεις
εκπροσώπων της Ιεράς Συνόδου με βουλευτές όλων των κομμάτων,
αλλά και σχετικά επικριτικά άρθρα θεολόγων, κληρικών και άλλων
εκπροσώπων της Εκκλησίας στον τύπο και στο διαδίκτυο. Οι αντιδράσεις
αυτές είχαν ως συνέπεια την απόσυρση του νομοσχεδίου για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου και
την πρόσκληση από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Φίλιππο Πετσάλνικο,
προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου,
Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο, να παραστεί στη
Βουλή προκειμένου να καταθέσει τις θέσεις της Εκκλησίας. Η μετέπειτα
αποδοχή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάποιων τροποποιήσεων του
νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προτάσεις της Ιεράς Συνόδου δεν
ικανοποίησαν την Εκκλησία. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος, σε σχετική
εισήγησή του ενώπιον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 610-2005 με τίτλο Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Νέος Νόμος, «οἱ
ρυθμίσεις πού ἀναφέρονται στήν οὐσία τοῦ νομοσχεδίου παραμένουν
ἄθικτες”.
Ωστόσο και, παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας για το νόμο για
την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επισήμως και σταθερά προβάλλεται
από εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου ότι οι θέσεις της Εκκλησίας για
την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εντάσσονται σε ένα πλαίσιο
μη παρεμβατικό και δεσμευτικό για τις ατομικές ελευθερίες. Για
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παράδειγμα, στο κείμενο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής με
τίτλο Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής για την Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή:
Ορθόδοξη
Θεώρηση
της
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής ―το οποίο περιέχει (82 άρθρα) και εγκρίθηκε στην τελική
του μορφή κατά τη Σύνοδο της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο του 2005 ενώ
αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εκκλησίας με ημερομηνία 11-01-2006―
προτάσσεται η θεολογική θέση ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να ειδωθεί
«ὡς ἀντικειμενοποιημένη αὐθεντία ποὺ ἀποβλέπει στὴν τυποποίηση ἢ
στὴν ἀστυνόμευση τῆς ζωῆς μας». Παρόμοια θέση εκφράζει και ο
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος στην εισήγησή
του σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ενώπιον της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας το 2005. Χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης
αναφέρει ότι η ορθόδοξη θεολογία πρέπει νά διακρίνεται από τρεις
προϋποθέσεις:
1) Δέν πρέπει νά ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἐπιστήμη…
2) Θά πρέπη νά ἐκθέτη τίς βασικές θεολογικές «ἀρχές» […]
κυρίως γιά τήν ποιμαντική καθοδήγηση τῶν μελῶν της.
3) Ενῶ ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας θά εἶναι θεολογικός καί
ποιμαντικός, δέν θά εἶναι δεσμευτικός γιά τήν ἀνθρώπινη
ἐλευθερία.
Τη μη παρεμβατική θέση της εκκλησίας σε ζητήματα αναπαραγωγής και,
ειδικότερα, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επισημαίνει και η
Heather Paxon στο γνωστό άρθρο της “Reproduction as Spiritual Kin Work”
(2006: 499) και υπογραμμίζει πως αρκετές συνομιλήτριές της με εμπειρία
ΙΥΑ αναγνωρίζουν τη μη παρεμβατική στάση της Εκκλησίας σε ζητήματα
αναπαραγωγής.
Οι βασικές θέσεις της Εκκλησίας για την ιατρικώς υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή εκτίθενται αναλυτικά στο προαναφερθέν κείμενο των 82
άρθρων με τίτλο Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής για την Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή:
Ορθόδοξη
Θεώρηση
της
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής. Στην ενότητα του κειμένου που αφορά τις ποιμαντικές
κατευθύνεις παρατίθεται η ακόλουθη τοποθέτηση:
῾Η ᾿Εκκλησία δὲν μπορεῖ κατ᾿ ἀρχὴν νὰ συστήσει τὴν προσφυγὴ
στὴν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
προβλήματος τῆς ἀτεκνίας. […] Μπορεῖ ὅμως καὶ ὀφείλει νὰ
ἀντιμετωπίσει τὸ θέμα […] ἐπὶ τῇ βάσει ὄχι ἀσφαλῶς τῆς
θεολογικῆς ἀκριβείας ἀλλὰ τῆς πνευματικῆς οἰκονομίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιχειρηματολογία που προτάσσεται σχετικά
με την παραπάνω γενική τοποθέτηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά
την Εκκλησία με την ΙΥΑ: «αποιεροποιείται η στιγμὴ τῆς ἀνθρώπινης
ἀρχῆς», δημιουργούνται «ἀπεριόριστες ἐπιλογὲς μὴ φυσικῶν καὶ ἠθικῶς
ὑπόπτων γονιμοποιήσεων», δημιουργούνται «πλεονάζοντα έμβρυα»… τα
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οποία η Εκκλησία βλέπει ως «ζώντα έμβρυα» με άγνωστη τύχη». Η
δωρεά σπέρματος, η δωρεά ωαρίου και η παρένθετη μητρότητα αδικούν
τόσο το παιδί όσο και τους γονείς, καθώς μπορεί να προκαλέσουν
ανισορροπίες στις σχέσεις γονέων-παιδιού και των ίδιων των γονέων
μεταξύ τους από τη μη ισότιμη συνεισφορά γεννητικού υλικού και
ενέχουν τον κίνδυνο αιμομικτικών σχέσεων από αδερφούς άγνωστους
μεταξύ τους. Η ΙΥΑ δίνει τη δυνατότητα τεκνοποίησης σε άγαμες
μητέρες κάτι που, σύμφωνα με την Εκκλησία, αφενός «ἐξυπονοεῖ
γέννηση ἐκτὸς γάμου, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἀδικεῖ τὸ παιδὶ κατὰ τὸ ὅτι
προγραμματίζει τὴν δίχως πατέρα ἀνάπτυξή του». Τα ίδια ισχύουν και για
τις περιπτώσεις μεταθανάτιας γονιμοποίησης με σπέρμα αποθανόντος
συζύγου και κυοφορίας κατεψυγμένου εμβρύου μετά το θάνατο του
συζύγου καθώς και για την τεκνοποίηση υπερήλικων μητέρων.
Επιπρόσθετα, για την Εκκλησία η τεκνοποίηση από ζεύγη ομοφυλόφιλων
«ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς φυσικὴ ἀνωμαλία ἀλλὰ ἠθικὴ διαστροφὴ μὲ βέβαιες
καταστροφικὲς ψυχολογικὲς συνέπειες στὸ παιδὶ καὶ ἀνυπολόγιστες
στὴν κοινωνία», «ο προεμφυτευτικὸς ἔλεγχος θὰ μπορούσε […] νὰ
ὑπηρετήσει μιὰ εὐγονικὴ ἀντίληψη ζωῆς» και γενικότερα, «η ἐξαγωγὴ
τῆς συνένωσης τῶν γαμετῶν […] ἀνοίγει τεράστιες δυνατότητες
γενετικῶν παρεμβάσεων ποὺ μποροῦν νὰ ἀλλοιώσουν ἀνεπανόρθωτα τὸ
ἀνθρώπινο εἶδος καὶ σὲ βιολογικὴ βάση καὶ σὲ κοινωνικὴ ἔκφραση».
Συνοψίζοντας, το κείμενο καταλήγει σε τρία σημεία:
1. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν…ἡ ᾿Εκκλησία δυσκολεύεται νὰ
ἐπευλογήσει αὐτὴν τὴν πρακτικὴ καὶ νὰ υἱοθετήσει ὁδοὺς
ξένες πρὸς τὸ πνεῦμά της.
2. Γιὰ περιπτώσεις ποὺ ἡ τεκνοποίηση διασαλεύει τὴν
φυσιολογικὴ
οἰκογενειακὴ
τάξη
(ἄγαμες
μητέρες,
γονιμοποίηση μὲ σπέρμα ἀποθανόντος συζύγου, τεκνοποίηση
ὑπερηλίκων μητέρων, ἑτερόλογη γονιμοποίηση, δανεισμὸς
μήτρας κ.λπ.)… κάτι τέτοιο δὲν βρίσκει σύμφωνη τὴν
᾿Εκκλησία.
3. ᾿Εὰν πρόκειται γιὰ γονεῖς ποὺ γιὰ ποικίλους καὶ εἰδικοὺς
λόγους ἀδυνατοῦν νὰ συμμορφωθοῦν, ἂς προτείνεται
ἐνθέρμως ἡ ἰδέα τῆς υἱοθεσίας ἤ, ἂν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐφικτό,
ἂς γίνεται δεκτὸ κατ᾿ οἰκονομίαν ἡ γονιμοποίηση νὰ
ἐπιτυγχάνεται μὲ τεχνικές, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν δημιουργοῦν
πλεονάζοντα ἔμβρυα, οὔτε περιλαμβάνουν οἱασδήποτε μορφῆς
δανεισμοὺς
ἢ
ἀφήνουν
περιθώρια
γιὰ
καταστροφὴ
ἐμβρύων…Θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ δεχθεῖ τὴν ὑποβοήθηση
στὴν ἀναπαραγωγὴ μὲ γαμέτες μόνον τῶν γονέων, ἐμφύτευση
στὴν μήτρα τῆς μητέρας καὶ γονιμοποίηση τόσων ἐμβρύων ὅσα
καὶ θὰ ἐμφυτευθοῦν.
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Μια πρόταση που τίθεται προς περαιτέρω διερεύνηση από την Εκκλησία
είναι αυτή της υιοθεσίας ή κυοφορίας από υπογόνιμους συζύγους
«‘πλεοναζόντων ἐμβρύων’ ἀγνώστου στοὺς γονεῖς προελεύσεως».
Όπως φαίνεται και στο κείμενο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής
επί Ειδικών Θεμάτων και Καταστάσεων με τίτλο Η εξωσωματική
Γονιμοποίηση υπό το Πρίσμα της Ορθόδοξης Θεολογίας το οποίο
υπογράφει ο συνεργάτης της επιτροπής Γεώργιος Κατσιμίγκας, η
Εκκλησία σταθερά προτάσσει θεολογικά τη θέση της αποδοχής της
ατεκνίας ως θείου θελήματος», προτείνοντας παράλληλα τη λύση της
υιοθεσίας ορφανών παιδιών από άτεκνα ζευγάρια. Εάν τα άτεκνα
ζευγάρια αρνούνται να ακολουθήσουν την παραπάνω προτροπή, στο
πλαίσιο της ποιμαντικής αντιμετώπισης του θέματος της υπογονιμότητας
και μόνο κατ’ οικονομία, η Εκκλησία θα μπορούσε να αποδεχθεί την
ομόλογη υποβοηθούμενη γονιμοποίηση με προϋπόθεση τον οφειλόμενο
σεβασμό στο κάθε έμβρυο και την ιερότητα του θεσμού του γάμου.
Αν και η θέση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας
φαίνεται να είναι ενιαία, συμπαγής και ξεκάθαρη, η εθνογραφική έρευνα
καταδεικνύει ότι σε επίπεδο Επισκόπων, Πρεσβυτέρων και μοναχών, οι
θέσεις τους απέναντι σε ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
ενέχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, συχνά αποκλίνοντας από τη θέση
της Ιεράς Συνόδου. Συνομιλητές οι οποίοι γνωρίζουν καλά θέματα που
σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, είτε λόγω του
ιατρικού
επαγγέλματος
είτε
λόγω
προσωπικής
εμπειρίας
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ταυτόχρονα γνωρίζουν καλά άμεσα
ή έμμεσα εκκλησιαστικά ζητήματα, περιγράφουν ότι τόσο οι Επίσκοποι
όσο και οι Πρεσβύτεροι στην Αττική είναι διαιρεμένοι σε αυτούς που
αποδέχονται την ομόλογη υποβοηθούμενη γονιμοποίηση στο πλαίσιο του
γάμου, σύμφωνα με τη θέση της Ιεράς Συνόδου, ―και κάποιοι από
αυτούς, σε αντίθεση με τη θέση της Ιεράς Συνόδου, την ενθαρρύνουν ή
δέχονται να συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο ετερόλογης
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και παρένθετης μητρότητας―, και σε
εκείνους που δεν αποδέχονται καμία μέθοδο ΙΥΑ.1 Το ίδιο ισχύει και για
τους ηγούμενους μονών.
Για παράδειγμα, συνομιλητής-κληρικός, ο Πατέρας Νικόλαος, που
θέλει να τηρηθεί απόρρητος ο βαθμός ιεροσύνης του έχει ο ίδιος
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Η διάσταση αυτή εμφανίζεται και στην τοποθέτηση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και
Αγ. Βλασίου, Ιερόθεου, στην ομιλία του για την ΙΥΑ στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της
Ελλάδος στις 6-10-2005: «Δέν θά πρέπη νά περιφρονοῦμε καί τήν θεολογική καί
ποιμαντική γνώση τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Πρεσβυτέρων καί τῶν μοναχῶν. Γιατί ἄν
κάνουμε τό πρῶτο καί ἀπρακτοῦμε στό δεύτερο, τότε νομίζω ὑποτιμοῦμε τούς
Κληρικούς μας ἤ παρουσιάζουμε μιά διάσπαση μεταξύ θεολογίας, πού καλλιεργεῖται
στά Πανεπιστήμια, καί μιᾶς ποιμαντικῆς πού ἀναπτύσσεται ἀπό τούς Κληρικούς καί ἔτσι
υἱοθετοῦμε στήν πράξη τίς ἀτυχεῖς ἐκφράσεις «θεολογοῦσα Ἐκκλησία» καί
«ποιμαίνουσα Ἐκκλησία». Καί τό ἐρώτημα εἶναι: πῶς μπορεῖ νά διαχωρισθῆ καί νά
ἀπομονωθῆ ἡ θεολογία ἀπό τήν ποιμαντική καί ἀντιστρόφως;».
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αποκτήσει ένα αγόρι με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης,
λόγω πολλαπλών προβλημάτων υπογονιμότητας της πρώην συζύγου του.
Ο ίδιος εξηγεί γιατί προτρέπει τους πιστούς, αλλά και κληρικούς, που
συζητούν μαζί του προβλήματα υπογονιμότητας, αφού προσπαθήσουν
ένα διάστημα μόνοι τους, να δοκιμάσουν την ομόλογη ΙΥΑ. «Σε αυτόν
τον κόσμο πρέπει να λειτουργούμε πάντα δορυφορικά» λέει, για να
συνεχίσει «μπορεί να είναι θεόσδοτο να λάβει χώρα μια νέα αρχή γιατί ο
Θεός έδωσε την επιστήμη». Επίσης, ο ίδιος, και παρά τις σοβαρές
επιφυλάξεις του για τις δοκιμασίες που μπορεί να υποβάλλει ένα ζευγάρι
η ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η παρένθετη μητρότητα,
θεωρεί ότι θα μπορούσε κανείς να συζητήσει τη χρήση δανεικού ωαρίου
στη γυναίκα και την παρένθετη μητρότητα με τους γαμέτες των δύο
συζύγων. Για τον εν λόγω κληρικό, η θέση αυτή ενέχει ένα βαθμό
ασυμβατότητας απέναντι στις θέσεις που εκφράζει η Ιερά Σύνοδος μέσω
των Συνοδικών Επιτροπών.
Όπως υποστηρίζει στο απόσπασμα διαλόγου που ακολουθεί:
Eρευνήτρια: ... Θέλω να μου πείτε κατά πόσο νομίζετε ότι η
δική σας άποψη, η δική σας θέση έρχεται σε αντίθεση με
την επίσημη θέση της εκκλησίας. Αν υπάρχει τέτοια,
τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ.
Πατέρας Νικόλαος: Δεν υπάρχει.
Ερευνήτρια: Δεν υπάρχει...
Πατέρας Νικόλαος: Δεν υπάρχει επίσημη θέση, υπάρχει
απλώς…[...] Εν πάσει περιπτώσει… επίσημη θέση δεν
υπάρχει… υπήρχανε… μία σύσταση επιτροπής [...]
Εξέφρασε θέσεις η επιτροπή. Η επίσημη όμως εκκλησία,
δηλαδή η Σύνοδος... [...] Όχι! Η Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος δεν [με έμφαση] έχει λάβει επίσημη θέση
επί του θέματος... Αλλά, επίσημη απόφαση, επί του
θέματος, από την επίσημη εκκλησία, δηλαδή το να πάρει
αυτές τις γνώμες, να πάρει αυτές τις θέσεις της
επιτροπής η Ιερά Σύνοδος και να πει: καταλήγουμε α΄, β΄,
γ΄, δ΄, ε΄, 1, 2, 5, 10, 100 το τι είναι το καθένα… εκεί δεν
έχει λάβει και από την στιγμή που δεν έλαβε θέση
επίσημη στην πρωτοεμφανιζόμενη τότε διαδικασία αυτή,
πλέον, δεν… όχι απλά δεν υπάρχει περίπτωση να λάβει
θέση, αλλά κάποια στιγμή θετικώς θα σταθεί στο θέμα,
διότι… πλέον, πλέον εμφανίζεται ανά… δεκαετιών…
διότι διανύουμε, αν δεν κάνω λάθος, την τρίτη για την
τέταρτη δεκαετία από την πρωτοεμφάνιση…[...] …του
γεγονότος από το 1978. Λοιπόν… και κάτι άλλο πολύ πιο
ενθαρρυντικό… όχι εγώ ο ίδιος… υπάρχουν πολλοί σαν
και μένα, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, πνευματικοί που
καθοδηγούνε τα δικά τους πνευματικοπαίδια προς αυτήν
την κατεύθυνση. Δηλαδή και… εντέλει… σε τελική
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ανάλυση αυτό έχει και τη σημασία. Δεν έχει σημασία το
εάν ένα άψυχο έγγραφο της Συνόδου…
Μάλιστα, όπως ομολογεί ο Πατέρας Νικόλαος, κάποιες φορές
παραπέμπει πιστούς και κληρικούς με σοβαρά προβλήματα
υπογονιμότητας σε θρησκευόμενο γυναικολόγο-γενετιστή, τον Μάριο
Καρυώτη, ο οποίος διευθύνει κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης στην
Αθήνα και του οποίου την πίστη και τις προθέσεις δεν αμφισβητεί.
Στη συνέντευξη που πραγματοποιήσαμε με τον συγκεκριμένο
γυναικολόγο-γενετιστή, ο ίδιος αναφέρει ότι είναι λίγο-πολύ γνωστοί οι
επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι στην Αττική οι οποίοι αποτρέπουν τους
πιστούς από το να καταφύγουν σε οποιαδήποτε μέθοδο
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως λέει:
Υπάρχουν κληρικοί που θεωρούν ότι δεν πρέπει να βοηθηθεί
ένα ζευγάρι εφόσον δεν μπορεί να κάνει φυσιολογικά παιδί και
όταν έρχετε [το ζευγάρι] εδωπέρα λέει: ααα...ο πνευματικός
μου είπε όχι εξωσωματική. «Δε μπορώ να κάνω, πείτε μου με
ποιόν άλλο τρόπο...», μα δε γίνεται με άλλο τρόπο...
Σύμφωνα με τη δική του τοποθέτηση:
Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή απλώς βοηθάνε, βάζουν ένα χεράκι, σε ένα θέμα
που είναι πρόβλημα υπογονιμότητας να σταματήσει να είναι
πια πρόβλημα και να γίνει γονιμότητα.
Ωστόσο, αν και ο κύριος Καρυώτης διαφωνεί με την επίσημη θέση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας που δεν αποδέχεται τη δωρεά γεννητικού
υλικού, την παρένθετη μητρότητα και την κρυοσυντήρηση, ενώ, για
παράδειγμα, αποδέχεται τη μετάγγιση αίματος και τις μεταμοσχεύσεις,
πρακτικές με τις οποίες η δωρεά γεννητικού υλικού μοιάζει, για τον ίδιο
και το κέντρο του η υποβοήθηση στην αναπαραγωγή (τόσο με ομόλογη
όσο με και ετερόλογη σπερματέγχυση και εξωσωματική γονιμοποίηση
όσο και τις υπόλοιπες μεθόδους ΙΥΑ) αφορά αποκλειστικά ετερόφυλα
(παντρεμένα) ζευγάρια ή συντρόφους που αποδεικνύουν τη σχέση τους
με συμβολαιογραφική πράξη.
Αναφορικά με τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές μας, είναι
ενδεικτικό ότι καμία και κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα,
ακόμα και εκείνοι που δηλώνουν βαθιά θρησκευόμενοι, ―με εξαίρεση
τον κληρικό―, δεν απάντησε θετικά στην ερώτηση αν γνωρίζει την
επίσημη θέση της Εκκλησίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Οι
περισσότεροι ανέφεραν πως δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τη θέση
της Εκκλησίας και κάποιοι πως, αν και θα τους ενδιέφερε να τη μάθουν,
συνειδητά επιλέγουν να μην το κάνουν. Για παράδειγμα, η
τριανταοχτάχρονη Βαλεντίνα Βασιλείου η οποία τα τελευταία δύο
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χρόνια έχει μπει σε διαδικασία εξειδικευμένων εξετάσεων για το
πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει και υπερηχογραφικής
παρακολούθησης ωορρηξίας προκειμένου να αποκτήσει παιδί με το
σύζυγό της απαντά ως εξής σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με τις
θέσεις της Εκκλησίας:
Βαλεντίνα Βασιλείου: Το θρήσκευμα δεν με ενδιαφέρει τι λέει
για το συγκεκριμένο θέμα.
Ερευνήτρια: […] Γνωρίζεις ποια είναι η θέση της εκκλησίας και
για την γονιμότητα και για την αναπαραγωγή και μετά
και για την υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Δεν γνωρίζω τις σαφείς θέσεις την
εκκλησίας για το συγκεκριμένο θέμα.
Ερευνήτρια: Σε ενδιαφέρουνε;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι.
Ερευνήτρια: Στο περίπου μπορείς να φανταστείς; Ή γνωρίζεις;
Έχεις ακούσει;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι.
Επίσης, η σαρανταενός ετών Σοφία Τομπάζη που δηλώνει ότι δεν είναι
θρησκευόμενη αλλά «πιστεύει», και η οποία έχει κάνει δίδυμα κορίτσια
με εξωσωματική γονιμοποίηση και μικροχειρουργική λήψη σπέρματος
του πρώην συζύγου, ενώ κατά το στάδιο της κυοφορίας έκανε
επιλεκτική μείωση ενός εκ των τριών εμβρύων που αρχικά κυοφορούσε
και δώρισε τα πλεονάζοντα ωάρια της για γονιμοποίηση αναφέρει στο
παρακάτω απόσπασμα διαλόγου από τη συνέντευξη:
Ερευνήτρια: Ποια νομίζεις ότι είναι η στάση της Εκκλησίας;
Σοφία Τομπάζη: Αααα δεν έχω ιδέα και δεν θέλω να μάθω.
Ερευνήτρια: Δεν σε ενδιαφέρει;
Σοφία Τομπάζη: Μπορεί να θυμώσω. Δεν είναι ότι δεν με
ενδιαφέρει. Μπορεί να θυμώσω…
Επιπρόσθετα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην
έρευνα, το θέμα του γάμου και τα ζητήματα αναπαραγωγής είτε εντός
είτε εκτός του γάμου, δηλαδή η επιθυμία για απόκτηση παιδιού ή η μη
επιθυμία απόκτησης παιδιού, η κυοφορία, η τεκνοποίηση, η αντισύλληψη,
η διακοπή κύησης κ.α., ξεκάθαρα αποτελούν ζητήματα «προσωπικής
επιλογής» ή στην περίπτωση συζύγων και συντρόφων «κοινής επιλογής»,
όπως οι ίδιοι δηλώνουν, παρά ζητήματα θρησκευτικής επιβολής.
Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι συνομιλητές, συμπεριλαμβανομένων και των
θρησκευόμενων, ανέφεραν πως ακόμα και αν γνώριζαν ότι η Εκκλησία
στέκεται αρνητικά απέναντι στη χρήση κάποιων ή όλων των διαθέσιμων
μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εκείνοι θα επέλεγαν
να καταφύγουν σε αυτές, αν αυτό ήταν η επιστημονικά προτεινόμενη
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λύση και, εντέλει, προσωπική ή κοινή επιλογή στην περίπτωση
συντρόφων/συζύγων.
Για όλους/ες ανεξαιρέτως τους/ις συνομιλητές/ήτριες, η πρόοδος
που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ΙΥΑ αποτελεί μια
θετική επιστημονική εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα σε υπογόνιμες
γυναίκες και υπογόνιμους άνδρες να τεκνοποιήσουν. Επιπρόσθετα, σε
αντίθεση με τη επίσημη γραμμή της εκκλησίας όλοι/ες, με εξαίρεση τον
συνομιλητή-κληρικό, τοποθετούνται θετικά στη δυνατότητα πρόσβασης
υπογόνιμων γυναικών και ανδρών σε μεθόδους υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής πέραν της ομόλογης σπερματέγχυσης και ομόλογης
εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως η ετερόλογη σπερματέγχυση και
εξωσωματική γονιμοποίηση, η μικρογονιμοποίηση, η κρυοσυντήρηση, η
δωρεά γεννητικού υλικού (ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων) προς
τρίτους και για ερευνητικούς σκοπούς και η παρένθετη μητρότητα.
Μάλιστα, οι θρησκευόμενοι/ες συνομιλητές/ήτριες προτάσσουν τη
σημασία μιας ατομικής θεώρησης της θρησκευτικής πίστης σύμφωνα με
την οποία η προσφυγή στις παραπάνω μεθόδους αναπαραγωγής είναι
επιτρεπτή.
Ωστόσο, η αποσύνδεση που κάνουν οι συνομιλητές/ήτριες μας των
ζητημάτων που σχετίζονται με την ΙΥΑ από την επίσημη θέση της
Εκκλησίας, δε σημαίνει ότι όλες οι επιλογές που προσφέρουν οι ΙΥΑ θα
γίνονταν απαραίτητα αποδεκτές από τους ίδιους ούτε ότι αποσυνδέουν
τη θρησκευτική πίστη και έκφραση (π.χ. προσευχή, τάμα, προσκύνημα,
κ.α.) από την επιτυχή έκβαση διαδικασιών ΙΥΑ που οδηγούν σε
τεκνοποίηση (ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται διεξοδικότερα στις
επόμενες ενότητες).

2. 3. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

2. 3. 1. Παιδί - Γονιμότητα – Επιθυμία
Σχετικά με τις αναπαραγωγικές επιλογές των συνομιλητών/ητριών, η
επιθυμία για την απόκτηση παιδιού αποτελεί προϊόν πρωτίστως δύο
παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με την προσωπική και
κοινωνική τους «ωρίμανση» και, στην περίπτωση των ζευγαριών, της
«ωρίμανσης» της ίδιας τους της σχέσης όπου η επιθυμία για απόκτηση
παιδιού αποτελεί το επιστέγασμα της σχέσης ή, κατά τους ίδιους
συνομιλητές, «το επόμενο βήμα» μέσω του οποίου επέρχεται η
«ολοκλήρωση» της σχέσης και το ζευγάρι μετουσιώνεται σε
«οικογένεια». Για παράδειγμα, ο σαραντατριάχρονος Σταμάτης Γεωργίου
ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του, την τριανταοκτάχρονη Αγγελική
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Μανδρινού-Γεωργίου, έκαναν ένα αποτυχημένο κύκλο εξωσωματικής
γονιμοποίησης εξηγεί:
Εγώ θα έλεγα ότι είναι… εντάξει είναι θέμα ωριμότητας. Η
ηλικία… δεν παίζει το ρόλο το μεγάλο… στον στον άντρα,
εντάξει, εεεε θέμα ωριμότητας όπως και… όπως… όταν
επιλέγεις το σύντροφό σου και ξέρεις ότι αυτός είναι με τον
οποίο θα θέλεις ζήσεις και να συνεχίσεις τη ζωή σου έτσι είναι
και με το τέτοιο… ο πόθος και η θέληση για παιδί.
Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την ηλικία ή τη βιολογική
ωρίμανση. Όπως επισημαίνει η σαραντάχρονη Ντόρα Σταματέλου, η
οποία αν και δε βρίσκεται σε σχέση επιθυμεί να αποκτήσει παιδί έστω και
μόνη με ΙΥΑ, η επιθυμία της αυτή είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της
βιολογικής ωρίμανσης και σχετίζεται άμεσα με το ηλικιακό όριο των 40
ετών:
Ερευνήτρια: Αυτή η επιθυμία σου είναι σε σχέση με την ηλικία,
κάτι που προέκυψε τελευταία; Πριν πολλά χρόνια;
Ντόρα Σταματέλου: Προέκυψε τελευταία. Επειδή... επειδή
μεγάλωσα πια, είμαι 40 +… τώρα το έχω πιο έντονα αυτό,
ότι θέλω να κάνω παιδί.
Ερευνήτρια: Πόσα χρόνια είναι που σου έχει προκύψει η
συγκεκριμένη επιθυμία;
Ντόρα Σταματέλου: Δύο χρόνια. Και πολλά λέω. Ενάμισι, δύο.
Ε, ενάμισι, πες.
Η διασύνδεση της επιθυμίας για απόκτηση παιδιού με την ηλικία ισχύει
κυρίως για τις γυναίκες – και, ειδικότερα, για αυτές που πλησιάζουν ή
πέρασαν τα 40 – όμως και για τους άνδρες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
σχέσης, καθώς αισθάνονται ότι από ένα ηλικιακό σημείο και έπειτα η
πιθανότητα τεκνοποίησης καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη. Μάλιστα,
αρκετοί από τους συνομιλητές θεωρούν ότι τα προβλήματα
υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν οφείλονται, τουλάχιστον σε κάποιο
βαθμό, στη συνειδητή επιλογή καθυστέρησης της τεκνοποίησης μετά το
μισό της τρίτης ή ακόμα και στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους,
επιλογή για την οποία ωστόσο οι περισσότεροι δε μετανιώνουν.
Τη διάσταση αυτή αναδεικνύει η τριανταοχτάχρονη Βαλεντίνα
Βασιλείου στο παρακάτω απόσπασμα διαλόγου από τη συνέντευξη:
Βαλεντίνα Βασιλείου: […] από τα τρία που είπα στην αρχή, την
επιθυμία, τη λαχτάρα και την ευθύνη, πριν από δύο
χρόνια, η ευθύνη ήταν πολύ πιο βαριά σε σύγκριση με τα
άλλα δύο, επειδή το έβλεπα σαν πολύ δύσκολο project με
αποτέλεσμα να το αφήσω πίσω γιατί έλεγα εντάξει
ακόμα λίγο καιρό ίσως με παίρνει.
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Ερευνήτρια: Όμως πήρες ρίσκο; Θεωρείς ότι πήρες ρίσκο
ηλικιακά με την απόφαση αυτή;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Σίγουρα πήρα ρίσκο.
Ερευνήτρια: Και χρεώνεις τον εαυτό σου; Προφανώς είσαι
υπογόνιμη για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ε, ναι.
Ερευνήτρια: Χρεώνεις στον εαυτό σου την καθυστέρηση αυτή
ή όχι; Ή δεν θα έκανες τίποτα διαφορετικό;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Το σκέφτομαι αρκετές φορές έτσι. Ότι
ίσως έκανα λάθος που το καθυστέρησα, αλλά από την
άλλη αν γύριζα πίσω το χρόνο, πάλι το ίδιο θα επέλεγα.
Δεν ήμουν έτοιμη, οπότε σωστά έκανα. Αυτό θεωρώ.
Η σαρανταδυάχρονη Νέλλυ Χριστοφόρου, ―η οποία απέκτησε ένα αγόρι
μετά από μία φυσιολογική κύηση που κατέληξε σε αποβολή και τέσσερις
προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (με μια ακόμα αποβολή)―,
θεωρεί ότι η τεκνοποίηση με ΙΥΑ ήταν για αυτή κάτι
«προδιαγεγραμμένο» δεδομένης της ηλικίας που ξεκίνησε να προσπαθεί
να κάνει παιδί:
Κοίταξε την πίεση της ηλικίας την ένιωσα βιολογικά όταν
προέκυψαν τα προβλήματα. Αλλά, όχι, πίεση κοινωνική δεν
ένιωσα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού μου
περιβάλλοντος είναι άνθρωποι που είναι στην ίδια φάση ας
πούμε… οπότε… δηλαδή όλοι οι φίλοι μου ας πούμε έχουν
κάνει εξωσωματική… άλλοι πέτυχαν πιο γρήγορα, άλλοι πιο
αργά. Αλλά θέλω να πω δεν… ήταν, ήταν λίγο πώς να το πω
προδιαγεγραμμένο ότι θα καταλήξει εκεί απ’ τη στιγμή που…
ξεκινήσαμε ουσιαστικά μεγάλοι. Εγώ ξεκίνησα την όλη
διαδικασία ας πούμε να κάνω παιδί στα τριάντα έξι ας πούμε.
Σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις, εκείνο που επισημαίνουν οι
συνομιλήτριες και οι συνομιλητές είναι πως ιδανικά η γονεϊκότητα δεν
πρέπει να αποτελεί μια συνθήκη που οφείλεται στον παράγοντα «τύχη»,
αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνειδητής και ώριμης «επιλογής». Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τη Σοφία Τομπάζη:
...Δεν αντέχω τοοο.., όταν ακούω: μας έτυχε το παιδί και το
κρατήσαμε. Δεν είναι λοταρία! Να κληρώνει, αν τύχει ή αν δεν
τύχει. Είναι τεράστια η ευθύνη που φέρουν ως ενήλικες τέλος
πάντων και είναι άδικο για ένα παιδί να πούμε ότι έτυχε στη
ζωή μου και το κράτησα. Πρέπει να είναι επιλογή, ότι εγώ θέλω
να γίνω γονέας και προσπαθώ να …αποκτήσω παιδί. Αυτή είναι
η δική μου….
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Παράλληλα, για τους/ις περισσότερους/ες συνομιλητές/ήτριες, στο
άκουσμα της λέξης «παιδί» δημιουργούνται αυθόρμητοι συνειρμοί που
συνδέονται αφενός με ευρύτερα αποδεκτές κοινωνικές αντιλήψεις και
παραδοχές για την «παιδικότητα» και την «παιδική ηλικία», όπως ότι το
παιδί είναι «ευτυχία», «συνέχεια», «χαρά», «ελπίδα», «προοπτική»,
«ολοκλήρωση» ή ότι η «παιδικότητα» και η «παιδική ηλικία» συνδέονται
με την «αθωότητα» και την ανάγκη για «φροντίδα», «προσφορά» και
«προστασία» και, αφετέρου με δικές τους – κυρίως θετικές ή ουδέτερες
– μνήμες από την παιδική ηλικία και το στενό οικογενειακό περιβάλλον
και βέβαια με τον «πόθο», τη «λαχτάρα» ή την «επιθυμία» των ίδιων να
αποκτήσουν παιδί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο τριανταοκτάχρονος
Γιάννης Καστρινάκης που μαζί με τη γυναίκα του, την επίσης
τριανταοχτώ χρονών Πόπη Καστρινάκη, υιοθέτησαν ένα αγόρι μετά από
έξι αποτυχημένες προσπάθειες ΙΥΑ, στο άκουσμα της λέξης «παιδί» του
έρχονται στο μυαλό: «Συναισθήματα. Αγάπη, τρυφερότητα, στοργή.
Εντάξει είναι και άγχος και αγωνία». Ενώ η γυναίκα του, η Πόπη,
προσθέτει ότι το «παιδί» είναι:
…της ζωής ολοκλήρωση. Να περάσεις το νεανικότητά σου και
τον ενθουσιασμό.., νομίζω ότι δεν έχει νόημα η ζωή μετά. […]
Έβλεπα ανθρώπους που ζούνε έτσι μόνοι τους, χωρίς παιδιά
και το έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και δεν ξέρω
τι νόημα έχει η ζωή τους. Και τώρα πραγματικά, η ζωή μας,
ολονών που έχουμε παιδιά, περιστρέφεται γύρω από αυτά.
Επίσης, ή Νέλλυ Χριστοφόρου αναφέρει ότι «παιδί» σημαίνει:
Γέλιο, πλάκα, χαρά… Εννοείται συνέχεια, όχι βιολογική, αλλά
συνέχεια. Εννοείται ότι μου δίνει προοπτική… όχι ακριβώς, όχι
προοπτική… είναι προτεραιότητα, δηλαδή, ενώ πριν ας πούμε
με διάφορα χαζά θέματα ασχολούμουν στη ζωή μου κλ.π.
εννοείται ότι τώρα αποκτάς διαφορετικές προτεραιότητες και
μ’ αρέσει αυτό… Εμ, τι άλλο; Νομίζω αυτά, δηλαδή χαρά, γέλιο,
πλάκα, ελπίδα, προοπτική, προτεραιότητες ...
Παράλληλα, στους περισσότερους συνομιλητές/ήτριες στο άκουσμα της
λέξης «παιδί» δημιουργούνται συναισθήματα που αποτυπώνονται στις
εκφράσεις του προσώπου και στον τόνο της φωνής τους (για παράδειγμα
χαμογελούν, χαλαρώνουν οι μύες του προσώπου, μαλακώνει η φωνή) και
τα οποία καταδεικνύουν άλλοτε αγάπη, τρυφερότητα, ευαισθησία,
αδημονία (για όσες και όσους δεν έχουν αποκτήσει ακόμα παιδί) και
άλλοτε άγχος και φόβο μπροστά στο βάρος της «ευθύνης» της
ανατροφής.
Αναμφισβήτητα, για τους περισσότερους , τόσο για εκείνους που
βίωσαν τελικά τη μητρότητα και την πατρότητα, αλλά και για εκείνους
που οι θεραπείες υπογονιμότητας στις οποίες υποβλήθηκαν δεν έχουν
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οδηγήσει σε τεκνοποίηση, οι αυθόρμητοι συνειρμοί που κάνουν στο
άκουσμα της λέξης «παιδί» διαχωρίζονται από τους ίδιους σε δύο
κατηγορίες: στους συνειρμούς εκείνους που έκαναν πριν το βίωμα της
γονεïκότητας ή το βίωμα της μη βιωμένης γονεϊκότητας που
προκλήθηκε από την «απρόσμενη» εμπειρία της υπογονιμότητας και της
διαδικασίας αντιμετώπισής της και σε εκείνους τους συνειρμούς που
προκύπτουν
μετά
τα
βιώματα
αυτά.
Για
παράδειγμα,
η
τριανταεννιάχρονη Αντιγόνη Βιδάλη που απέκτησε αγόρι με τη δεύτερη
προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης με κρυοσυντηρημένο έμβρυο
εξηγεί:
[…] οι συνειρμοί μου, πριν αποκτήσω παιδί, ήταν πολύ
διαφορετικοί. Παρόλο που είμαι παιδαγωγός στο επάγγελμα και
άρα αυτό ήδη με φέρνει σε μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με
τα
παιδιά,
―εφηβικής
όμως
ηλικίας,
λόγω
του
επαγγέλματος―, νομίζω ότι από πάντα για μένα η λέξη παιδί
σήμαινε τρυφερότητα, αγάπη, αθωότητα και όλα αυτά τα
πράγματα, αλλά από τότε που υπάρχει ο γιός μας, η λέξη παιδί
είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και σημαίνει όλα αυτά που
νιώθουμε για το Στάθη, πρωτίστως αγάπη, νομίζω.
Μάλιστα, τα ίδια τα βιώματα αυτά φαίνεται πως είναι καθοριστικής
σημασίας για το είδος των συνειρμών που γίνονται. Όπως εξηγεί η
τριανταοκτάχρονη Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου που έχει ένα
αποτυχημένο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης: «Για μένα που
προσπαθώ αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να κάνω είναι ευλογία». Επίσης,
η Πόπη Καστρινάκη που πέρασε τόσο από τη διαδικασία της ΙΥΑ με τρεις
αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής όσο και της υιοθεσίας αναφέρει:
«Εγώ νιώθω ότι.., μπορεί να το νιώθει η κάθε μαμά αυτό, αλλά εγώ νιώθω
ότι επειδή περάσαμε αυτή τη διαδικασία ότι είναι κάτι πολύ πολύτιμο».
Για κάποιες από τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές, η
επιθυμία για την απόκτηση παιδιού υπήρχε πάντα ενώ για άλλες/ους
γεννήθηκε σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή είτε στο πλαίσιο της
σχέσης είτε λόγω βιολογικής ωρίμανσης. Παραδείγματος χάρη,
σύμφωνα με τη σαραντάχρονη Ρούλα που έχει κάνει τέσσερεις
σπερματεγχύσεις εκ των οποίων η μία επιτυχημένη αλλά που κατέληξε
σε αποβολή: «Η επιθυμία πάντα ήτανε. Δεν ξεκίνησε τώρα, τα τελευταία
χρόνια. Από μωρό έσερνα καρότσια με μωρά, με τα παιδιά είχα πάντα τη
σχέση…». Αντίθετα, για τη Νέλλυ Χριστοφόρου η επιθυμία για
τεκνοποίηση γεννήθηκε στο πλαίσιο της σχέσης με το σύντροφό της:
[...] ο βασικός λόγος που μπήκα στη διαδικασία, γιατί δεν είχα
και κανένα φοβερό τέτοιο ούτε μητρότητας, ούτε τίποτα απ’
όλα αυτά […] ο βασικός λόγος νομίζω που μπήκα στη
διαδικασία να το σκέφτομαι είναι πρώτον, γιατί είπα ότι μπορώ,
λοιπόν, να… να δω και τη συνέχεια που έλεγα σε προσωπικό
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επίπεδο, όχι απαραίτητα βιολογικά σε προσωπικό, αλλά κυρίως
γιατί ο άντρας μου ήταν πάρα, πάρα πολύ καλός με τα παιδιά.
Δηλαδή έχει φοβερή σχέση με τα παιδιά. Χωρίς αυτό να
σημαίνει βέβαια ότι ποτέ… να το έθεσε ως προϋπόθεση αυτό ή
είπε ότι…
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συνομιλητές θεωρούν την επιθυμία
για απόκτηση παιδιού «προσωπική υπόθεση» και την αποσυνδέουν από
θρησκευτικά και εθνοτικά προτάγματα, εθνικιστικά ιδεολογήματα περί
«της αναπαραγωγής του έθνους» και «εξωτερικών απειλών», ιστορικές ή
οικογενειακές μνήμες που συνδέονται με πολέμους, βίαιες συγκρούσεις,
διωγμούς, κ.α. καθώς και από το ίδιο το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας της χώρας. Στο διάλογο που ακολουθεί ο
τριανταοχτάχρονος Πέτρος Αδαμαντινός που έχει αποκτήσει με τη
γυναίκα του ένα αγόρι με εξωσωματική γονιμοποίηση μετά από εννέα ή
δέκα κύκλους σπερματέγχυσης και εξωσωματικής γονιμοποίησης και
τρεις αποβολές εξηγεί:
Ερευνήτρια: Σχετίζεται η επιθυμία σου παιδί, η επιθυμία που
είχες για να κάνεις παιδί ή αν έχεις για να κάνεις και
άλλο παιδί (προφανώς με θρησκευτικές πεποιθήσεις όχι,
γιατί δηλώνεις άθεος) με την εθνοτική σου ταυτότητα;
Με το ό,τι θα κάνεις ένα ακόμα παιδί που θα ανήκει στη
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα και θα είναι ένας
Έλληνας ακόμα;
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, καθόλου.
Ερευνήτρια: Θα συμβάλεις στο δημογραφικό πρόβλημα της
χώρας.
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι. Δηλαδή, οι πιθανότητες να ήμουν
με μια ξένη παντρεμένος, επειδή ζούσα πολλά χρόνια
στο εξωτερικό κλπ., θα μπορούσα κάλλιστα να έχω ένα
παιδί που είναι μισό.. Πάλι δεν μου λέει κάτι.
Ερευνήτρια: Δεν το συνδέεις με την εθνοτική ταυτότητα, με
την αναπαραγωγή του γένους.
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν υφίσταται. Για
μένα δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτό.
Ερευνήτρια: Η επιθυμία για παιδί συνδέεται με μνήμες
οικογενειακές.., για παράδειγμα να σου έχουν μεταφέρει
οι γονείς σου ή κάποιοι άλλοι από το οικογενειακό σου
περιβάλλον, μνήμες μιας οικογένειας που πρέπει να
συνεχιστεί με κάποιο τρόπο;
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, όχι, όχι.
Ερευνήτρια: Πόλεμοι, διωγμοί, πείνα. Μια οικογένεια που
ξεριζώθηκε, ξεκληρίστηκε ή κάτι τέτοιο;
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, όχι.
Ερευνήτρια: Ούτε συνδέεις το παιδί με τέτοιες μνήμες;
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Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, μόνο με τις καλές προσωπικές
στιγμές. Τίποτα παραπάνω. Ούτε αυτές που έχουμε
διαβάσει στην Ιστορία, ούτε αυτές που ακούγονται.
Δηλαδή..,
Ερευνήτρια: Είναι μια προσωπική ιστορία για σένα το παιδί.
Πέτρος Αδαμαντινός: Εννοείται. Μα το παιδί είναι προσωπικό.
Κάθε οικογένεια είναι προσωπική. Δεν είναι ούτε της
κοινωνίας, ούτε του…
Ωστόσο, αν και σχεδόν όλοι οι συνομιλητές συμφωνούν ότι η επιθυμία
για απόκτηση παιδιού αποτελεί «προσωπική υπόθεση» ή «υπόθεση του
ζευγαριού», δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι μιλούν για άμεσες ή
έμμεσες πιέσεις για τεκνοποίηση από το στενό οικογενειακό αλλά το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στην επαρχία. Για
παράδειγμα, η σαραντάχρονη Αναστασία Βαγενά που έχει σοβαρό
διαγνωσμένο πρόβλημα υπογονιμότητας και έχει ήδη στο ενεργητικό
της δύο αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
αναφέρει:
Αναστασία Βαγενά: Κοίτα επειδή είναι..., μπορεί να ήτανεεε και
όλα αυτά στην κοινωνία, ότι πρέπει να κάνει παιδί από
πολύ μικρή, να παντρευτείς... Υπήρχε και μια πίεση από
την πρώτη μου σχέση, ας πούμε…
Ερευνήτρια: Από τον σύντροφο ή από την οικογένεια;
Αναστασία Βαγενά: : Από γονείς, από γονείς. Βέβαια πάντα μου
έλεγαν, επειδή εγώ αδιαθέτησα από Τετάρτη δημοτικού
και η μητέρα μου είχε στα 40 εμμηνόπαυση, πάντα έβαζε
και αυτό μέσα. Αλλά ένιωθα κι εγώ... ίσως είχα
αντίδραση... ότι δεν θέλω. Στα 18 και στα 20 δεν ήθελα
παιδί ούτε στα 25 ήθελα… στα 30 άρχισε κάπως να
σχηματίζεται, αλλά και πάλι, αυτό… έλεγα πάντα ότι
όταν θα θέλω ένα παιδί θα έχω.
Ερευνήτρια: Το θεωρούσες δεδομένο και για αργότερα.
Αναστασία Βαγενά: Ναι, ναι. όταν δεν ήρθε, δηλαδή,
ξαφνιάστηκα. Ήμουν σίγουρη.
Ερευνήτρια: Αυτό που λες ότι σου έχει περάσει από την
οικογένεια ή ότι είναι της ελληνικής κοινωνίας…
Αναστασία Βαγενά: Ήθελα το να έχω ένα παιδί να είναι δική
μου επιθυμία, δεν ήθελα να έχω επειδή το θέλανε…
Ερευνήτρια: Αλλά την πίεση την είχες αισθανθεί πολύ νωρίς.
Αναστασία Βαγενά: Ναι, ου ου ου πολύ. Εκεί αντιδρούσα λίγο
γιατί ήθελα να είναι επειδή εγώ το θέλω [...] δεν ήθελα
να ήταν ένα παιδί της μαμάς μου, ήθελα να είναι δικό
μου. Και εκεί μου πήρε έτσι πολύ χρόνο μέχρι να δω τι
θέλω τελικά.
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Πέρα από αυτό, σχεδόν για όλους τους συνομιλητές τόσο η γυναικεία
όσο και η ανδρική υπογονιμότητα αποτελούν περισσότερο μια «τεχνική»
δυσκολία με βιολογική βάση πάρα πρόβλημα για τους ίδιους και τους
συντρόφους τους που σχετίζεται με την γυναικεία και την ανδρική
σεξουαλικότητα. Μόνο δύο ζευγάρια που έχουν ζήσει μεγάλο μέρος της
ζωής τους στην επαρχία μιλούν για ανησυχίες που συνδέουν το δικό
τους πρόβλημα υπογονιμότητας με τη σεξουαλικότητά τους και
αποδίδουν τις ανησυχίες αυτές σε στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας
και, περισσότερο, της επαρχίας, με τα οποία αναμετρήθηκαν κάποια
στιγμή στο ταξίδι της ΙΥΑ. Δεκατέσσερις από τους είκοσι συνομιλητές
αναγνωρίζουν μεν ότι η τεκνοποίηση αποτελεί σημαντικό προορισμό για
τη γυναίκα και τον άνδρα, αμφισβητούν δε ότι η τεκνοποίηση αποτελεί
τον μοναδικό προορισμό της γυναίκας και του άνδρα και απαραίτητη
συνθήκη που οδηγεί στην έμφυλη και τη συζυγική ολοκλήρωση.
Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνομιλήτριες και οι
συνομιλητές, όπως η σαραντατριάχρονη Αμαλία Τέλλογλου, η οποία
δηλώνει θρησκευόμενη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης βρισκόταν
σε διάσταση από το σύντροφο με τον οποίο πριν είχαν αποφασίσει να
προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση με το δικό του
κρυοσυντηρημένο σπέρμα, απαντούν αβίαστα πως η ατεκνία είναι
επιτρεπτή από το θρήσκευμα και την εθνοτική ομάδα καταγωγής.
Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση Αμαλία απαντά:
Ερευνήρια: Θεωρείς ότι είναι επιτρεπτή η ατεκνία; Εκούσια ή
ακούσια, από την ομάδα τη θρησκευτική ή την εθνοτική;
Αμαλία Τέλλογλου: Ναι (με ενθουσιασμό). Βέβαια. Βέβαια.
Επίσης, η τριανταεφτάχρονη Ιφιγένεια Γραμμένου η οποία έχει
υιοθετήσει ένα αγόρι, προτού καταφύγει στη λύση της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής λόγω σοβαρής αναπηρίας του συζύγου περιγράφει:
…εντάξει ρε παιδί μου… έμαθα ότι ο προορισμός μας δεν είναι
να κάνουμε όλοι παιδιά. Εξάλλου υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν δώσει πολύ περισσότερα [στην κοινωνία]… γι’ αυτό δεν
μπορώ να το δω ως μειονέκτημα...
Σε αντίθεση με όσα καταδεικνύουν παλιότερες εθνογραφικές έρευνες
σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες και άνδρες ολοκληρώνονται μέσα από
την επίτευξη της μητρότητας και της πατρότητας στο πλαίσιο της
συζυγικής σχέσης, η πλειοψηφία των συνομιλητών αμφισβητεί ότι η
τεκνοποίηση αποτελεί τον μοναδικό προορισμό της γυναίκας και του
άνδρα και αναγνωρίζει ότι η ατεκνία, είτε λόγω επιλογής είτε λόγω
προβλήματος υπογονιμότητας, δε μειώνει την γυναικεία ή ανδρική
σεξουαλικότητα και υπόσταση. Όπως υποστηρίζει ο Πέτρος Αδαμαντινός
στο διάλογο που ακολουθεί:
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Ερευνήτρια: Είπες ότι δεν είναι ο προορισμός για όλους η
τεκνοποίηση. Ούτε για την γυναίκα ούτε για τον άντρα;
Για μια γυναίκα δεν απειλείται η υπόστασή της, η
γυναικεία υπόσταση…
Πέτρος Αδαμαντινός : Αν δεν θέλει παιδί;
Ερευνήτρια: Ναι, ναι.
Πέτρος Αδαμαντινός : Όχι βέβαια.
Ερευνήτρια: Κοινωνικά ωστόσο υπάρχει ένα στερεότυπο που
θέλει τη γυναίκα μητέρα…
Πέτρος Αδαμαντινός : Δεν με νοιάζει. Πες με παράξενο, πες…
Ερευνήτρια: ..τη θέλει ταυτισμένη με τη μητρότητα
Πέτρος Αδαμαντινός: Πες με παράξενο αλλά εγώ έτσι πιστεύω,
ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Επίσης, όπως προκύπτει από το υλικό των συνεντεύξεων, σχεδόν για
όλους τους συνομιλητές η γονεϊκή ιδιότητα δεν καθορίζεται
αποκλειστικά με όρους βιολογίας στη βάση μιας φυσιολογικής κύησης, ή
της γονιμοποίησης με ομόλογη ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
στο πλαίσιο μιας συμβατικής συζυγικής ετερόφυλης σχέσης. Η γονεϊκή
ιδιότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και με κοινωνικοσυναισθηματικούς όρους και, πιο συγκεκριμένα, με όρους αφοσίωσης,
φροντίδας και προσφοράς απέναντι στο παιδί, ή όπως αναφέρεται συχνά
στις συνεντεύξεις, από το «ποιός μεγαλώνει το παιδί» και, βέβαια, με
νομικούς όρους, από το «σε ποιόν ανήκει νομικά το παιδί» ακόμα και
εκτός του πλαισίου της συμβατικής συζυγικής ετερόφυλης σχέσης.
Οι θέσεις αυτές επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι όλοι,
ανεξαιρέτως, οι συνομιλητές θεωρούν την υιοθεσία, όχι μόνο πράξη
αποδεκτή, αλλά πράξη υπέρτατης αγάπης και προσφοράς, που
νομιμοποιεί μια σχέση γονέα-παιδιού ισότιμη της βιολογικής κάτι το
οποίο βρίσκεται σε σύμπνοια με την επίσημη θέση της Εκκλησίας. Η
αποδοχή της υιοθεσίας ως προσωπικής επιλογής απόκτησης παιδιού
φαίνεται να γίνεται σχεδόν ανενδοίαστα από την πλειοψηφία των
συνομιλητών, ακόμα και των ανύπαντρων ή εκτός σχέσης γυναικών.
Μάλιστα, τρεις από τους συνομιλητές έχουν ήδη υιοθετημένα παιδιά
(στη μία περίπτωση η υιοθεσία προηγήθηκε της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής). Ένας άλλος παντρεμένος άνδρας, ο πενηνταενός ετών
Κωνσταντίνος Μήτρου, με ένα παιδί από φυσιολογική κύηση και
αρκετούς αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης,
προκειμένου να αποκτήσει δεύτερο παιδί, έκανε αίτηση για δημόσια
υιοθεσία που απορρίφθηκε, ενώ η Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου που
την περίοδο της συνέντευξης υποβαλλόταν σε νέα θεραπεία
υπογονιμότητας με από έναν αποτυχημένο κύκλο εξωσωματικής
γονιμοποίησης σκεφτόταν να προχωρήσει με τον άντρα της, τον
Σταμάτη Γεωργίου, σε υιοθεσία ανεξαρτήτως της έκβασης της
θεραπείας.
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Ωστόσο, συχνές είναι οι συζητήσεις για το δαιδαλώδες,
χρονοβόρο και συχνά άδικο γραφειοκρατικό σύστημα δημόσιων
υιοθεσιών της Ελλάδας, αλλά και το «αδιαφανές» σύστημα ιδιωτικών
υιοθεσιών. Επίσης, ο λόγος των συνεντευξιαζόμενων συχνά
καταδεικνύει τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας
απέναντι σε μια υιοθεσία που τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του
παιδιού έρχονται σε εμφανή αντίθεση με αυτά των γονέων. Σε κάποιες
περιπτώσεις, οι ερωτώμενοι αναφέρουν πως είναι και οι ίδιοι αντίθετοι
σε μια τέτοια υιοθεσία. Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλώνουν πως, αν και θα
το ήθελαν δεν θα το έκαναν τελικά, γιατί θεωρούν πως θα ήταν επιζήμιο
για το ίδιο το παιδί καθώς φοβούνται τις αντιδράσεις τις υπόλοιπης
κοινωνίας.
Όπως θα αναφερθεί ειδικότερα παρακάτω, αντίθετα από τις
απόψεις των συνομιλητών για την υιοθεσία, οι απόψεις τους για τη
δωρεά δανεικού γεννητικού υλικού προς γονιμοποίηση και για
ερευνητικούς σκοπούς και την παρένθετη μητρότητα αντανακλούν
ποικίλα διλήμματα και αντιφάσεις.

2. 3. 2. Σχέση ― Σύντροφος ― Γάμος

Από τους είκοσι συνομιλητές οι δεκαπέντε είναι παντρεμένοι, οι δύο
είναι διαζευγμένοι, μία βρίσκεται σε μόνιμη σχέση και δύο είναι εκτός
σχέσης (μία σε διάσταση). Παρά τα συντριπτικά νούμερα των
παντρεμένων συνομιλητών, σχεδόν όλοι θεωρούν ότι η τεκνοποίηση δεν
αφορά μόνο ετερόφυλα ζευγάρια που συμβιώνουν στο πλαίσιο της
συζυγικής σχέσης. Μάλιστα, αρκετοί συνομιλητές, όπως η σαρανταενός
ετών Σοφία Τομπάζη, η οποία απέκτησε δίδυμα κορίτσια με εξωσωματική
γονιμοποίηση και μικροχειρουργική λήψη σπέρματος του συζύγου,
έχουν καταφύγει σε δύο κύκλους ΙΥΑ πριν το γάμο τους.
Συζούσαμε για ενάμιση χρόνο και είχαμε κάνει δύο
προσπάθειες εξωσωματικής πριν το γάμο. Βέβαια τα παιδιά
ήρθαν μετά το γάμο. Ήρθαν ενάμιση χρόνο μετά. Δεν νομίζω
ότι είναι… είναι στην Ελλάδα τα εντός ή εκτός γάμου παιδιά.
Με την έννοια ότι προκύπτουν διάφορα γραφειοκρατικά και
δυσκολίες και κουταμάρες για μένα, γιατίιιι.., ένας γάμος δεν
διασφαλίζει πολλά. Έτσι δεν είναι;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών η σχέση με
τον/την σύζυγο ή τον/την σύντροφο (είτε πρόκειται για νυν είτε για
πρώην στις περιπτώσεις των χωρισμένων ζευγαριών) αλλά και η μη
ύπαρξη συντροφικής ή συζυγικής σχέσης είναι καθοριστικής σημασίας
σε σχέση με την επιθυμία για απόκτηση παιδιού, χωρίς ωστόσο στην
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περίπτωση των ζευγαριών να αποτελεί απαραίτητη ή μοναδική συνθήκη
στην κοινή πορεία του ζευγαριού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
σαραντάχρονος Στέφανος Σαμουηλίδης ο οποίος είναι παντρεμένος με
την Αντιγόνη Βιδάλη και έχουν ένα αγόρι που απέκτησαν με
εξωσωματική γονιμοποίηση, μικροχειρουργική λήψη σπέρματος του
Στέφανου και με κρυοσυντηρημένο έμβρυο:
Το παιδί είναι εντός εισαγωγικών ευλογία, χαρά και όλα αυτά
με τα αρνητικά και τα θετικά του, αλλά ακόμα και αν δεν
υπάρξει, υπάρχει μια κοινή πορεία, έτσι; Το παιδί είναι μια
παρένθεση σε αυτήν την κοινή ζωή. Δηλαδή, τώρα θα έχουμε
ένα παιδί, μετά από 20 ή 30 χρόνια, θα φύγει αυτό το παιδί από
τη ζωή μας, είναι ένα σώμα που προέρχεται από εμάς αλλά
αποκόβεται και συνεχίζουμε εμείς ως ζευγάρι.
Παρόμοια άποψη εκφράζει και η Σοφία Τομπάζη, η οποία επέλεξε να
μείνει στη σχέση και να παντρευτεί με έναν άνδρα με διαγνωσμένο
σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας και να προχωρήσει σε πέντε κύκλους
εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς εκείνη να αντιμετωπίζει απολύτως
κανένα πρόβλημα υπογονιμότητας:
Με ενημέρωσε για το πρόβλημά του από τις πρώτες μέρες της
σχέσης μας. Το δέχτηκα, εννοείται, γιατί με έναν άνθρωπο
είσαι για το μυαλό του και την καρδιά του και όχι για το αν
μπορεί ή όχι να κάνει παιδιά. Ξεκινώντας από αυτό. Και θεωρώ
ούτως ή άλλως ότι άνθρωποι που είναι μαζί 50 χρόνια και
έχουν αποκτήσει παιδιά με φυσιολογικό τρόπο, η ζωή δείχνει
ότι τα παιδιά έρχονται και φεύγουν. Είναι πουλάκια, πετάνε. Η
δουλειά μας, σε εισαγωγικά, είναι να τα μεγαλώσουμε,
όμορφα, σωστά, ισορροπημένα κλ.π, οπότε μένεις πάλι μαζί με
το σύντροφο. Αρά ….έτσι απλά, έτσι το βλέπω, οπότε το
αποδέχτηκα αμέσως.
Ενώ για την Ιφιγένεια Γραμμένου η πιθανότητα να μη καταφέρει να
αποκτήσει βιολογικό παιδί λόγω σοβαρής αναπηρίας του συζύγου (και
έχοντας ήδη ένα υιοθετημένο αγόρι) τίθεται ως πρόκληση για την
ενδυνάμωση της σχέσης της με το σύντροφό της:
[…] Όχι ότι αν δεν γίνει θα τρελαθούμε. Επειδή.. αν μπορούμε
να κάνουμε κιόλας. Το έχω δει πολύ τρυφερά όλο αυτό... ότι
θα δεθώ ακόμα περισσότερο με τον άντρα μου, ότι θα
βιώσουμε μια εμπειρία που θα μας ενώσει ακόμα πιο πολύ.
Όπως τονίζει η σαραντατριάχρονη Αμαλία Τέλλογλου, δεν είναι το παιδί
αλλά το ζευγάρι ο βασικός πυρήνας που συγκροτεί την οικογένεια.
Σύμφωνα με την ίδια: «Oύτε θεωρώ ότι το παιδί είναι ο βασικός πυρήνας
πάνω στον οποίο στηρίζεται μια οικογένεια. Θεωρώ ότι βασικός πυρήνας
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είναι το ζευγάρι». Ταυτόχρονα, για την Αμαλία η επιθυμία για απόκτηση
παιδιού πρέπει να συνυπάρχει με μια ποιοτική σχέση από την πλευρά του
ζευγαριού:
Είναι πολύ σημαντικό! Είναι πολύ σημαντικό! Πρέπει να υπάρχει
πάρα
πολύ
συνεννόηση
(με
έμφαση),
διάθεση
συγχωρητικότητας τους ενός προς τον άλλο.., εεεε να
συμβιώνουν και όχι να επιβιώνουν.
Οι περισσότεροι συνομιλητές τονίζουν πως η επιθυμία για την απόκτηση
παιδιού, προϋπήρχε ως αφηρημένη επιθυμία είτε από τη μία είτε και από
τις δύο πλευρές, αλλά συγκεκριμενοποιήθηκε και δρομολογήθηκε μέσα
στη σχέση. Για παράδειγμα, η σαραντάχρονη Αναστασία Βαγενά εξηγεί:
Εεε, για παιδί προέκυψε αργά η επιθυμία. Πάντα είχα στο
μυαλό μου ότι θα έχω ένα παιδί όποτε θέλω, έτσι απλά. Είχα
έτσι σχέσεις πάντα μακροχρόνιες αλλά στη μία ήμουν μικρή,
στην άλλη πάλι… Μετά με τους συγκεκριμένους ανθρώπους
δεν προέκυπτε… νομίζω είναι και ο σύντροφος που σε..
Βρεθήκαμε με τον [σύντροφό μου] στα 37 περίπου. Στα 38
αρχίσαμε να έχουμε ελεύθερη σχέση. […] Και νομίζω ότι
άρχισα να είμαι σίγουρη στα 38. […] Ναι. και πάλι το συζητούσα
σαν να είναι ένα φρούτο που θα πάω να το πάρω από τη λαϊκή.
Δεν ήταν.., δεν είχα την εικόνα, αυτή την ατμόσφαιρα… το πώς
είναι να έχεις ένα παιδί… δεν το είχα βάλει στη ζωή μου σαν
εικόνα. Αυτό τώρα έγινε πιο σίγουρα πια και είμαι σίγουρη πια
ότι θέλω και φαντάζομαι και πως θα είναι η ζωή μας με αυτό το
παιδί.
Επίσης, η σαραντάχρονη Ρούλα Αθανασίου αναφέρει στο παρακάτω
απόσπασμα διαλόγου:
Ερευνήτρια: Το αποφασίσατε μαζί;
Ρούλα Αθανασίου: Ε ποτέ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να
κάνω κάτι από μόνη μου.., να καταπιέσω τον άλλο, να
ζορίσω τον άλλο.
Ερευνήτρια: Είπες όμως ότι είχες σκεφτεί να έκανες και μόνη
σου αν δεν είχες μία σχέση που να σε ικανοποιούσε.
Ρούλα Αθανασίου: Αν συνέβαινε κάτι κατά λάθος σε μία σχέση
που μπορεί και να μην ευδοκιμούσε, θα έπαιρνα το
βάρος να το κάνω. Όχι όμως ότι θα το επεδίωκα να βάλω
τον άλλο σε αυτή τη διαδικασία για να τον εγκλωβίσω.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, γυναίκες και άνδρες συνομιλητές
δηλώνουν ότι η επιθυμία για παιδί δεν προϋπήρχε της σχέσης, αλλά
δημιουργήθηκε μέσα στη σχέση. Η τριαντα-οχτάχρονη Αγγελική
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Μανδρινού-Γεωργίου αναφέρει ότι αν δεν γνώριζε τον νυν σύζυγό της
θα έμενε πιστή στην προηγούμενη απόφασή της να μην κάνει παιδιά.
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Εγώ αν δεν γνώριζα τον
Σταμάτη, παιδιά δεν θα έκανα.
Ερευνήτρια: Το είχες σκεφτεί, είχες πάρει την απόφαση και
την ανέτρεψες;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Το είχα σκεφτεί, είχα πάρει
την απόφαση και την ανέτρεψα. Και το λέω και δεν
έχω…
Ερευνήτρια: …κανέναν ενδοιασμό. Άρα το θεωρείς…;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : …νορμάλ. Και δεν έχει να
κάνει με τη θρησκεία, έχει να κάνει με τις συγκυρίες,
έχει να κάνει με τους ανθρώπους που γνωρίζεις στη ζωή
σου, με το τι εμπιστοσύνη σου εμπνέει ο άλλος…[…] Και
πολλές φορές που το λέω τώρα ζητάω συγνώμη από το
Θεό και λέω ότι μπορεί και να με τιμωρήσει τώρα που
θέλω να κάνω παιδιά, γιατί από παιδί έλεγα αυτό το
πράγμα.
Ερευνήτρια: Νομίζεις ότι είναι μια μορφή…
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Ένα punishment.
Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες συνομιλητές επισημαίνουν ότι όχι
μόνο η επιθυμία για απόκτηση παιδιού αλλά και ο τρόπος διαχείρισης της
υπογονιμότητας και η αναζήτηση μεθόδων υποβοήθησης της
αναπαραγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον σύντροφο. Μάλιστα,
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ζευγαριών, η διαχείριση του
προβλήματος της υπογονιμότητας και η επιλογή των οδών
αντιμετώπισής της αποτελεί προϊόν κοινής απόφασης με σημαντικές
πρωτοβουλίες να τις διεκδικεί η γυναίκα ή να αφήνονται από το
σύζυγο/σύντροφο στη γυναίκα, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους
(γυναίκες και άνδρες) η γυναίκα αναμφισβήτητα υφίσταται τη
μεγαλύτερη «σωματική» ταλαιπωρία από τις διαδικασίες της ΙΥΑ. Όπως
εξηγεί η Αντιγόνη Βιδάλη στο ακόλουθο απόσπασμα διαλόγου:
Κοίτα, η απόφαση ήταν κοινή προφανώς. Είναι μια διαδικασία
που συμπορεύεσαι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, για πολύ
ευνόητους λόγους, το κομμάτι πέφτει πάνω στη γυναίκα,
οπότε εκεί νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, το διεκδίκησα
μάλλον κι εγώ, αλλά και ο Στέφανος το σεβάστηκε από την
αρχή πάρα πολύ και αυτό έφερνε μια ισορροπία… […] Ας πούμε
βάραινε πολύ η δική μου γνώμη στο κομμάτι του γιατρού για
παράδειγμα. Εκεί μετρούσε και η γνώμη του Στέφανου, με την
έννοια, δηλαδή, «πως σου φάνηκε», γιατί καμιά φορά
αντιλαμβάνονται οι σύζυγοι πράγματα που εμείς οι γυναίκες
δεν τα καταλαβαίνουμε.
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Για παράδειγμα, η Βαλεντίνα Βασιλείου, έχοντας προηγουμένως
ξεκαθαρίσει ότι όλες οι βασικές αποφάσεις που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή και τη διαχείριση του προβλήματος υπογονιμότητας που
αντιμετωπίζει λαμβάνονται «από κοινού» με το σύζυγό της, εξηγεί πώς
ακριβώς διαφοροποιείται η θέση του συζύγου της απέναντι στο ζήτημα
της επιλογής των μεθόδων που θα ακολουθήσουν προκειμένου να
αποκτήσουν παιδί:
Ερευνήτρια: Εκείνο που σε τρομάζει, επομένως, είναι η
εξωσωματική.
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ναι.
Ερευνήτρια: Τη θεωρείς παρεμβατική.
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ναι.
Ερευνήτρια: Γιατί; Επειδή γίνεται ωοληψία και πρέπει να μπεις
σε χειρουργείο στην ουσία;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Επειδή.., δεν ξέρω αν τα βάζω με τη
σωστή σειρά προτεραιότητας που με ενοχλεί. Είναι τα
φάρμακα. Είναι η αγωνία, έπιασα-δεν έπιασα, είναι το
αβέβαιο..
Ερευνήτρια: Την αγωνία την έχεις και με τη σπερματέγχυση.
Δεν αλλάζει.
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ναι, ναι, απλά δεν θα έχω δώσει τόσα
χρήματα. Άρα το οικονομικό ίσως να έρχεται πρώτο.
Αααα εεε, πως το λένε;.. βασικά, αυτό, ναι, είναι το
οικονομικό και τα φάρμακα, που θεωρούσα ότι δεν
χρειάζεται να πάρεις καν. Ή ότι πρέπει, αν χρειαστεί, να
πάρεις λίγα. Οπότε δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα.
Ερευνήτρια: Και ο σύζυγος το βλέπει έτσι; Ή εκείνος δεν
φοβάται; Ή δεν ξέρεις; Ή δεν το έχετε συζητήσει;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι, το έχουμε συζητήσει και εε εκείνος
λέει ότι θέλει παιδί..
Ερευνήτρια: ..με κάθε κόστος;
Βαλεντίνα Βασιλείου: με κάθε κόστος, αλλά επειδή το σώμα
είναι δικό μου και εγώ θα υποστώ την εξωσωματική,
είναι καθαρά δική μου η απόφαση. Εκείνος έχει θέσει
βέτο ως προς την υιοθεσία.
Ερευνήτρια: Δεν θέλει;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Δεν θέλει.
Επίσης, σύμφωνα με το Στέφανο Σαμουηλίδη, εκείνος και η Αντιγόνη
Βιδάλη αποφάσισαν από κοινού ότι πόσες προσπάθειες ΙΥΑ θα κάνουν ή
με ποιούς θα μοιραστούν τα προβλήματα υπογονιμότητας που
αντιμετώπιζαν και οι δύο:
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[…] δεν θέλαμε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα που κάνουν και
δέκα και δεκαπέντε προσπάθειες μέχρι σώνει και καλά να
πετύχουν το στόχο. Νομίζω ότι αυτό το είχαμε περίπου
αποφασίσει, ότι δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη λογική
καθόλου. Για πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς,
ψυχολογικούς […] Βασικά ήταν και ότι η Αντιγόνη δε θα το
άντεχε. […] Και περισσότερο αυτό βάραινε στη γνώμη της
συζύγου, δηλαδή, αν δεν ένιωθε η σύζυγός μου άνετα με ένα
φίλο. Δηλαδή εγώ μπορεί να το έλεγα αν τον θεωρούσα φίλο,
να το ένιωθα να του μιλήσω, αλλά αν δεν ένιωθε η σύζυγος,
δεν…, δηλαδή, τηρούσα την ίδια στάση. Δηλαδή, δεν θα το
έλεγα. Το σεβόμουνα.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις οι συνομιλητές, – κάνοντας οι ίδιοι μια
αποτίμηση της δύσκολης διαδρομής που διένυσαν από τη στιγμή που
ακολούθησαν την ΙΥΑ–, αναφέρονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες
(μεθόδους) και χρονικές περιόδους της διαδρομής αυτής που
επηρέασαν αρνητικά τη σχέση. Για τη Νέλλυ Χριστοφόρου, η οποία μετά
από μια αποβολή που προέκυψε από φυσιολογική σύλληψη, η διαδικασία
της υπερηχογραφικής παρακολούθησης της ωορρηξίας που ακολούθησε
με το σύζυγό της για περίπου πέντε μήνες προκειμένου να πετύχει
σύλληψη με φυσιολογικό τρόπο, είχε σοβαρές επιπτώσεις στη σχέση με
τον άντρα της.
Νέλλυ Χριστοφόρου: Νομίζω ότι αφαιρεί… το είδε… κι εγώ το
είδα έτσι ρε παιδί μου, πώς να το πω;… νιώσαμε ότι
μπήκαμε σ’ ένα τριπάκι ας πούμε κι ότι όλο αυτό
γινότανε προδιαγεγραμμένα, ας πούμε, αφαιρώντας
οποιαδήποτε… πώς το λένε;
Ερευνήτρια: Αυθορμητισμό ή συναίσθημα;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Συναισθηματισμό κλπ. Και εννοείται ότι
μετά απ’ όλο αυτό, ακριβώς επειδή υπήρχε… έπρεπε να
γίνει ανά μία μέρα ας πούμε… μία εβδομάδα κάπου
τόσο… Εντάξει, εννοείται ότι μετά ας πούμε απ’ αυτό…
σχεδόν περνούσε διάστημα που… μπορεί να μην κάναμε
τίποτα ας πούμε μέχρι τον επόμενο μήνα… έτσι; Το
οποίο ήτανε… δηλαδή στο τέλος ας πούμε η αίσθηση
τότε που το κάναμε δεν είναι ότι… τότε το κάναμε…
είχαμε μπει στο τριπάκι… μετά όμως η αποτίμηση… ήταν
ότι… γιατί το κάναμε εμείς τώρα αυτό στον εαυτό μας
ας πούμε έτσι; Κάπως έτσι. Δηλαδή γι’ αυτό λέω ότι
ακόμα ας πούμε σε σχέση με τη σχέση μας πολλές
φορές το λέει ο ένας στον άλλον ας πούμε ότι εσύ
φταις, εσύ φταις…
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2. 3. 3. Οικογένεια ― Φίλοι ― «Άλλοι»

Αναμφισβήτητα, η οικογένεια, ιδιαίτερα η στενή οικογένεια και οι φίλοι
παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο μεταξύ εκείνων που επιτρέπει ο κάθε
συνομιλητής/ήτρια ή το ζευγάρι να ενημερωθούν ή και να εμπλακούν σε
διαφορετικά στάδια του «ταξιδιού» στην ιατρικώς υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τα πιο κοντινά μέλη της
οικογένειας των συνομιλητριών και των συνομιλητών, πρωτίστως η
μητέρα και η αδελφή και, δευτερευόντως, ο πατέρας και αδελφοί, οι
θείες, νύφες και οι γαμπροί, γνωρίζουν από νωρίς τα προβλήματα
υπογονιμότητας τα οποία αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Επίσης, πολύ συχνά
οι συνομιλήτριες και οι συνομιλητές μοιράζονται τα προβλήματα
υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν με «στενούς» φίλους, ιδιαίτερα,
μάλιστα, με φίλους που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ή έχουν
αντιμετωπίσει προβλήματα υπογονιμότητας και έχουν εμπειρία ΙΥΑ.
Σύμφωνα με το υλικό των συνεντεύξεων, άλλοι συνομιλητές
επιλέγουν κατά προτεραιότητα τους στενούς συγγενείς ως βασικά
δίκτυα άντλησης πληροφοριών και υποστήριξης κατά τη διάρκεια του
«ταξιδιού» στην ΙΥΑ και άλλοι τους φίλους, ενώ σε μια μόνο περίπτωση
γυναίκας από την Πολωνία παίζει σημαντικό ρόλο η «κοινότητα» φίλων
συμπατριωτών
μεταναστριών
με
προβλήματα
υπογονιμότητας.
Παράλληλα, αρκετοί συνομιλητές, κυρίως γυναίκες, χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο για να αντλήσουν τις «πρώτες» πληροφορίες από ιστοσελίδες
σχετικές με ΙΥΑ και κάποιοι συμμετέχουν και σε σχετικά forum.
Αναφορικά με την οικογένεια, στενοί συγγενείς, κυρίως γυναίκες,
όπως η μητέρα/πεθερά, η αδερφή και η νύφη, παίζουν καταλυτικό ρόλο
κατά το στάδιο διερεύνησης των διαθέσιμων επιλογών που έχει το
ζευγάρι σε σχέση με τις μεθόδους ΙΥΑ, τις κλινικές, τους γιατρούς κλπ.
Ο ρόλος τους μπορεί να είναι συμβουλευτικός, καταθέτοντας την
προσωπική τους άποψη, πρωτίστως για την ίδια την επιλογή της
καταφυγής στην ΙΥΑ, αλλά και για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται
με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως η επιλογή του είδους της
μεθόδου που θα ακολουθηθεί, του γιατρού και της κλινικής κλ.π. Επίσης,
ο ρόλος τους μπορεί να είναι υποστηρικτικός είτε με τη μορφή έμμεσης
ψυχολογικής και άμεσης υποστήριξης (συντροφιά στις επισκέψεις στους
γιατρούς, στις μετακινήσεις προς και από την κλινική, ανάληψη
καθηκόντων που σχετίζονται με το νοικοκυριό και το μαγείρεμα αν η
σύσταση του γιατρού είναι η γυναίκα να παραμείνει για κάποιο διάστημα
στο κρεβάτι κατά την περίοδο της εμβρυομεταφοράς ή της αναμονής
των αποτελεσμάτων της πρώτης εξέτασης χοριακής γοναδοτροπίνης και
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της κύησης, κλ.π.) είτε με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης. Σε
κάποιες περιπτώσεις, ο ρόλος των κοντινών συγγενών μπορεί να είναι
περισσότερο παρεμβατικός, αναλαμβάνοντας την άντληση σημαντικών
πληροφοριών από άλλους συγγενείς, φίλους και γνωστούς που
συνδέονται με τις μεθόδους υποβοήθησης της αναπαραγωγής, κλινικές
και γιατρούς, αλλά και την ίδια την εμπειρία τρίτων που έχουν ήδη
υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Παρά το γεγονός ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των
συνομιλητών/ριών η άμεση οικογένεια (τα μέλη της που βρίσκονται εν
ζωή και κατοικούν κοντά στους συνομιλητές/ήτριες ή ακόμη και σε άλλη
περιοχή ή χώρα) είναι ενημερωμένη για τα προβλήματα υπογονιμότητας
που αντιμετωπίζουν και για την πρόθεσή τους να καταφύγουν σε
μεθόδους υποβοήθησης της αναπαραγωγής και παρά το γεγονός ότι
μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό συμβουλευτικό και έμμεσο ή
άμεσο υποστηρικτικό ρόλο, η απόφαση αυτή καθαυτή για την
χρησιμοποίηση ΙΥΑ αφορά αποκλειστικά τους ίδιους τους συνομιλητές
(ιδίως όταν πρόκειται για ζευγάρι) και όχι την ευρύτερη οικογένεια. Για
παράδειγμα, η Έλσα και ο Μάριος Καναρέλη εξηγούν ότι συμπαράσταση
από τους γονείς σημαίνει και αποστασιοποίηση από τα τεκταινόμενα ή μη
άμεση εμπλοκή των γονέων στις αποφάσεις του ζευγαριού:
Ερευνήτρια: Σας συμπαραστάθηκαν κάποιοι άνθρωποι; Οι
γονείς σας το ξέρανε;
Έλσα Καναρέλη: Ναι.
Μάριος Καναρέλης: Αν εννοείς συμπαράσταση το ότι δεν μας
ζαλίσανε ποτέ, ναι.
Ερευνήτρια:
Την
κατάλαβαν
τη
διαδικασία;
Εννοώ
συμφώνησαν με τη διαδικασία ή τη θεώρησαν πιο..;
Έλσα Καναρέλη: Αυτό ήταν απόφασή μας.
Ερευνήτρια: Δεν ήταν αρνητικά διακείμενοι;
Μάριος Καναρέλης: Όχι, δεν μας είπαν τίποτα, όχι.
Παράλληλα, σχεδόν όλοι οι συνομιλητές αναγνωρίζουν το σημαντικό
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο κυρίως σε επίπεδο ψυχολογικής
υποστήριξης που παίζουν οι φίλοι και, ιδιαίτερα, οι «συμπάσχοντες»
φίλοι, αλλά και την άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική επίδραση του
διαδικτύου στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με την ΙΥΑ κυρίως
όταν οι συνομιλητές νιώθουν να βαδίζουν σε ‘θολά νερά’.
Για παράδειγμα, η σαρανταεννιάχρονη Γαβριέλα ΚοβάλσκιΜήτρου, Πολωνικής καταγωγής, και ο σύζυγός της ο πενηνταενάχρονος
Κωνσταντίνος Μήτρου έχουν αποκτήσει ένα αγόρι με σύνδρομο Down με
φυσιολογική σύλληψη και δεν κατάφεραν να κάνουν δεύτερο παιδί μετά
από τρεις επαναλαμβανόμενους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Όπως αναφέρει η Γαβριέλα, από την αρχή απευθύνθηκε σε ομοεθνείς
φίλες της για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της ΙΥΑ και την
34	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
ίδια τη βιωμένη εμπειρία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: «[…] Είχα
εγώ δυο-τρεις φίλες που είχανε κάνει… Η Ντανιέλα που είχε κάνει
εξωσωματικές πάρα πολλές…».
Σύμφωνα με την Πόπη Καστρινάκη οποία δεν κατάφερε να
τεκνοποιήσει με ΙΥΑ αλλά απέκτησε τελικά παιδί με υιοθεσία, η στήριξη
που παρείχαν οι φίλοι με κοινή εμπειρία προβλημάτων υπογονιμότητας
υπήρξε καθοριστικής σημασίας:
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ ένα πράγμα που έμαθα είναι,
πέρα από το να απευθυνθώ σε μια ανώτερη δύναμη, έμαθα και
το να απευθυνθώ και στους ανθρώπους και στους.., που
αναγνωρίζω τις προθέσεις τους. Το να απευθυνθώ σε κάποιον
που μπορεί να με στηρίξει, που έχουμε περάσει το ίδιο.
Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν ήθελα το γιατρό μου, ήθελα
κάποιον που έχει περάσει κάτι να μου πει πως τοοοο, πως το
βίωσε και να με στηρίξει. […] Ναι. γι’ αυτό σου λέω ότι μας
επηρέασε και ο κύκλος μας. Δεν μπορεί να μη μας επηρέασε
γιατί φίλοι μας είχαν κάνει εξωσωματική και μας επηρέασαν
στο να κάνουμε. […] Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε φίλους που
έχουν κάνει εξωσωματική, μπορεί και να μην κάναμε. Ε
σίγουρα είμαστε επηρεασμένοι από τον περίγυρό μας όσο και
αααν είναι αυτόοο ασυνείδητο ή υποσυνείδητο. Είμαστε.
Μάλλον είμαστε. […] Ναι, αλλά το είχαμε. Όταν είσαι δεμένη
με ένα φίλο σου που κάνει εξωσωματική και ταλαιπωρείται και
ξέρει ότι δεν κάνεις παιδί.. Το είχα. Το είχαμε γύρω μας. Σε
αυτές τις συνθήκες ούτως ή άλλως είχαμε τους φίλους μας να
τα λέμε. Δηλαδή, πριν φτάσεις να κάνεις εξωσωματική είχες
πει στη φίλη σου ότι θέλεις παιδί. Το ξέρει.
Στην περίπτωση της Νέλλυς Χριστοφόρου, τόσο οι φίλοι όσο και το
διαδίκτυο έπεξαν σημαντικό ρόλο στο πρώτο διάστημα της αναζήτησης
πληροφοριών και απαντήσεων στα πρώτα ερωτήματά τους σχετικά με
την ΙΥΑ.
Νέλλυ Χριστοφόρου: Ναι, ναι. Το συζητήσαμε μεταξύ μας… Και
ότι άρχισα πιο πολύ να κάνω… μου προέκυψαν στο
μυαλό μου οι εμπειρίες οι πιο άμεσες… η φίλη έκανε
αυτό… πήγε εκεί… Κι είπαμε ρε παιδί μου οκ, θα το
ψάξουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάμε να
ενημερωθούμε. Και μετά άρχισα να διαβάζω πολύ. Οπότε
είχαμε και τις άλλες τις εμπειρίες, αλλά μετά μπήκα και
στη διαδικασία να διαβάσω ρε παιδί μου.
Ερευνήτρια: Πριν πας, πριν πας στο γενετιστή;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Πριν πάω στο γενετιστή, ναι.
Ερευνήτρια: Όταν λες διάβαζες. πού διάβαζες;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Ίντερνετ.
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Ερευνήτρια: Ίντερνετ. Μπήκες σε τριπάκι που σ’ εγκλώβισε
ή…;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Σ’ εκείνη τη φάση, όχι. Αργότερα μ’
εγκλώβισε όμως.
Ερευνήτρια: Μπήκες σε φόρουμ, σε…;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Μπήκα σε φόρουμ. Εντάξει διάβαζα και
διάφορα, ρε παιδί μου, από ιστοσελίδες γιατρών που
περιγράφουν τις διαδικασίες κλ.π…. που λένε ποιοι και τι
προβλήματα υπάρχουν, πώς λύνονται τα προβλήματα
κλπ. Και μετά πήγαμε και σ’ έναν… Α! επίσης μίλησα μ’
αυτές τις φίλες μου…
Ερευνήτρια: Αυτό ήθελα να σου πω, οι φίλες με την εμπειρία τι
ρόλο έπαιξαν εκεί;
Νέλλυ Χριστοφόρου: Πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μου είπαν ρε
παιδί μου και βασικά με χαλάρωσαν κιόλας. Μου είπαν
ότι ήταν μια πάρα πολύ απλή διαδικασία… ρώταγα εγώ
αυτό που διάβαζα ας πούμε πώς γινότανε και ξέρω γω…
Τίποτε; Όχι, καθόλου. Πολύ ωραία είναι όλα, πολύ
εύκολα είναι όλα. Εντάξει. Το μόνο δύσκολο είναι η
αναμονή των… δέκα ημερών ας πούμε κι αυτό.
Ακόμα και η τριανταεφτάχρονη Έλσα Καναρέλη η οποία με το σύζυγό
της, τον τριαοχτάχρονο Μάριο Καναρέλη, απέκτησαν παιδί με την πρώτη
προσπάθεια σπερματέγχυσης που έγινε από την τακτική γυναικολόγο της
Έλσας εξηγεί ότι αν έπρεπε να προχωρήσουν σε εξωσωματική
οπωσδήποτε θα συμβουλευόταν γνωστούς φίλους με εμπειρία ΙΥΑ:
«Σίγουρα θα συμβουλευόμασταν κάποιους γνωστούς και φίλους», ενώ ο
Μάριος προσθέτει: «Θα συμβουλευόμασταν και το ίντερνετ».
Σε γενικές γραμμές, αν και οι συνομιλήτριες και οι συνομιλητές
συχνά αναφέρουν ότι θεωρούν τον όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών
στο διαδίκτυο τεράστιο και τις περισσότερες ιστοσελίδες (websites) που
εξειδικεύονται σε ζητήματα ΙΥΑ αναξιόπιστες, παρόλα αυτά ανατρέχουν
στο διαδίκτυο και σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που εξειδικεύονται σε
ζητήματα ΙΥΑ αλλά και διαδικτυακά forum προκειμένου να ενημερωθούν
για ζητήματα ΙΥΑ. Στις περισσότερες περιπτώσεις (και, ιδιαίτερα, στις
περιπτώσεις των ζευγαριών), η ενημέρωση μέσω διαδικτύου αποτελεί
γυναικεία υπόθεση.
Παράλληλα, στην πλειοψηφία τους οι συνομιλήτριες και οι
συνομιλητές χρησιμοποιούν την ενημέρωση μέσω διαδικτύου με τον
ακόλουθο τρόπο: 1) Σε πρώτη φάση, οι συνομιλήτριες και οι συνομιλητές
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πρώτη πηγή άντλησης γενικών ή ειδικών
πληροφοριών σχετικά με την ΙΥΑ, τα ζητήματα υπογονιμότητας, τις
διαθέσιμες μεθόδους θεραπείας της υπογονιμότητας, τις κλινικές, τους
γιατρούς και το κόστος της ΙΥΑ στην Ελλάδα. 2) Σε δεύτερη φάση και
έχοντας αποκτήσει μια πρώτη εικόνα από το διαδίκτυο για την ΙΥΑ στην
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Ελλάδα, οι συνομιλήτριες και οι συνομιλητές αναζητούν πιο
συγκεκριμένες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα από
συγγενείς, φίλους και γνωστούς που είτε έχουν οι ίδιοι εμπειρία ΙΥΑ είτε
έχουν άμεση πληροφόρηση από τρίτους για ζητήματα που σχετίζονται με
την ΙΥΑ. Οι πληροφορίες και τα ερωτήματα αυτά (για τις μεθόδους και
τις διαδικασίες, τις κλινικές και τους γιατρούς αλλά και το κόστος)
συνδέονται με προσωπικές εμπειρίες από συγκεκριμένα άτομα των
οποίων η αξιοπιστία μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα από ότι στο internet
και, ως εκ τούτου, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. 3) Σε τρίτη φάση, οι
συνομιλήτριες και οι συνομιλητές ενδεχομένως να διασταυρώσουν τις
πληροφορίες που πήραν από συγγενείς, φίλους και γνωστούς με απόψεις
που κατατίθενται σε διαδικτυακά forum, χωρίς, ωστόσο, οι περισσότεροι
να συμμετέχουν στα forum αυτά με τη δική τους προσωπική κατάθεση. 4)
Σε τέταρτη φάση, οι συνομιλήτριες και οι συνομιλητές ενδεχομένως να
ανατρέξουν στο διαδίκτυο λίγο πριν, κατά τη διάρκεια ή μεταξύ
θεραπειών υπογονιμότητας με ΙΥΑ αλλά και κατά το στάδιο της
αναμονής του αποτελεσμάτος του τεστ εγκυμοσύνης ή κατά την κύηση
προκειμένου να απαντήσουν ερωτήματα σχετικά με τις μεθόδους και τις
διαδικασίες που τους προτάθηκαν από γιατρούς, τα φάρμακα (τις
επιπτώσεις, τη χρήση τους), κ.α.

2.3.4. Γεννητικό υλικό ― Θεός ― Φύση ― Επιστήμη

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι από τους μισούς
συνομιλητές, ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει επαναλαμβανόμενες
προσπάθειες
εξωσωματικής
γονιμοποίησης
χωρίς
επίτευξη
τεκνοποίησης, είτε δεν είναι σίγουροι είτε δεν έχουν μπει καθόλου στη
διαδικασία να σκεφτούν αν οι ίδιοι θα λάμβαναν σε περίπτωση που
χρειάζονταν «δανεικό» γενετικό υλικό, αν θα δώριζαν δικό τους
πλεονάζον γενετικό υλικό, ή αν θα κατέφευγαν στη λύση της
παρένθετης μητέρας. Στην υποθετική ερώτηση «θα καταφεύγατε σε
κάποια από τις παραπάνω μεθόδους, αν δεν είχατε άλλη λύση;» μόνο έξι
συνομιλητές απαντούν είτε καταφατικά είτε αρνητικά για κάποιες ή για
όλες τις λύσεις. Οι υπόλοιποι συνομιλητές δηλώνουν πως μάλλον θα
έκαναν ότι χρειαζόταν προκειμένου να τεκνοποιήσουν αλλά, καθώς δεν
έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα ρητά δηλωμένο από το γιατρό τους
τέτοιο ενδεχόμενο, δεν μπορούν να είναι σίγουροι. Ενδεικτικό αυτών
των ενδοιασμών είναι το ακόλουθο παράθεμα όπου οι σχετικές
ερωτήσεις φέρνουν σε αμηχανία ένα παντρεμένο ζευγάρι, την Αγγελική
Μανδρινού-Γεωργίου και το Σταμάτη Γεωργίου, με έναν αποτυχημένο
κύκλο εξωσωματικής και πολύπλοκο πρόβλημα υπογονιμότητας της
γυναίκας. Στην ερώτηση αν θα προχωρούσαν σε γονιμοποίηση με
δανεικό γενετικό υλικό απαντούν:
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Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Όχι, το ξένο γενετικό υλικό
δεν το θε… από τη στιγμή που έχουμε εμείς γιατί να
πάρω;
Σταμάτης Γεωργίου: Όχι.
Ερευνήτρια: Αν δεν έχετε;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Αν δεν έχουμ…Δεν το
σκεφτήκαμε αυτό.
Σταμάτης Γεωργίου: Μπορεί, δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό.
Μετά από λίγο η Αγγελική συνεχίζει:
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Άμα μας ρωτήσουν κι εμάς…
εγώ δεν έχω πρόβλημα, εμένα δεν θα με πείραζε,
αλήθεια σου λέω [κοιτάζοντας τον εμφανώς απορημένο
σύζυγο].
Σταμάτης Γεωργίου: Κάτσε λίγο… δεν θα είχες θέμα με ξένο
ωάριο.
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Ναι, δεν θα είχα θέμα.
Σταμάτης Γεωργίου: Με ξένο σπέρμα;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Θα είχα.
Σταμάτης Γεωργίου: Κι εγώ…
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Ναι, ναι, απλά δεν το έχουμε
συζητήσει αυτό.
Στην περίπτωση της Ρούλας Αθανασίου, ο σχετικός διάλογος με την
ερευνήτρια εξελίσσεται ως εξής:
Ρούλα Αθανασίου: Δεν το έχω σκεφτεί.
Ερευνήτρια: Δεν το έχεις σκεφτεί.
Ρούλα Αθανασίου: Όχι.
Ερευνήτρια: Σε γενικές γραμμές, αν δεν αφορά εσένα, θα
ήσουν αρνητική;
Ρούλα Αθανασίου: Κοίτα θα κοίταγα πρώτα να πάω σε
υιοθεσία.
Ερευνήτρια: Είσαι κατά της δωρεάς ωαρίων;
Ρούλα Αθανασίου: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
Ερευνήτρια: Γενικότερα, όχι για σένα.
Ρούλα Αθανασίου: Όχι, δεν είμαι. Αλλά δεν το έχω βάλει σαν
σκέψη στο νου μου για να σου απαντήσω αν θα το ήθελα
ή όχι. Πιστεύω όμως, γνωρίζοντάς με ότι θα προτιμούσα
να κάνω μια υιοθεσία.
Ερευνήτρια: Για άλλες γυναίκες που το κάνουν αυτό ή άντρες
και καταφεύγουν σε δανεικό γενετικό υλικό;
Ρούλα Αθανασίου: Δεν κρίνω κανέναν γι αυτά.
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Για τους περισσότερους συνομιλητές, ιδιαίτερα τους παντρεμένους ή σε
μόνιμη σχέση η λύση του δανεικού γεννητικού υλικού είναι περισσότερο
περίπλοκη στο πλαίσιο της σχέσης. ΄Οπως εξηγεί στον παρακάτω διάλογο
η Ιφιγένεια Γραμμένου η οποία μετά την απόκτηση ενός γιου με υιοθεσία
προσπαθεί να αποκτήσει βιολογικό παιδί με το σύζυγό της που έχει
σοβαρό πρόβλημα υγείας:
Ερευνήτρια: Δεν θα πηγαίνατε σε δωρεά σπέρματος, αν δεν
μπορούσε ο άντρας σου ή δωρεά ωαρίων. Εννοώ να
πάρετε δανεικά ωάρια ή δανεικό σπέρμα…
Ιφιγένεια Γραμμένου : Δεν ξέρω, μπορεί.
Ερευνήτρια: Σαν ιδέα σε ενοχλεί;
Ιφιγένεια Γραμμένου : Όχι, καθόλου.
Ερευνήτρια: Έχεις κάποιους θρησκευτικούς ή εθνοτικούς
περιορισμούς;
Ιφιγένεια Γραμμένου : Όχι, καθόλου δεν με ενοχλεί. Απλά δεν
το έχουμε σκεφτεί.
Ερευνήτρια: Μπορεί και να το έκανες δηλαδή;
Ιφιγένεια Γραμμένου : Μπορεί και να το έκανα.
Ερευνήτρια: Αν ήσουνα μόνη σου θα πήγαινες για πάρεις από
τη δωρεά σπέρματος;
Ιφιγένεια Γραμμένου : Α καλά, ναι, δεν το συζητάω.
Ερευνήτρια: Θα πήγαινες σε τράπεζα σπέρματος να πάρεις
δανεικό σπέρμα…
Ιφιγένεια Γραμμένου : Ναι, βέβαια! Είναι αυτό που σου είπα
πριν. Θα το έκανα και μόνη μου.
Ερευνήτρια: Σε ρωτάω γιατί θα μπορούσες να το πετύχεις και
μέσα από μια σχέση ευκαιριακή.
Ιφιγένεια Γραμμένου : Ναι, αλλά εκεί εξαπατάς κάποιον.
Επίσης, η Αναστασία Βαγενά στην οποία ο γιατρός-γενετιστής που
επισκέφθηκε την τελευταία φορά της συνέστησε να προχωρήσει σε
εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια λόγω μη ανταπόκρισης
των ωοθηκών στα φάρμακα σε προηγούμενες προσπάθειες
εξωσωματικής γονιμοποίησης, μιλάει για την περιπλοκότητα του
ζητήματος αυτού στο πλαίσιο της σχέσης με τον σύντροφό της:
[…] Ο σύντροφός μου είναι πιο αρνητικός. Όταν εγώ είπα στο
γιατρό ότι εντάξει εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Θα είχα τελικά.
Μου λέει αυτός: «ο σύντροφός σου γιατί να έχει πρόβλημα»;
Αυτός θα δώσει σπέρμα και εντάξει. Αλλά μετά μου είπε: «και
βέβαια έχω πρόβλημα γιατί δεν θα το κάνω με σένα, θα το
κάνω με μια άλλη γυναίκα». […] Δεν τον βλέπω.., είναι πολύ
διστακτικός. Του είπα κι εγώ ότι αν ήμουν στη θέση σου και
έπαιρνα από κάποιον άλλο άντρα σπέρμα δεν θα μου άρεσε.
Και μου λέει: «γιατί νομίζεις ότι εγώ δεν είμαι σε αυτή τη
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θέση;». Δεν ξέρω είμαι μπλεγμένη, δεν έχω την απάντηση. Δεν
ξέρω…
Ωστόσο, αρκετοί από τους συνομιλητές εκείνους που εκφράζουν
διλήμματα σχετικά με την χρήση ξένου γεννητικού υλικού και
παρένθετης μητρότητας από τους ίδιους, ανενδοίαστα απαντούν ότι θα
προέβαιναν σε δωρεά ωαρίων και σπέρματος, ενδεχομένως και
εμβρύων, τόσο για εμφύτευση όσο και για ερευνητικούς σκοπούς με την
προϋπόθεση ότι η έρευνα θα γίνεται εντός του πλαισίου που ορίζει ο
νόμος. Για παράδειγμα, η Ρούλα Αθανασίου εξηγεί ότι, αν και δεν είναι
αρνητική στις πρακτικές της ΙΥΑ με δανεικό γεννητικό υλικό και
παρένθετη κύηση, μάλλον θα προτιμούσε η ίδια να καταφύγει στη λύση
της υιοθεσίας παρά την ΙΥΑ με δανεικό ωάριο, σπέρμα ή έμβρυο ή την
παρένθετη μητρότητα. Αντίθετα, οι απαντήσεις της αποκαλύπτουν πως
είναι απολύτως θετική στην λύση της δωρεάς του δικού της γεννητικού
υλικού προς τρίτους για γονιμοποίηση και έρευνα.
Ρούλα Αθανασίου Α ναι, εγώ θα τα έδινα.
Ερευνήτρια: Θα τα έδινες;
Ρούλα Αθανασίου: Ναι, θα τα έδινα για δωρεά.
[…]
Ερευνήτρια: Θα τα έδινες για ερευνητικούς σκοπούς;
Ρούλα Αθανασίου: Ναι.
Πέραν των διλημμάτων που συνδέονται με την ενδεχόμενη χρήση των
μεθόδων αυτών από τους ίδιους τους συνομιλητές ή τους συντρόφους
τους, για τους περισσότερους η δυνατότητα πρόσβασης σε δανεικό
γενετικό υλικό και δανεική μήτρα εγείρει και άλλα σημαντικά ηθικά
διλήμματα. Τα διλήμματά αυτά σχετίζονται αφενός με υποψίες
εξαπάτησης των ίδιων και κερδοσκοπίας από γιατρούς και κλινικές
(κυρίως ιδιωτικές) και, αφετέρου, με καινούργια δεδομένα και
ενδεχόμενα συγγενειακότητας που προκύπτουν από μεθόδους, όπως η
δωρεά σπέρματος και ωαρίου και η παρένθετη μητρότητα. Ορισμένοι
συνομιλητές επισημαίνουν τον προβληματισμό τους ως προς το
ενδεχόμενο να γεννηθούν παιδιά που, έστω εν αγνοία τους, φέρουν το
ίδιο γεννητικό υλικό, αλλά και τον κίνδυνο αιμομιξίας μεταξύ παιδιών
που γεννιούνται από το γεννητικό υλικό του ίδιου δότη. Για παράδειγμα,
η Σοφία Τομπάζη που δώρισε τα πλεονάζοντα ωάριά της για
γονιμοποίηση μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο εξωσωματικής δηλώνει
σχετικά με αυτή τη δωρεά:
Έχω ένα θέμα κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου και το
είχα συζητήσει και με έναν πολύ καλό μου φίλο γιατρό και μου
είπε ότι καλό είναι να … «να πεις στα παιδιά κάποια στιγμή πριν
επιλέξουν να κάνουν γάμο με έναν άνθρωπο ή να αποκτήσουν
παιδί, καλό είναι να κάνουν κάποιες εξετάσεις», που πρέπει να
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γίνουν ούτως ή άλλως, γιατί… πολλά… γίνονται, μη βρεθεί ….
Γιατί ξέρεις πολλά παιχνίδια παίζει η ζωή. Δεν θα μπορούσε να
συμβεί, όπως είπες κι εσύ;
Παρόμοιες επιφυλάξεις έχουν και άλλοι συνομιλητές, όπως η Έλσα
Καναρέλη και ο σύζυγος της, Μάριος Καναρέλης, οι οποίοι δηλώνουν ότι
θα δώριζαν οι ίδιοι το γεννητικό τους υλικό. Ωστόσο, η Έλσα εκφράζει
σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με το ποιός πρέπει να είναι εκείνος που
θα λάβει το γεννητικό υλικό. Ο διάλογος με την ερευνήτρια και τους δύο
συζύγους είναι αποκαλυπτικός των ενδοιασμών αυτών:
Ερευνήτρια: Ωραία. Θα δωρίζατε εσείς το δικό σας γεννητικό
υλικό;
Έλσα Καναρέλη: Να το δωρίσουμε ως τι; Για ποιο λόγο;
Ερευνήτρια: Σε ζευγάρια που είναι υπογόνιμα για να πετύχουν
γονιμότητα και τεκνοποίηση.
Μάριος Καναρέλης: Εγώ θα το δώριζα. Δεν θα είχα πρόβλημα.
Ερευνήτρια: Θα έδινες σπέρμα;
Μάριος Καναρέλης: Ναι, παρόλο που εγώ δεν θα το δεχόμουν,
θα δώριζα.
Ερευνήτρια: Είναι εύκολο βέβαια να δώσεις σπέρμα, πιο
εύκολο. Γιατί για να δώσεις ωάριο πρέπει να περάσεις τη
διαδικασία της εξωσωματικής, να πάρεις ορμόνες, να
γίνει ωοληψία. Αλλά αν περνούσατε αυτή τη
διαδικασία…;
Έλσα Καναρέλη: Ανώνυμα γίνεται;
Ερευνήτρια: Ναι, ανώνυμα γίνεται με βάση το νόμο.
Έλσα Καναρέλη: Και αν αυτά τα παιδάκια μετά μεταξύ τους…;
[…]
Μάριος Καναρέλης: Παιδιά απάντησα με τη λογική του αν
μπορώ να βοηθήσω κάποιον, θα βοηθήσω. Δεν μπαίνω
στη διαδικασία να σκεφτώ ότι αν αυτό το παιδί γίνει
αγόρι και αν μετά εγώ κάνω κόρη και αν αυτά τα δύο
αδέλφια… δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
Ερευνήτρια: Το σκέφτεσαι όμως εσύ.
Έλσα Καναρέλη: Ναι, βέβαια. Εντόνως.
Ερευνήτρια: Εσύ αν έκανες εξωσωματική και σου περίσσευε
γεννητικό υλικό ή περίσσευε και από τους δυο σας ένα
έμβρυο, ένα ή περισσότερα, θα τα δωρίζατε;
Έλσα Καναρέλη: Θα δώριζα π.χ. σε κάποιο συγγενικό μου
πρόσωπο, αλλά όχι σε άγνωστο. Σε συγγενικό μου
πρόσωπο, ναι, σίγουρα.
Ερευνήτρια: Ξέρετε αν επιτρέπεται και τι επιτρέπεται από το
νόμο;
Έλσα Καναρέλη: Όχι.
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Ερευνήτρια: Θα δωρίζατε γεννητικό υλικό για ερευνητικούς
σκοπούς;
Έλσα Καναρέλη και Μάριος Καναρέλης: Ναι, αμέ.
[…]
Ερευνήτρια: Αν είχατε περισσευούμενο έμβρυο, θα το δίνατε;
Δηλαδή να γεννήσει το δικό σας γεννητικό υλικό μια
άλλη γυναίκα.
Έλσα Καναρέλη: Ναι, ναι,
Ερευνήτρια: Εσύ λες θα το έδινες σε συγγενικό πρόσωπο.
Έλσα Καναρέλη: θα το έδινα σε κάποιο οικογενειακό πρόσωπο,
να ξέρω που θα πάει.
Μάριος Καναρέλης: Σε οικογενειακό πρόσωπο είναι πιο
σίγουρο ότι κάτι μπορεί να πάει κάτι στραβά.
Έλσα Καναρέλη: Τι να πάει στραβά, αφού θα ξέρουν αυτά τα
παιδάκια ότι είναι ξαδέλφια.
Μάριος Καναρέλης: Αδέλφια θα είναι ουσιαστικά.
Έλσα Καναρέλη: Τέλος πάντων, ναι.
Επίσης, επιφυλάξεις και αντιρρήσεις εκφράζουν αρκετοί συνομιλητές για
τις δυνατότητες που δίνει η ΙΥΑ σε γυναίκες (ανύπανδρες ή εκτός
σχέσης), ομόφυλες ή ετερόφυλες, αλλά και μη ετερόφυλα ζευγάρια να
αποκτήσουν παιδί. Παρόλο που σχεδόν όλοι οι συνομιλητές
αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην αναπαραγωγή (εντός ή εκτός του
πλαισίου του γάμου) και την ελεύθερη επιλογή του σεξουαλικού
προσανατολισμού του κάθε ατόμου, μόνο εννέα συνομιλητές δεν έχουν
κανένα ενδοιασμό που σχετίζεται με την πρόσβαση σε τεχνικές ΙΥΑ από
γυναίκες ανύπανδρες ή εκτός σχέσης, ομόφυλες ή ετερόφυλες, αλλά
και μη ετερόφυλα ζευγάρια (γυναίκες, ή άνδρες αν επιτρεπόταν). Οι
υπόλοιποι εκφράζουν επιφυλάξεις ή και αντιρρήσεις, άλλοι σε μικρότερο
και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό, για την πρόσβαση σε τεχνικές ΙΥΑ μέσα
από τις οποίες προκύπτουν μη συμβατικές γονεϊκές σχέσεις. Ωστόσο, και
από αυτούς, οι οκτώ, μάλλον, δεν θα είχαν αντίρρηση να έχουν
πρόσβαση στις τεχνικές αυτές γυναίκες μόνες, ομόφυλες ή ετερόφυλες,
και εκφράζουν αντιρρήσεις μόνο όταν πρόκειται για μη ετερόφυλα
ζευγάρια γυναικών ή ανδρών. Δύο συνομιλητές εκφράζουν την
αντίρρησή τους για όλες τις περιπτώσεις πλην των ετερόφυλων
ζευγαριών.
Οι παραπάνω επιφυλάξεις και αντιρρήσεις τεκμηριώνονται κυρίως
στη βάση μιας επιχειρηματολογίας περί «εγωιστικών κινήτρων» των
γονέων και «αδικιών» απέναντι σε ένα παιδί που θα γεννηθεί και θα
μεγαλώσει σε μια «συντηρητική», σύμφωνα με τα λεγόμενά τους,
κοινωνία που δεν είναι ακόμα έτοιμη να αποδεχθεί μη συμβατικές
γονεϊκές σχέσεις. Το παρακάτω απόσπασμα διαλόγου με την Έλσα και
τον Μάριο Καναρέλη είναι διαφωστικό:
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Μάριος Καναρέλης: ..από τον κοινωνικό περίγυρο.., ένα παιδί
σε ένα ομόφυλο ζευγάρι θα είχε πρόβλημα…
Έλσα Καναρέλη: Το παιδί, ναι σωστά.
Μάριος Καναρέλης: Το παιδί θα είχε πρόβλημα.
Ερευνήτρια: Εσύ;
Έλσα Καναρέλη: Αυτό που λέει ο Μάριος έχει πολύ δίκιο… εγώ
πάντα πίστευα και πιστεύω δηλαδή ότι ένα παιδί εφόσον
μεγαλώνει με αγάπη…
Ερευνήτρια: Άρα δεν διαφωνείς;
Έλσα Καναρέλη: Ναι… εφόσον έχει αγάπη… και μεγαλώνει με
αγάπη… οκ ας είναι και με ομόφυλο ζευγάρι…. Αλλά,
εφόσον θέτουμε αυτό το θέμα για την πορεία αυτού του
παιδιού και την κατακραυγή που θα έχει και στο σχολείο
και σε όλα… που θα έχει δύο πατεράδες ή δύο
μανάδες…
Ερευνήτρια: Στη διαδικασία όμως αυτή δεν είσαι αντίθετη…;
Έλσα
Καναρέλη:
Όχι,
καθόλου.
Αλλά
δεν
είναι
προετοιμασμένη η κοινωνία ακόμα για να δεχτεί κάτι
τέτοιο.
Μάριος Καναρέλης: Εγώ συμφωνώ με το γάμο τους… δηλαδή
για να σου δώσω να καταλάβεις…
Ερευνήτρια: Ναι, για το παιδί δεν συμφωνείς…
Μάριος Καναρέλης: Ναι, δηλαδή, ο καθ.., δηλαδή, είναι.., απλά,
επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι κοινωνικές
προϋποθέσεις.
Έλσα Καναρέλη: Ναι, ναι, δεν είναι προετοιμασμένη η
κοινωνία.
Η επιχειρηματολογία αυτή μοιάζει με την επιχειρηματολογία που
χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να δικαιολογήσει τη μη αποδοχή
της ετερόλογης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρένθετη
μητρότητα ακόμα και από παντρεμένα ετερόφυλα ζευγάρια (και
ανύπανδρες γυναίκες), τη γονιμοποίηση με σπέρμα αποθανόντος
συζύγου κ.α. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Εκκλησία, που, αφενός,
καταδικάζει ρητά την τεκνοποίηση εκτός γάμου και την ομοφυλοφιλία
ως «ανωμαλία» και, αφετέρου, καταδικάζει την τεκνοποίηση με
δανεικούς γαμέτες ή/και δανεική μήτρα, οι συνομιλητές φαίνεται να
αμφισβητούν τη γονεϊκή ιδιότητα που προκύπτει με ΙΥΑ, όχι απαραίτητα
επειδή συνδέεται μ’ ένα διαφορετικό σεξουαλικό προορισμό αλλά επειδή
δεν αντιστοιχεί με ξεκάθαρο τρόπο στα κυρίαρχα έμφυλα πρότυπα της
γυναίκας και του άνδρα. Οι όποιες αντιστάσεις, δηλαδή, εμφανίζονται
όταν «κυρίαρχες» εννοιολογήσεις της μητρότητας και πατρότητας
τίθενται
υπό
αμφισβήτηση
σε
σχέση
με
την
αντιστοιχία
μητέρας/γυναίκας και πατέρα/άνδρα.
Όμως, καθώς ξεδιπλώνονται οι αφηγήσεις των συνομιλητών μου,
τα διλήμματα και οι ενδοιασμοί τους συχνά αντισταθμίζονται σε ένα
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βαθμό από έναν λόγο περί της κεντρικής σημασίας της κοινωνικοσυναισθηματικής διάστασης της γονεϊκής ιδιότητας. Έστω και σε
φαντασιακό επίπεδο, η διάσταση αυτή αναδεικνύεται από τους
συνομιλητές με ποικίλους τρόπους εμπλέκοντας και τη «βιολογία», αλλά
με αντιφατικούς όρους: άλλοτε, υποβαθμίζοντάς την και άλλοτε
προτάσσοντας τη σημασία της προκειμένου να δώσουν έμφαση στη
κοινωνικο-συναισθηματική διάσταση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση
της υιοθεσίας ή της δωρεάς γεννητικού υλικού προς γονιμοποίηση από
τρίτους υποβαθμίζεται η σημασία της «βιολογίας», ―δηλαδή, σε αυτή τη
περίπτωση σημασία έχει το ποιός ανατρέφει ένα παιδί―, ενώ στην
περίπτωση της παρένθετης μητρότητας προτάσσεται η σημασία της
«βιολογίας» και η έμφαση δίνεται στο σε ποιόν ανήκει το γεννητικό
υλικό ή στην περίπτωση της κυοφορίας δανεικού εμβρύου στο ποιός
κυοφορεί το παιδί.
Αναφορικά με τις απόψεις των συνομιλητών για τις έννοιες του
Θεού, της φύσης και της επιστήμης, τη διαβάθμιση ή την αλληλεπίδρασή
τους, οι περισσότερες συνεντεύξεις κατέδειξαν, αφενός, την
αναγνώριση της ύπαρξης μιας «ανώτερης δύναμης», έστω και αν αυτή
δεν κατονομάζεται ως «θεϊκή», που υπερβαίνει τη «φύση» και την
«επιστήμη» και, αφετέρου, τη διαπίστωση ότι «φύση» και «επιστήμη»
αλληλεπιδρούν σε τέτοιο βαθμό ―με την «επιστήμη» να προσπαθεί να
««μιμηθεί» ή να «διορθώσει» τη «φύση»― που τα όρια αυτής της
αλληλεπίδρασης είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθούν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση Θεού, φύσης και επιστήμης
έχει η άποψη του Πατέρα Νικόλαου:
Πατέρας Νικόλαος: Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι είναι μία
ξεχωριστή… μία ξεχωριστή, πολύ λεπτή και συνάμα και
πολύ σεβαστή… το ‘χα από ανέκαθεν άσχετα από
προσωπικές εμπειρίες κτλ… και ο τομέας και γιατί όχι να
τον ονομάσουμε και η επιστήμη της βιογενετικής.
Επειδή έχω παραβρεθεί σε… εμβρυομεταφορές… από
άτομα που εν πάσει περιπτώσει… έχω πάει… από εδώ,
δικά μου παιδιά, φίλοι κτλ. και ζητάγανε οι κυρίες
εκείνες, τα κορίτσια εκείνα, προς τιμήν τους;… δεν
ξέρω… δεν ήθελαν τον άντρα τους μέσα, ήθελαν τον
παπά. Ναι. Τέλος πάντων, φοβόντουσαν κτλ… μου έχει
μείνει.
Ε: Στην εμβ…, στη μεταφορά, στην εμβρυομεταφορά…;
Πατέρας Νικόλαος: …στην εμβρυομεταφορά…
Ε: …ήσασταν εσείς;
Πατέρας Νικόλαος: Ναι, ναι… και μου έχει μείνει
Ερευνήτρια: Πιστοί που ερχόντουσαν σε εσάς; Ή γνωστοί και…
φίλοι;
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Πατέρας Νικόλαος: Ε, γνωστοί, γνωστοί, γνωστοί. [...] Είναι ένα
δώρο που δόθηκε… αυτό το δημιούργημα, ο άνθρωπος,
είναι ένα δώρο και το να πεις, εγώ το αμελώ, γιατί το
παίζω ασκητής, το παίζω υπεράνω, το παίζω πνεύμα και
δεν με νοιάζει η σάρκα που είναι η… το φυλα… είναι η
φυλακή του σώματος και κάτι αηδίες… όχι, όχι, αυτό
είναι βλασφημία μάλιστα. Όχι. Όχι. Και μάλιστα ο ίδιος ο
Απόστολος Παύλος λέει στην Προς Κορινθίους ότι ο
Χριστός εν μέσω ημών και το Πνεύμα το Άγιο εντός
ημών εστί. Ονομάζει δηλαδή το σώμα μας, τη σάρκα μας
ως ναό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, επομένως…
ξεκίνησε για θεραπευτικούς σκοπούς και για ιατρικούς
όλο αυτό το θέμα, όλο αυτό το κεφάλαιο που ονομάζεται
γυναικολογία και εν πάσει περιπτώσει εν συνεχεία
τράπηκε και προς αυτήν τη διακλάδωση, προς αυτό το
ασύλληπτο...
Ε: τη βιογενετική
Πατέρας Νικόλαος: …το ασύλληπτο που ονομάζεται
βιογενετική.
Παρόμοια θέση εκφράζουν και κάποιοι συνομιλητές που, αν και
δηλώνουν Χ.Ο., δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα
θρησκευόμενους. Για παράδειγμα ο Μάριος Καναρέλης εξηγεί:
Τώρα στο πόσο υποκαθιστά τη φύση η επιστήμη, πιστεύω ότι
την υποκαθιστά σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλά αν το δούμε και
βάλουμε και τη θρησκεία ως παράμετρο, είναι θέλημα θεού
που η επιστήμη υποκαθιστά τη φύση αλλιώς δεν θα το
επέτρεπε… δεν θα έφτανε στο σημείο να δώσει στους
ανθρώπους και στους επιστήμονες και στους ερευνητές τα
εφόδια να υποκαταστήσουν τη φύση σε αυτά τα θέματα.
Η αναγνώριση μιας «ανώτερης δύναμης» που υπερβαίνει τη «φύση» και
την «επιστήμη» αντικατοπτρίζεται στο λόγο της πλειοψηφίας των
συνομιλητών αναφορικά και με τη δική τους εμπειρία ιατρικοποιημένης
αναπαραγωγής. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται
από τις συνεντεύξεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό είναι ο αμφίσημος
ρόλος του Θεού και των ίδιων των πρακτικών θρησκευτικής πίστης ή
επίκλησης θεϊκής βοήθειας στο ταξίδι των –κατά δήλωσή τους– μη
θρησκευόμενων συνομιλητών στην ΙΥΑ. Για τους συνομιλητές που
δηλώνουν θρησκευόμενοι και ότι πιστεύουν, όπως για παράδειγμα η
Αντιγόνη Βιδάλη, οι απαντήσεις τους σε σχέση με την εμπειρία της ΙΥΑ
και τις συγκεκριμένες θρησκευτικές πρακτικές που ακολούθησαν
προκειμένου να αποκτήσουν παιδί είναι ξεκάθαρες. Όπως περιγράφει η
Αντιγόνη, την πιο δύσκολη στιγμή του ταξιδιού της στη ΙΥΑ, όταν πήρε
θετικό μεν αποτέλεσμα τεστ εγκυμοσύνης μετά από εξωσωματική
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γονιμοποίηση αλλά με πολύ χαμηλή τιμή δε, έκανε ένα είδος τάματος
στην εικόνα του Αγίου Στυλιανού:
Αντιγόνη Βιδάλη: Θυμάμαι, λοιπόν, όπως σου είπα, αυτήν την
περίοδο που ήταν μέρα παρά μέρα και ερχόταν η μαμά
μου από τη Σαλαμίνα και πηγαίναμε.., μου είχε φέρει
λοιπόν, κάποια στιγμή, η μαμά μου μια εικόνα του Αγίου
Στυλιανού. Ο Άγιος Στυλιανός, αν ξέρεις, είναι αυτός
που προστατεύει τα μωρά, τα παιδάκια και μάλιστα
απεικονίζεται συνήθως και με ένα μωρό στην αγκαλιά.
Τη μαμά μου τη λένε Στέλλα και ήταν μια εικόνα που της
είχε δώσει η γιαγιά της, η Στέλλα από τη Χίο. Εκεί η Αγία
Στυλιανή, ο Άγιος Στυλιανός λατρεύεται γενικά. Και της
την είχε δώσει όταν ήταν έγκυος σε μένα η μαμά μου,
γιατί σε μένα είχε δυσκολευτεί, όχι είχε κάνει τίποτα,
απλά είχε περάσει λίγος χρόνος, ας πούμε. Εν πάσει
περιπτώσει, μια παλιά εικόνα και μου την είχε φέρει και
μου λέει ‘βρε κοριτσάκι μου, ξέρεις, προσευχήσου και
όλα θα πάνε καλά’. Αυτό. Τίποτα παραπέρα. Και την είχα
λοιπόν εκεί, σε αυτό το δωμάτιο..
Ερευνήτρια: Δηλαδή, εκείνη η στιγμή ήταν η πιο δύσκολη και
εκεί ζήτησες βοήθεια.
Αντιγόνη Βιδάλη: Εκεί, εκεί. Εκεί γιατί υπήρχε ένα θετικό που
όμως έπρεπε να το κρατήσω. Και όταν οι ίδιοι οι
επιστήμονες σου λένε «δεν ξέρουμε αν θα είναι
μεθαύριο πάλι», ένιωσα ότι ήταν το μόνο που μπορούσα
να κάνω. Και εν πάσει περιπτώσει, τότε ήταν αυτό που με
κράταγε και μου έδινε μια ελπίδα, με όλους αυτούς τους
συνειρμούς που δημιουργούσε, έτσι; Την έχουμε ακόμα
αυτήν την εικόνα. Η αλήθεια είναι, και το εξομολογούμαι
εδώ τώρα, το ξέρει ο Στέφανος φυσικά… ότι τότε, χωρίς
να το πω καν στο Στέφανο, στο Στέφανο το είπα όταν
γεννήθηκε ο γιος μας και ήταν πια 3-4 μηνών.
Ξεκάθαρες είναι οι απαντήσεις για συγκεκριμένες θρησκευτικές
πρακτικές αναζήτησης θεϊκής βοήθειας στο ταξίδι της ΙΥΑ και από την
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου και τον Σταμάτη Γεωργίου. Όπως
φανερώνει ο παρακάτω διάλογος:
Ερευνήτρια: Σε αυτήν την περίοδο της αναμονής, σε όλη τη
διάρκεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, σε τι
θρησκευτικές πρακτικές κατέφευγες, αν κατέφευγες;
Προσευχόσουνα, πήγαινες σε μοναστήρι, στην εκκλησία,
άναβες κεριά;
Σταμάτης Γεωργίου: Όχι μόνο τότε, και πριν.
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Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου: Και πριν. Εγώ το κάνω
συνέχεια. Το καντηλάκι μας καίει συνέχεια και στο σπίτι.
Ερευνήτρια: Στο σπίτι σας;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Ναι.
Ερευνήτρια: Το κάνεις... θεωρείς ότι είσαι βαθιά
θρησκευόμενη.
Σταμάτης Γεωργίου: Βαθιά θρησκευόμενοι.
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Βαθιά θρησκευόμενοι.
Ερευνήτρια: … με αυτά που είπατε είναι εντελώς ανεξάρτητη η
θρησκεία από τις αποφάσεις σας στη ζωή, τουλάχιστον
σε σχέση με την αναπαραγωγή… αλλά είσαι άνθρωπος
που πηγαίνει στην εκκλησία.
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Ναι, πηγαίνω. Δεν πηγαίνω
κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω.
Σταμάτης Γεωργίου: Ναι, πηγαίνουμε. Και σε μοναστήρια
πηγαίνουμε… αλλά και πριν.
[…]
Ερευνήτρια: Σε αυτό το διάστημα της αναμονής τι έκανες;
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Πήγαμε στη Χρυσοβαλάντη,
πήγαμε στο μοναστήρι, φόρεσα αυτή τη ζώνη και πήρα
και το μήλο…
Σταμάτης Γεωργίου: Όχι, όχι, αυτά και πριν τα κάναμε…
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Αυτά και πριν τα έκανα, ναι.
Διάβαζα τις παρακλήσεις από τη Χρυσοβαλάντη… αυτά.
Σταμάτης Γεωργίου: Επειδή αναφέρεται συνέχεια η μονή
Χρυσοβαλάντη… είναι γιατί είναι ταμένη.
Ερευνήτρια: Εσύ δεν έκανες τίποτα;
Σταμάτης Γεωργίου: Όχι.
Ερευνήτρια: Δεν έκανες τίποτα σαν θρησκευτική πρακτική;
Σταμάτης Γεωργίου: Ναι, κι εγώ, ναι. Εγώ δεν είμαι ταμένος.
Αγγελική Μανδρινού-Γεωργίου : Και ο Σταμάτης πήγαινε.
[…]
Ερευνήτρια: Σαν ζευγάρι. Προσευχόσασταν;
Σταμάτης Γεωργίου: Ναι, ναι.
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω διάλογο, συνομιλητές που δηλώνουν
ότι η απόφαση για γάμο, τεκνοποίηση και ενδεχόμενη χρήση μεθόδων
ΙΥΑ αποτελεί και πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα «προσωπικής
επιλογής» ή «κοινής επιλογής» των συντρόφων/συζύγων και όχι ζήτημα
θρησκευτικής επιβολής παραδέχονται πως έχουν ακολουθήσει ή
ακολουθούν συγκεκριμένες πρακτικές επίκλησης θεϊκής βοήθειας σε
κάποιο σημείο του ταξιδιού της στην ΙΥΑ. Αλλά και συνομιλητές οι οποίοι
δηλώνουν μεν Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα αλλά ξεκάθαρα
θέτουν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη του Θεού, παραδέχονται τελικά σε
κάποιο σημείο της συνέντευξης πως έχουν προβεί ή προβαίνουν σε
κάποιου είδους πράξη επίκλησης θεϊκής βοήθειας στο ταξίδι τους στην
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ΙΥΑ. Για παράδειγμα, η Ρούλα Αθανασίου η οποία μετά από τέσσερεις
σπερματεγχύσεις και μία αποβολή ετοιμάζεται να προβεί σε
εξωσωματική γονιμοποίηση αναφέρει:
Ρούλα Αθανασίου: Τα παιδιά από πάνω μου δώσανε ένα ζωνάκι
διαβασμένο και δεν το έχω βάλει ακόμα. Θα το βάλω,
όμως.
Ερευνήτρια: Δεν το πιστεύεις;
Ρούλα Αθανασίου: Όχι, δεν είναι ότι δεν το πιστεύω.., το
πιστεύω, απλά δεν το έχω βάλει ακόμα… δεν… δεν
μπορώ να σου πω γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα.
Ερευνήτρια: Θα το κάνεις, όμως.
Ρούλα Αθανασίου: Ναι.
Ερευνήτρια: Αν σου λέγανε ότι κάπου σε μία Παναγία είναι για
να κάνεις τάμα ειδικά γι αυτό, θα πήγαινες; Σε ένα
μοναστήρι, σε έναν Άγιο, όχι μόνο Παναγία, έτσι;
Ρούλα Αθανασίου: Ναι. Αν και δεν πιστεύω ότι μπορείς να
εμπορευτείς έτσι με τη θρησκεία… ότι θα σου κάνω ένα
τάμα για να μου δώσεις…
Ερευνήτρια: Το τάμα δεν το εννοώ με την έννοια του να
πληρώσεις κάτι.
Ρούλα Αθανασίου: Όχι, όχι. Το να ανταποδώσεις το καλό που
σου έρχεται, ναι το πιστεύω, αλλά..
Ερευνήτρια: Όχι, έτσι. Αλλά το να προσευχηθείς και να
ζητήσεις...
Ρούλα Αθανασίου: Ναι, ναι να προσευχηθείς.. αλλά λίγο τα
τάματα, δεν ξέρω, κατά πόσο…[…] δεν θα ήθελα να το
δω έτσι. Ούτε σε τιμωρίες πιστεύω.
Η Νέλλυ Χριστοφόρου εκμυστηρεύεται ότι, αν και γενικά δεν ακολουθεί
καμία θρησκευτική πρακτική εκτός από τη συμμετοχή της σε
θρησκευτικές τελετουργίες για κοινωνικούς λόγους, κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού της στην ΙΥΑ έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πράξη με
θρησκευτικό περιεχόμενο:
Το μόνο που έκανα ―είναι εντελώς προσωπικό και δεν το
ήξερε κανένας και δεν μπορώ να έχω ποτέ.., να μοιράζομαι
τέτοια πράγματα, ο μόνος που το ξέρει είναι ο σύντροφός μου,
ας πούμε― είναι ότι υπήρχε μια εκκλησίτσα από την οποία
απλά περνούσα. Αυτό. Τίποτα άλλο, δεν ανάβω κεριά, δεν κάνω
τίποτα άλλο.., και η οποία είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο
και μου αρέσει. Νιώθω οικεία.
Επίσης, παρά τη δυσπιστία της απέναντι σε θρησκευτικές πρακτικές,
όπως η προσευχή και το τάμα αλλά και απέναντι στην ίδια την ύπαρξη
ανώτερης δύναμης», η Αναστασία Βαγενά εξηγεί ότι και η ίδια απορεί με
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τη βαθύτερη ανάγκη που νιώθει να «πιαστεί από κάπου» και να
παρακαλέσει το Θεό να αποκτήσει παιδί:
Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι υπάρχει ο θεός μέσα σε όλα αυτά;
Αναστασία Βαγενά : Δεν ξέρω.
Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι πάνω από όλα αυτά είναι ο θεός;
Αυτός που ρυθμίζει τα αποτελέσματα; Υπάρχει, δηλαδή,
για σένα ο θεός πάνω από την επιστήμη και τη φύση;
Αναστασία Βαγενά : Πάνω από την επιστήμη δεν υπάρχει, δεν
υπάρχει. Δεν ξέρω, μπορεί να πιστεύω στην τύχη, ότι τα
πράγματα μπορεί για κάποιο λόγο να γίνονται έτσι ή
καμιά φορά να λέω ότι δεν υπάρχει αλλά να θεωρώ ότι
υπάρχει και ότι κινεί κάτι. Αλλά πολύ γενικά, δεν ξέρω τι
είναι αυτό.
Ερευνήτρια: Προσευχήθηκες ή ακολούθησες κάποια άλλη
θρησκευτική πρακτική μέχρι τώρα για το πρόβλημά σου;
Αναστασία Βαγενά: Ναι, ναι. Εκεί είναι το περίεργο που σου
είπα. Παρόλο που.., θέλεις να πιαστείς από κάπου.
Δηλαδή τώρα πάω και κεράκι να ανάψω. Είναι παράξενο.
Ερευνήτρια: Τάμα; Θα έκανες; Έχεις κάνεις;
Αναστασία Βαγενά: Δεν θα έκανα. Το σκεφτόμουνα και
γέλαγα… γιατί λέμε διάφορα και γελάμε… λέγαμε ότι
στο κάτω-κάτω αν θέλει να σου το δώσει δεν χρειάζεται
να του χαρίσεις κάτι. Είναι παράξενη η ψυχολογία του
ανθρώπου, παρόλο που λες ότι δεν πιστεύεις, θέλεις να
κρατηθείς. δηλαδή, θα πάω και στην εκκλησία σου λέω
να ανάψω κεράκι, να προσευχηθώ και να παρακαλέσω.
Παρόλο που δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη της Βαλεντίνας Βασιλείου η
οποία αντικατοπτρίζεται στο ακόλουθο απόσπασμα από τη συνέντευξη:
Ερευνήτρια: Στην προσπάθειά σου μέχρι τώρα να
τεκνοποιήσεις, έχεις καταφύγει σε κάποια μέθοδο, σε
κάποια θρησκευτική πρακτική; Όποια και αν είναι αυτή.
Από την προσευχή μέχρι το να μυρίσεις..;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ναι, σε διαλογισμό πολύ συχνά.
Ερευνήτρια: Όχι όμως σε θρησκευτική με την έννοια της
ορθόδοξης πίστης. Να περάσεις από ένα εκκλησάκι να
ανάψεις ένα κερί;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι, όχι.
Ερευνήτρια: Καμία;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Καμία. Εεεε όχι, ψέματα.
Ερευνήτρια: Θέλεις να μου την πεις ή δεν θέλεις να την
ονομάσεις;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι, όχι, έχει τύχει απλώς δεν τοοοο
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Ερευνήτρια: Τι, τι; Σε εκκλησία;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Σε εκκλησία, άναψα κερί. Το οποίο όμως
το κάνω από παιδί, ευχόμενη πολύ συγκεκριμένο πράγμα
κάθε φορά.
Ερευνήτρια: Σε μια συγκεκριμένη εκκλησία;
Βαλεντίνα Βασιλείου: Όχι. Σε οποιαδήποτε εκείνη τη στιγμή
μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Και όχι πολύ συχνά. Αλλά
όταν νιώσω την ανάγκη το κάνω.
Ερευνήτρια: Άρα προσευχή και άναμμα κεριού.
Βαλεντίνα Βασιλείου: Ακριβώς. Αντί για τη συγκεκριμένη ευχή
που λέω από παιδί, ίσως συμπληρωματικά βάζω και αυτό.
Ακόμα και ο Πέτρος Αδαμαντινός ο οποίος δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο
Θεό ή σε κάποια ανώτερη δύναμη και που από την αρχή ως το τέλος της
συνέντευξης απαντά με συνέπεια ότι δεν πιστεύει σε κανενός είδους
συσχετισμό ανάμεσα στη γονιμότητα, την υπογονιμότητα και το Θεό
αποδίδει το γεγονός ότι απέκτησε τελικά ένα γιο μετά από περίπου δέκα
προσπάθειες ΙΥΑ στην πίστη του θρησκευόμενου γιατρού-γενετιστή που
είχε και στην πίστη της γυναίκας του η οποία ακολουθούσε τις
παροτρύνσεις του γιατρού για προσευχή, άναμμα κεριών, τάμα, κλ.π.
Όπως αποκαλύπτει ο Πέτρος στο ακόλουθο απόσπασμα διαλόγου:
Ερευνήτρια: Σε τι αποδίδεις την επιτυχία; Στο γιατρό σου; Στην
επιμονή σας;
Πέτρος Αδαμαντινός: Και στο γιατρό και στην επιμονή.
Ερευνήτρια: Σε άλλους παράγοντες;
Πέτρος Αδαμαντινός: Και στην τύχη.
Ερευνήτρια: Την πίστη στο θεό;
Πέτρος Αδαμαντινός: Του γιατρού.
[γέλια]
Ερευνήτρια: Άρα η πίστη του γιατρού βοήθησε.
Πέτρος Αδαμαντινός: Ναι, αφού εγώ δεν έχω πίστη στο θεό.
Ερευνήτρια: Η γυναίκα σου πιστεύει;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ναι. .
Ερευνήτρια: Εσύ ακολούθησες πρακτικές που σου είπε ο
γιατρός;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ναι. Με έβαλε και πήγαινα σε
μοναστήρια.., όχι εμένα, τη γυναίκα μου. Ή μάλλον μας
έβαλε να πάμε…
Ερευνήτρια: Ναι, αλλά πήγες κι εσύ.
Πέτρος Αδαμαντινός: Πήγα γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να
τη γλιτώσω.
Ερευνήτρια: Από τη γυναίκα σου ή από το γιατρό;
Πέτρος Αδαμαντινός: Από τη γυναίκα μου. Και από το γιατρό
βέβαια.
[γέλια]
Ερευνήτρια: Αλλά πήγαινες χωρίς να πιστεύεις σε αυτό.
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Πέτρος Αδαμαντινός: Εγώ δεν συμμετείχα. Περίμενα απ’ έξω.
Ερευνήτρια: Από πού; Από εκκλησία, από μοναστήρι;
Πέτρος Αδαμαντινός: Από ένα συγκεκριμένο μοναστήρι.
Ερευνήτρια: Έχει σύμβαση με αυτό το συγκεκριμένο
μοναστήρι ο γιατρός;
Πέτρος Αδαμαντινός: Το αγαπάει, το πιστεύει, ότι κάνει
θαύματα.
Ερευνήτρια: Άλλη πρακτική που σας είπε να ακολουθήσετε,
έτσι θρησκευτική, ο γιατρός; Προσευχή, κερί;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ε προσευχή, κεριά, να πηγαίνουμε σε
όποιο μοναστήρι βρίσκουμε. Ααα επίσης, το πιο
σημαντικό γι’ αυτόν, πριν από κάθε κύκλο εξωσωματικής,
όχι μόνο για εμάς που είχε στο γραφείο του, έκανε
αγιασμό με τα ονόματα των γυναικών που είχε...
Ερευνήτρια: Με τα ονόματα των γυναικών;
Πέτρος Αδαμαντινός: Των εμβρύων.
Ερευνήτρια: Των εμβρύων;; δηλαδή, άγιαζε τα έμβρυα στο
εργαστήριο;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ναι, ναι. έφερνε ένα συγκεκριμένο παπά
που είχε
Ερευνήτρια: Άγιαζε ο παπάς τα έμβρυα;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ναι, για να πετύχει η εξωσωματική. Για
να δώσει την ευλογία του τέλος πάντων.
[γέλια]
Ερευνήτρια: Εσύ επομένως στηρίχτηκες στην πίστη του
γιατρού.
Πέτρος Αδαμαντινός: Δεν στηρίχτηκα καθόλου, απλάαα
Ερευνήτρια: Εσύ σε όλες αυτές τις αποτυχίες και τις
απογοητεύσεις ένιωσες την ανάγκη να προσευχηθείς, να
ζητήσεις μία βοήθεια από κάποια ανώτερη δύναμη;
Πέτρος Αδαμαντινός: Όχι, όχι.
Ερευνήτρια: Ποτέ;
Πέτρος Αδαμαντινός: Ποτέ.

2. 3. 5. Νομοθετικό πλαίσιο – Κράτος

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα
για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην ΙΥΑ στην Ελλάδα. Στις
σχετικές ερωτήσεις, οι περισσότεροι από τους συνομιλητές απαντούν
πως, αν και θα έπρεπε, δεν έχουν ενδιαφερθεί να μάθουν οι ίδιοι τι λέει
ο νόμος για την ΙΥΑ στην Ελλάδα. Για την Ρούλα Αθανασίου:
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Ρούλα Αθανασίου: Όχι, όχι, καθόλου. Δεν ξέρω καν τι είναι το
νομικό πλαίσιο.
Ερευνήτρια: Το τι είναι νόμιμο να κάνουν αυτές οι κλινικές, τι
είναι νόμιμο να κάνεις εσύ.
Ρούλα Αθανασίου: Όχι, δεν ξέρω.
Ερευνήτρια: Τι χαρτιά πρέπει να υπογράψεις…
Ρούλα Αθανασίου: Υπογράφουμε και χαρτιά;
Κάποιοι αναφέρουν πως και να αναζητούσαν να μάθουν τι λέει ο
σχετικός νόμος, δεν θα είχε μεγάλο νόημα, αφενός γιατί δεν πιστεύουν
ότι οι νόμοι εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ειδικά όταν πρόκειται για μια
τόσο επικερδή αγορά όπως αυτή της ΙΥΑ στην οποία εμπλέκονται και
ιδιωτικές κλινικές αμφιβόλου αξιοπιστίας και, αφετέρου, γιατί η
ψυχολογική πίεση που προκαλεί το γεγονός ότι είναι υπογόνιμοι και το
ότι επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν ένα παιδί δεν τους επιτρέπει να
ασχοληθούν με τέτοιου είδους ‘λεπτομέρειες’.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αρκετοί συνομιλητές θεωρούν ότι
η ψυχολογική πίεση που τους ασκείται από την υποβολή στη διαδικασία
της ΙΥΑ τους φέρνει σε «μειονεκτική» θέση απέναντι σε γιατρούς και
κλινικές με αποτέλεσμα να μην έχουν καθαρό μυαλό να σκεφτούν
σημαντικά ζητήματα νομικής ή ιατρικής φύσης και απλά να αποδέχονται
ότι τους λένε οι γιατροί, το νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό
των κλινικών που επισκέπτονται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από
συνομιλητές ότι κατά το στάδιο της επίσκεψης σε κλινικές, γιατροί τους
πρότειναν υποβολή σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης με
δανεικό γεννητικό υλικό, χωρίς να τους ενημερώσουν για το νομικό
πλαίσιο που αφορά τη δωρεά ωαρίου, σπέρματος και εμβρύου. Στην
περίπτωση της Αναστασίας Βαγενά, στη οποία προτάθηκε να προχωρήσει
σε εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικό ωάριο χωρίς να γίνει
ενημέρωση περί του νομικού πλαισίου που αφορά τη δωρεά γεννητικού
υλικού, η συνομιλήτρια αναζήτησε μόνη της στο διαδίκτυο τι λέει ο
ελληνικός νόμος για την ΙΥΑ:
Ερευνήτρια: Έχεις ψάξει το νομικό πλαίσιο;
Αναστασία Βαγενά: Ναι, ναι. Έψαξα, ότι πρέπει να είναι
ανώνυμο και ότι αν θέλεις μπορεί να είναι από αδελφή ή
φίλη, κάτι τέτοιο διάβασα και ότι πρέπει να πληρώνεται.
Στη Γαλλία μου είπε ο σύντροφός μου ότι δεν
πληρώνεις, το κάνεις τελείως αλτρουιστικά και
εθελοντικά. Εδώ φοβηθήκαμε να πατήσουμε και επίιιι ...
ανάγκες άλλων γυναικών που πουλάνε για να ζήσουνε.
Όλα αυτά τα ηθικά διλλήματα μας έχουν πιάσει.
Ερευνήτρια: Έχουνε για εσάς σημασία αυτά τα διλλήματα.
Αναστασία Βαγενά: Και βέβαια, έχουν.
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Ερευνήτρια: Έχει λίγο περισσότερη σημασία για εσάς το
κομμάτι της εμπορευματοποίησης, της θυματοποίησης
και της εκμετάλλευσης ενός τρίτου προσώπου.
Αναστασία Βαγενά: Ναι, δεν θα θέλαμε να υπάρξει υπογραφή
και αν γινόταν δεν θα ήταν με τέτοιο τρόπο, θα ήταν με
μια γυναίκα που θα ήθελε να βοηθήσει κάποια άλλη,
αλλά χωρίς να το έχει ανάγκη. Μαθαίνεις την αλήθεια
όμως;
Ερευνήτρια: Πώς, δηλαδή; Θεωρείς ότι ξέρεις τη διαδικασία, τι
γίνεται στις κλινικές;
Αναστασία Βαγενά: Όχι, κάτι τέτοιο συζητούσαμε και με το
σύντροφό μου.
Ερευνήτρια: Τι πιστεύεις ότι γίνεται;
Αναστασία Βαγενά: Έλα ντε; Εγώ σαν πιο αυτό.., θα ήθελα να
πιστεύω… Λίγο διάβασα από γυναίκες που πάνε εκεί και
κάνουν εξωσωματική και τους περισσεύουν ωάρια και τα
κρατάνε.
Επίσης, συνομιλητές ανέφεραν ότι κατά το στάδιο υποβολής τους σε
διαδικασίες υποβοήθησης της αναπαραγωγής τους ζητήθηκε από τις
κλινικές να υπογράψουν έγγραφα τα οποία δεν γνώριζαν για ποιό λόγο
τα υπέγραφαν.
Ερευνήτρια: Το γνωρίζετε γενικά το νομικό πλαίσιο τι λέει;
Μάριος Καναρέλης: Όχι. Που να το ξέρουμε μωρέ;
Ερευνήτρια: Επειδή κάνατε σπερματέγχυση, μπορεί να
ενδιαφερθήκατε να μάθετε τι λέει και για τις κλινικές
επειδή
είχατε
και
τις
ανησυχίες
της
εμπορευματοποίησης και της κερδοσκοπίας.
Έλσα Καναρέλη: Όχι, όχι.
[…]
Μάριος Καναρέλης: Δεν πίστευα ότι μπορούν να το κάνουν
κάτι… δηλαδή, αν το κάνανε εν αγνοία μου ή αν μου
δώσανε να υπογράψω κάτι που δεν το διάβασα…
Ερευνήτρια: Υπόγραψες κάτι;
Έλσα Καναρέλη: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Μάριος Καναρέλης: Νομίζω υπογράψαμε. Αν λοιπόν έγραφε
κάτι αυτό που δεν το διάβασα, που δεν του έδωσα
σημασία, είναι δικό μου σφάλμα.
Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στο ρόλο του κράτους και ειδικότερα
στο κατά πόσο οι ερωτώμενοι είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες
και την οικονομική κάλυψη (αποζημιώσεις) που τους παρείχε ο
ασφαλιστικός τους φορέας σε σχέση με την ΙΥΑ, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία οι συνομιλητές έκαναν λόγο για γενικά ανεπαρκείς ως
ανύπαρκτες δομές υγείας, για περίπλοκες και αδιαφανείς διαδικασίες
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επιτροπών οι οποίες γνωματεύουν ποιός θα αποζημιωθεί μέρος των
ορμονών και λοιπών φαρμάκων, που θα χορηγήσει ο γιατρός στις
περιπτώσεις υπογόνιμων ζευγαριών, αλλά και για την ανυπαρξία μερικής
τουλάχιστον επιδότησης σε υπογόνιμα ζευγάρια προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν μεθόδους ΙΥΑ. Σύμφωνα με την Αναστασία Βαγενά,
ανάμεσα οι παροχές που δίνει το ελληνικό κράτος σε υπογόνιμα
ζευγάρια και σε αυτές που αντίστοιχα προσφέρει το γαλλικό είναι
σχεδόν μηδανινές:
Άμα είναι κάθε φορά 3.000 ευρώ και πρέπει να κάνεις...
Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουνα, οι οκτώ φορές, οι εννέα φορές; Τι
περιουσία είναι αυτή; Πολλά λεφτά. Και μετά αν έχεις ένα
αποτέλεσμα το ξεχνάς, αν δεν έχεις; […] Και είναι θλιβερό. Γι
αυτό σκεφτήκαμε τη Γαλλία. Γιατί παίρνεις πίσω λεφτά. Έστω
τρεις φορές μπορείς να το κάνεις έτσι. Και πρέπει να δούμε, αν
εγώ είμαι στην ασφάλειά του, το πώς γίνεται.., πρέπει να το
κάνουμε γρήγορα. Είναι θλιβερό να μην υπάρχει αυτό, να μην
μπορεί ένας άνθρωπος να το κάνει και εδώ.
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3. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

3. 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ποιοτική έρευνα με άτομα εβραϊκού θρησκεύματος περιλαμβάνει στο
σύνολό της εννέα συνεντεύξεις εκ των οποίων επτά με γυναίκες 24 έως
50 ετών που επιλέγουν να κάνουν τόσο ετερόφυλες όσο και ομόφυλες
σχέσεις. Οι έξι από αυτές τις συνεντεύξεις προέκυψαν με τη μέθοδο της
χιονοστιβάδας και πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ
Ιανουαρίου και Αυγούστου του 2014, τέσσερις στην Αθήνα, μία στη
Θεσσαλονίκη και μία στη Λάρισα,2 ενώ μία συνέντευξη με ελληνίδα
υπήκοο εβραϊκού θρησκεύματος η οποία τα τελευταία χρόνια κατοικεί
στο Ιραήλ έγινε με ηχογραφημένη video-κλήση μέσω skype. Επιπρόσθετα,
η ποιοτική έρευνα στηρίζεται σε εθνογραφικό υλικό το οποίο
περιλαμβάνει: α) συνέντευξη με τον Ραββίνο Αθηνών κατά την οποία
αναλύονται διεξοδικά οι θέσεις της Ραββινείας Αθηνών για την ΙΥΑ αλλά
και ζητήματα σχετικά με τη ΙΥΑ που αφορούν την Εβραϊκή θρησκεία, β)
συνέντευξη και, κατόπιν, συχνή επικοινωνία με γιατρό-γενετιστή
εβραϊκού θρησκεύματος που εργάζεται σε μεγάλο ιδιωτικό μαιευτήριο
και είναι συμμέτοχος σε ιδιωτική κλινική που εξειδικεύεται στην ΙΥΑ και
γ) παρακολούθηση σχετικών εισηγήσεων και ομιλιών εκπροσώπων της
Ραββινείας και γιατρών-γενετιστών στο Πνευματικό Κέντρο της
Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών.
Από τις επτά γυναίκες εβραϊκού θρησκεύματος που συμμετείχαν
στην έρευνα, πέντε έχουν εμπειρία ΙΥΑ, τέσσερις εκ των οποίων με
επίτευξη τεκνοποίησης (δύο με ομόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
και δύο με ετερόλογη), μία απέκτησε τελικά παιδί με υιοθεσία, ενώ δύο
γυναίκες μικρότερης ηλικίας δεν έχουν εμπειρία ΙΥΑ. Ειδικότερα, οι
συνεντεύξεις αφορούν έξι ετεροφυλόφιλες γυναίκες [δύο παντρεμένες
γυναίκες (η πρώτη με δύο παιδιά εκ των οποίων το πρώτο προέκυψε με
ΙΥΑ και το δεύτερο με φυσιολογική σύλληψη και η δεύτερη με τρία
παιδιά τα οποία απέκτησε με ΙΥΑ), μία παντρεμένη γυναίκα που μετά από
μια σειρά αποτυχημένων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης απέκτησε
παιδί με υιοθεσία, μία διαζευγμένη γυναίκα η οποία απέκτησε δίδυμα με
ετερόλογη σπερματέγχυση τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον πρώην
σύζυγό της ως δικά του παιδιά και, τέλος, μία ομοφυλόφιλη γυναίκα σε
μόνιμη σχέση με ένα παιδί το οποίο απέκτησε με σπερματέγχυση
σπέρματος δότη και το μεγαλώνει από κοινού με τη σύντροφό της μαζί
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Οι δύο συνεντεύξεις στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν
από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αίγλη Χατζούλη.
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με το παιδί της δεύτερης το οποίο και εκείνη απέκτησε με τη μέθοδο της
σπερματέγχυσης με σπέρμα του ίδιου δότη.
Παράλληλα, οι γυναίκες εβραϊκού θρησκεύματος με τις οποίες
συνομιλήσαμε δηλώνουν μεν ότι πιστεύουν, άλλες σε μικρότερο και
άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, όμως καμία δεν θεωρεί τον εαυτό της τόσο
θρησκευόμενο ώστε να τηρεί τις θρησκευτικές επιταγές της διατροφής
κασσέρ ή κόσσερ (koscher) ή να πηγαίνει στη συναγωγή το Σάββατο.
Συγκεκριμένα, από τις επτά συνομιλήτριες εβραϊκού θρησκεύματος, έξι
αναφέρουν ότι ναι μεν ασπάζονται τον Ιουδαϊσμό και «πιστεύουν», αλλά
δε συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετουργίες στη συναγωγή πέραν
των γάμων και τελετών περιτομής ή απολύτως προσωπικές πράξεις
έκφρασης της πίστης, όπως η προσευχή. Ωστόσο, οι περισσότερες
γυναίκες εβραϊκής καταγωγής συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλες
θρησκευτικές γιορτές κατά τις οποίες η στενή και ευρύτερη οικογένεια
συναθροίζεται μαζί με φίλους σε σπίτια και όλοι μαζί γιορτάζουν με
παραδοσιακό φαγητό.
Για τις συνομιλήτριες εβραϊκού θρησκεύματος είναι ξεκάθαρο ότι
η θρησκεία δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί ούτε από την εθνοτική
ταυτότητα (την «Εβραϊκότητα») και την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια
ευρύτερη κοινότητα (την εβραϊκή κοινότητα) ούτε και από την αίσθηση
του «ανήκειν» στην οικογένεια. Τα λόγια της πενηντάχρονης Λουίζας
Σαμψών καταδεικνύουν την παραπάνω διασύνδεση: «Αν μου πεις, ‘πες με
τρεις λέξεις τι είναι Ιουδαϊσμός για σένα;..’, θα έλεγα ‘κοινότητα,
οικογένεια και παράδοση’». Κατά συνέπεια, η συμμετοχή σε
θρησκευτικές τελετουργίες και γιορτές συχνά ταυτίζεται με πράξεις
κοινωνικότητας που επιβεβαιώνουν την αίσθηση του «ανήκειν» στην
κοινότητα και διασφαλίζουν την πολιτισμική αναπαραγωγή της.
Οι απαντήσεις των συνομιλητριών σε σχέση με τις στάσεις τους
απέναντι στη θρησκεία επιβεβαιώνονται τόσο από τα λόγια του Ραββίνου
Αθηνών όσο και από τα λόγια συνομιλητών με σημαντική συμμετοχή στις
δραστηριότητες της εβραϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με
τον Ραββίνο:
[…] οι Εβραίοι σήμερα, οι θρήσκοι, είναι αυτοί που τρέφονται
με κόσερ διατροφή και τηρούν Σάββατο. […] Ναι, τηρούν
Σάββατο, ναι, ναι. αυτοί είναι οι θρήσκοι. Δεν ξέρω τι κάνουν,
αν δίνουν ελεημοσύνη ή τι κάνει στο σπίτι του μέσα, με τη
γυναίκα του, αλλά εξωτερικά είναι αυτά τα δύο γνωρίσματα
ενός Εβραίου θρήσκου. Ο άλλος λέγεται conservateur, που θα
πει παραδοσιακός. Ή reforme, ρεφορμίστας, μοντέρνος. Αυτός
λέει ότι εγώ παίρνω το αυτοκίνητό μου γιατί κάθομαι στη
Φιλοθέη, γιατί κάθομαι στο Ψυχικό και δεν μπορώ να πάω στη
συναγωγή που είναι στη Μελιδόνη παίρνω το αυτοκίνητό μου
και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αμαρτία. Αυτοί λέγονται.., οι
μοντέρνοι, που θεωρεί ότι παίρνοντας το αυτοκίνητο δεν κάνει
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εργασία, δεν είναι εργασία να πάει στη συναγωγή με το
αυτοκίνητό του γιατί από εκεί που κάθεται, αν είναι στην
Κηφισιά δεν μπορεί να φτάσει εδώ πέρα. Και σήμερα οι
Εβραίοι, ευτυχώς ή δυστυχώς φύγανε από εδώ, από το Θησείο.
Φύγανε από εδώ και πήγανε να είναι σε πιο elegancé, σε πιο
καλά προάστια.., ή από Ψυχικό μέχρι Κηφισιά ή από
Βουλιαγμένη.., απόοοο, πως λέγετε;
Επίσης, για την εικοσιπεντάχρονη Άννα Καμχή που είναι ενεργό μέλος
της κοινότητας:
[...] οι περισσότεροι Εβραίοι [Έλληνες] θα πάνε στη συναγωγή
μία φορά το χρόνο στο Γιομ Κιπούρ, είναι, είναι η γιορτή που
είναι μία εβδομάδα μετά την πρωτοχρονιά τη δική μας όπου
νηστεύουμε και για άφεση αμαρτιών. Εκεί, τη νύχτα εκείνη που
θα τελειώσει η νηστεία η συναγωγή είναι γεμάτη. Και είναι η
μοναδική νύχτα βασικά που θα δεις τους περισσότερους
Εβραίους που ξέρεις εκεί. Πέρα από αυτό η συναγωγή είναι
ψιλοάδεια και αυτό είναι μία ένδειξη.
Ακόμα και για την πενηντάχρονη Λουίζα Σαμψών που δηλώνει
«παραδοσιακή» σε ότι αφορά τον Εβραϊσμό και την εβραϊκή θρησκεία
εξηγεί ότι «πιστεύω» δεν σημαίνει απαραίτητα τηρώ συγκεκριμένες
θρησκευτικές επιταγές:
Είμαι περισσότερο από παραδοσιακή οικογένεια. Και έτσι, να
ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Εβραίων της
Ελλάδας. Αυτό που συνέβη με μένα είναι ότι επειδή μεγάλωσα
και σε μικρή κοινότητα από μικρή άρχισα να ψάχνω το τι
σημαίνει ότι γεννήθηκα εβραία καθώς γρήγορα αντιλήφθηκα
ότι θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα αν γεννιόμουν χριστιανή
μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίοοο, εεε, ζούμε. Και
άρχισα να το ψάχνω, να δω τι σημαίνει κλ.π. Εεε, μελετώντας
διάφορες θρησκείες κατά τα τελευταία χρόνια μαθητικά και
φοιτητικά των αναζητήσεων και μεγάλων εεε.., και της
καταβρόχθισης βιβλίων και γνώσεων και πληροφοριών εεεμ
ξαναγύρισα στον Ιουδαϊσμό. Αφού μελέτησα και άλλα
πράγματα. Γιατί μου πάει εμένα. Μου πάει εμένα προσωπικά
πλέον. Το επέλεξα προσωπικά. Γιατί είναι μια θρησκεία πολύ
πρακτική, που δεν προσπαθεί να βγάλει τον άνθρωπο από τη
φύση του σε κανέναν τομέα καιιι εε μου άρεσε. Μου αρέσει.
Μου πάει.., πώς να το πω; Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά
κομμάτια που δεν κάνουν για μένα. Μπορώ να πω, δηλαδή, ότι
δημιούργησα ένα δικό μου κομμάτι [...] που είναι αυτό βεβαίως
που σε προωθούν να κάνεις οι μελετητές της θρησκείας, οιιι
Ραββίνοι οι μεγάλοι, οιιιι σοφοί, οι πεφωτισμένοι, σε προωθούν
57	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
να διαβάσεις και να μελετήσεις και νααα, να δημιουργήσεις τη
δική σου θέση μέσα στη θρησκεία. Εεε και πραγματικά έτσι
έγινε και σε μένα. Είμαι και εγώ παραδοσιακός άνθρωπος, μου
αρέσει η κοινότητα, μου αρέσει η συμμετοχή αλλά δεν μου
αρέσει να με περιορίζεις. Δηλαδή, δεν θα μου πεις τι να φάω,
ούτε τι να κάνω το πρωί που θα σηκωθώ, ούτε ποια ώρα θα
προσευχηθώ, ούτε που. [...] Μου αρέσει η συμμετοχή στις
γιορτές. Μου αρέσουν αυτά που κάνουμε με τα παιδιά στο
σπίτι.
Η
ποιοτική
έρευνα
με
γυναίκες
εβραϊκού
θρησκεύματος
διεκπεραιώθηκε με μεγάλες δυσκολίες λόγω δύο βασικών παραγόντων:
1) του μικρού αριθμού των μελών της εβραϊκής κοινότητας η οποία
μάλιστα όπως καταδεικνύει το εθνογραφικό υλικό τείνει διαρκώς να
συρρικνώνεται και 2) της απροθυμίας των μελών της κοινότητας να
επικοινωνήσουν το αντικείμενο της έρευνας προς τρίτους, γνωστούς,
συγγενείς και φίλους προκειμένου να συμμετέχουν στην έρευνα ως
συνομιλητές, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι το ζήτημα της
αναπαραγωγής και ιδιαίτερα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
αποτελεί θέμα ταμπού που σχετίζεται με τον μικρό αριθμό αλλά και τη
στενή σχέση των μελλών της κοινότητας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το
γεγονός ότι μέλη της κοινότητας, όπως ο Ραββίνος, αλλά και γυναίκες
χωρίς εμπειρία ΙΥΑ και άνδρες, όπως ο γιατρός, δέχθηκαν με μεγάλη
προθυμία να μιλήσουν οι ίδιοι για το θέμα της ΙΥΑ, αλλά παραδέχθηκαν
πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσουν τρίτους προκειμένου να
τους προτείνουν να συμμετέχουν στην έρευνα. Οι δυσκολίες αυτές
είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να συμπληρωθεί ο
προσχεδιασμένος αριθμός των είκοσι συνεντεύξεων με γυναίκες και
άντρες αναπαραγωγικής ηλικίας εβραϊκού θρησκεύματος. Παρά τη
δυσκολία αυτή, οι συνεντεύξεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν έδωσαν
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εθνογραφικό υλικό αναφορικά με τη σχέση
θρησκείας, εθνοτικής ταυτότητας και ΙΥΑ.

3. 2. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αν και στην εβραϊκή θρησκεία διαφορετικοί Ραββίνοι εκπροσωπούν
διαφορετικά θεολογικά «ρεύματα» ή «παρακλάδια» του Ιουδαϊσμού
(όπως π.χ. Ορθόδοξος, Συντηρητικός, Προοδευτικός ή Φιλελεύθερος
Ιουδαϊσμός [Orthodox, Conservative, Reform Judaism]) με διαφορετικές
στάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, ―συμπεριλαμβανομένης και της
ΙΥΑ―, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι oι θέσεις της Ραββινείας
Αθηνών εμπίπτουν στο ρεύμα του λεγόμενου «ανανεωτικού» ή
«προοδευτικού» Ιουδαϊσμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ραββίνο
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Αθηνών, ο οποίος συμμερίζεται τις απόψεις των προοδευτικών ή
μεταρρυθμιστών Αγγλοσαξόνων Ραβίνων της διασποράς και του Ισραήλ,
η ΙΥΑ γίνεται αποδεκτή για τους ακόλουθους τρεις λόγους οι οποίοι
αφορούν στη συνοχή και την αναπαραγωγή της οικογένειας και
αποτελούν βασικές αρχές της Βίβλου:
Γι’ αυτό ενσκήψανε οι Ραββίνοι, οι μεγάλοι Ραββίνοι στην
Αμερική και στο Ισραήλ.., και στην Αγγλία υπάρχουν μεγάλοι
Ραββίνοι, για το πρόβλημα αυτό, της υποβοηθούμενης, εμμ,
τεκνοποίησης. Και τα επέτρεψαν, είπαν ναι, επιτρέπεται, με
τρεις.., με τρεις.., βασιζόμενοι σε τρεις κανόνες. Ο πρώτος και
ο μεγάλος είναι η βασική αρχή της βίβλου «Αυξάνεσθαι και
πληθύνεσθαι». Αυτό είναι το Α και το Ω του εβραϊσμού και του
κανόνα. Δεύτερο είναι αυτό που λέμε στα εβραϊκά ομ, η
σύμπνοια και η ομόνοια στην οικογένεια. Ένα ζευγάρι που δεν
τεκνοποιεί κινδυνεύει να διαλύσει το γάμο. Προκειμένου,
λοιπόν, να σωθεί ο γάμος, να τους χαρίσουμε ένα παιδάκι. Να
κάνουνε ένα παιδάκι με την υποβοηθούμενη τεκνοποίηση. Να
κάνουν ένα παιδάκι. Και ο τρίτος ο οποίος είναι δύσκολος να
τον εννοήσουμε μιλάει για μοιχεία. Να αποφευχθεί η μοιχεία.
Τώρα, ή είναι με τον άντρα ο οποίος θα θελήσει να κάνει παιδί
με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα. […] Να αποφευχθεί η μοιχεία.
Αν ο άντρας δεν μπορεί να κάνει και η γυναίκα κάνει και το
ξέρει αυτό μπορεί να έχουμε.., να πάει με κάποιον άλλο γιατί
θέλει να κάνει ένα παιδάκι και να έχουμε μοιχεία. Γι’ αυτούς
λοιπόν τους κανόνες οι Ραββίνοι επέτρεψαν να…
Λαμβάνοντας υπόψη οι «προοδευτικοί» Ραββίνοι τις βασικές αυτές
αρχές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η ΙΥΑ αφορά στο γεννητικό υλικό
ετερόφυλου παντρεμένου ζευγαριού με προβλήματα υπογονιμότητας, η
υποβοήθηση στην αναπαραγωγή γίνεται αποδεκτή με οποιαδήποτε
μέθοδο:
Τώρα, αν είναι μεταξύ του ζευγαριού, δηλαδή να είναι το
ωάριο.., να είναι το σπέρμα από τον άνδρα και το ωάριο από τη
γυναίκα.., επιτρεπτά με όποιον τρόπο, με όποιον τρόπο! [με
έμφαση]. Εάν το πρόβλημα είναι στον άντρα εεε που δεν κάνει
παιδιά, παίρνουνε το σπέρμα, το ξεπλένουνε.., το καθαρίζουν,
που λένε, μεεε νομίζω με μέλι..., σε ένα αυτόοο με ένααα
μπάνιο με μέλι.. Και αυτό. Και τα σπέρματα που φτάνουν στο
τέλος είναι τα πιο ισχυρά.., τα πιο δυνατά. Τα άλλα ψοφ..,
πεθαίνουν στο δρόμο. Αυτά τα δυναμώνουνε, τα δυναμώνουνε
ή δια της συμπτύξεως και τα.., παίρνουνε το ωάριο.. Αυτό είναι
ο ένας τρόπος.., εσωτερικά.., να το ρίξουνε μέσα από αυτό.., να
το τρυπήσουνε. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και
εξωσωματική…[…]Λοιπόν, αν είναι εεε που εεε.., εξωσωματικά
59	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό και πολύ περισσότερο όταν πιο
αυτόοο.., πιο εύκολα όταν τρυπάνε το ωάριο μέσα στη μήτρα
και ρίχνουν το σπέρμα του ίδιου του ανδρός.
Κατά το Ραββίνο τα ερωτηματικά τίθενται όταν, είτε το σπέρμα είτε το
ωάριο στην ΙΥΑ, προέρχονται από τρίτο πρόσωπο καθώς πολύ Ραββίνοι
θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό διαπράττεται μοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα
με το Ραββίνο Αθηνών, τόσο ο ίδιος όσο και οι περισσότεροι Ραββίνοι
ανά τον κόσμο, αποδέχονται τη δωρεά γεννητικού υλικού συνήθως υπό
κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση δανεικού
σπέρματος ο δότης δεν θα πρέπει να είναι Εβραίος προκειμένου να
αποφευχθεί η πιθανότητα αιμομιξίας και μετάδοσης κληρονομικών
ασθενειών, όπως η αιμορροφιλία, που πλήττουν κυρίους Εβραίους.
Όπως ο αναφέρει ο ίδιος για την περίπτωση του δανεικού σπέρματος:
Τώρα το πρόβλημα θα είναι αν ο άντρας δεν κάνει παιδιά και
αποφασίσει να πάρει σπέρμα άλλο. Πολλοί Ραββίνοι φωνάζουν
ότι είναι μοιχεία. […] Πολλοί, αλλά οι περισσότεροι όμως το
επιτρέπουνε. Μόνο που το σπέρμα να μην είναι από Εβραίο.[…]
Να μην είναι από Εβραίο. Να είναι από μια τράπεζα άγνωστη.
Να είναι αγν.. Γιατί; Γιατί φοβάται μήπως γίνει αιμομιξία.
Επίσης, τόσο ο Ραββίνος Αθηνών όσο και άλλοι Ραββίνοι, πάρα τα
ερωτηματικά θρησκευτικής φύσεως που δημιουργούνται αποδέχονται
την παρένθετη μητρότητα, τον προγεννητικό έλεγχό και, σε κάποιες
περιπτώσεις την επιλογή του φύλου του παιδιού αλλά και τη χρήση
μεθόδων ΙΥΑ από ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να αποκτήσουν παιδί:
Ραββίνος Αθηνών: Τώρα να πάρουμε το θέμα όταν είναι εκτός
μήτρας. Εκεί και πάλι επιτρέπεται αν είναι το ωάριο τη
γυναικός και τοοο σπέρμα του ανδρός. Εκεί το
επιτρέπουνε. Και να το εμφυτεύσει μετά μέσααα, μέσα
στη μήτρα. […]Αν το ωάριο δεν είναι τη γυναικός τότε
έχουμε.., τι θεωρείται.., αυτή που το κυοφορεί ή αυτή..,
αυτή η οποία φέρνει το ωάριο; Οι περισσότεροι λένε
αυτή που το κυοφορεί. […] Αυτή που το φέρνει στον
κόσμο. Οι περισσότεροι Ραββίνοι λένε ότι αυτή είναι η
μητέρα. Αυτή θεωρείται η φυσιολογική μητέρα. Αυτό
είναι το πρόβλημα ‘η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την
κότα;’
Ερευνήτρια: Αλλά γίνεται αποδεκτό σαν πρακτική.
Ραββίνος Αθηνών : Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, βέβαια γίνεται
αποδεκτή. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε και πάλι ένα
πρόβλημα. Επειδή η γυναίκα και πάλι είναι.., το παιδί
είναι ό,τι είναι η μαμά. Δηλαδή, μουσουλμάνα η μαμά,
μουσουλμάνο το παιδί. Ενώ το ωάριο που δεν είναι από
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τη γυναίκα την Εβραία, είναι κάποιο άλλο ωάριο, το παιδί
τι θα είναι;
Ερευνήτρια: Ναι, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;
Ραββίνος Αθηνών: Υπάρχουν Ραββίνοι που λένε ότι χρειάζεται
«μύηση». Δηλαδή, το παιδί αυτό δεν θα είναι Εβραίο
αλλά θα μυηθεί στον Εβραϊσμό. Και άλλοι όχι, λένε ότι η
μητέρα είναι που κυοφορεί και αυτή… […] Πολλές φορές
έχουμε πρόβλημα με αρρώστιες. Όταν το σπέρμα του
άντρα έχειιι, φέρει αρρώστιες. […] Εδώ τώρα,.., όταν
επιτρέπεται.., όταν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η
κληρονομικότητα να επέμβουμε και να αφαιρέσουμε, αν
είναι το σπέρμα αρσενικό..., να αφαιρέσουμε τα
αρσενικά και να αφήσουμε τα θηλυκά. Πάρα πολλοί το
απαγορεύουν. Γιατί το απαγορεύουνε; Το απαγορεύουνε
γιατί έτσι μπορείς να επέμβεις για να διαλέξεις τα μάτια,
να είναι πράσινα τα μάτια. Έτσι θα επέμβεις για να..
Πολλοί το απαγορεύουνε αλλά και πάλι, και πάλι, η
πλειονότητα όλων αυτών το επιτρέπει.
[…]
Ερευνήτρια: Ωστόσο εσείς το αποδεχόσαστε ότι είναι ένα
ζευγάρι ομοφυλοφίλων και συζεί και..
Ραββίνος Αθηνών: Δεν τους καίμε. […] Πρέπει να είμαστε
αυτό.., να είμαστε σίγουροι και να είμαστε αυτό..
Υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Υπάρχει. Εεε.., να
του κάψουμε; Όχι. Γιατί λέει στην πυρά. Είναι δυνατόν
να γίνει αυτόοο το πράγμα; […] Λοιπόν, είναι μέσα στη
ζωή. Από εδώ και πέρα είναι σε κάθε περίπτωση να
ενσκήψουμε και να βρούμε, να βρούμε… Η χειρότερη
περίπτωση είναι όχι μόνο αν η γυναίκα.., αν η γυναίκα
δεν κάνει παιδιά. Το ζευγάρι χωρίζει.., γιατί δεν κάνει ο
άντρας παιδιά. Και πριν πάρει διαζύγιο η γυναίκα αυτή
είτε πάει κανονικά με έναν άλλο άντρα, δεύτερο άντρα,
φίλο της ή κάνει εξωσωματική. Τότε είναι τα
προβλήματα του κόσμου. Εδώ πλέον αυτό το πράγμα
γίνεται, γίνεται αλλά το πρόβλημα εδώ πραγματικά είναι
η μοιχεία.
Παράλληλα, τις θέσεις της Ραββινείας Αθηνών φαίνεται να συμμερίζεται
και γιατρός-γενετιστής εβραϊκού θρησκεύματος ―τον οποίο
αποκαλούμε με το ψευδώνυμο Βίκτωρας Αβούρης― και ο οποίος
αναδεικνύει τόσο την πανανθρώπινη διάσταση όσο και τη
διαχρονικότητα του προβλήματος της υπογονιμότητας, τονίζοντας με
σχετική παραπομπή στη Βίβλο πως η ΙΥΑ απλώς προσφέρει νέες
μεθόδους υποβοήθησης στην αναπαραγωγή.
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Γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι από γενέσεως κόσμου μέχρι
σήμερα…δεν έχει αλλάξει τίποτα… Όλοι έχουν μία διακαή
επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά. Εκείνο το οποίο έχει αλλάξει
είναι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες φτάνουμε στο τελικό
αποτέλεσμα και η οποία είναι φυσιολογικό να συμβαίνει λόγω
της εξέλιξης του ανθρωπίνου πνεύματος, έτσι; Δηλαδή,
παράδειγμα, ξέρω ‘γω, παλιά λέει η Σάρα στον Αβραάμ
«πήγαινε και κάμε παιδί με την υπηρέτρια, γιατί εγώ δεν κάνω
παιδιά», σήμερα δεν χρειάζεται να πάει να κάμει με την
υπηρέτρια..., παίρνουμε το ωάριο της υπηρέτριας το
γονιμοποιούμε με το σπέρμα του άντρα και το βάζουμε στη
μήτρα της Σάρας. Άρα εκείνο το οποίο έχει αλλάξει είναι η
διαδικασία. […] Τώρα πιστεύω ότι οι Εβραίοι σαν λαός δεν
διαφέρουν σε τίποτα όσον αφορά την εκπλήρωση αυτών των
επιθυμιών ούτε από τους μουσουλμάνους, ούτε από τους
χριστιανούς, ούτε από τους βουδιστές ή από τους 12 θεούς.
Όλοι θέλουν ακριβώς τα ίδια πράγματα όσον αφορά το άτομό
τους.
Ο γιατρός, τόσο σε συνέντευξη που μας παραχώρησε όσο και σε σχετική
ομιλία του με τίτλο Αλαχά και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ισραηλίτικης Κοινότητας
Αθηνών, αναφέρεται στις θέσεις της εβραϊκής θρησκείας για την ΙΥΑ
καθώς και στις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι στάσεις των
συντηρητικών και προοδευτικών Ραββίνων ανά τον κόσμο για την ΙΥΑ.
Τώρα από εκεί και πέρα αν θέλεις να μιλήσουμε για τη θέση
της Εβραϊκής θρησκείας, βασικά δεν πρέπει να έχουμε καμία
αμφιβολία ότι επιτρέπει τα πάντα μέσα στο ζευγάρι. Δηλαδή,
μέσα στο ζευγάρι επιτρέπεται και η εξωσωματική με το σπέρμα
του άντρα και τα ωάρια της γυναίκας, όπως επίσης και η
σπερματέγχυση και οποιαδήποτε άλλη…[…] Και οποιαδήποτε
άλλη τεχνολογία. Τώρα.., βασικάαα το καλό με την Εβραϊκή
θρησκεία είναι ποιό; Ότι ερμηνεύεται ξεχωριστά από
διαφορετικούς Ραββίνους. Δεν είναι όπως οι καθολικοί που
βγάζει μια [απόφαση;] και πρέπει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι
να κάνουν το ίδιο. Είναιιιι.., πως το λένε.., υπόκειται στην
ερμηνεία του Ραββίνου της γειτονιάς ή της πόλης ή
οπουδήποτε ζεις. Και γι’ αυτό πάρα πολλοί Ραββίνοι έχουν
διαφορετική άποψη ο ένας με τον άλλο. Ο ένας μπορεί να
επιτρέψει πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να μην επέτρεπε.
Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά την εξωσωματική, όσον
αφορά γυναίκες οι οποίες δεν είναι παντρεμένες. Οι μεν
ορθόδοξοι Ραββίνοι λένε ότι η ευχή «αυξάνεσθε και
πληθύνεσθε», η εντολή του «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»
αφορά τους άντρες γιατί οι δέκα εντολές δόθηκαν στο
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Μωυσή, σε άντρα και όχι σε γυναίκα. Από την άλλη τη μεριά, οι
Reform Ραββίνοι λένε, ―οι πιο προοδευτικοί―, ότι η εντολή
αυτή είναι τόσο πολύ ισχυρή που αφορά και άντρες και
γυναίκες. Άρα, ενώ παραδείγματος χάριν ένας ορθόδοξος
Ραββίνος μπορεί να πει ότι «ξέρεις κάτι;.., εμένα δεν μου πάει
η ιδέα του να πάει η γυναίκα μόνη της να αποκτήσει παιδί»,
ένας Reform Ραββίνος γι’ αυτό δεν θα έχει καμία αντίρρηση.
Βασικά υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες σε πολύ υψηλά επίπεδα
γνώσης για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται όταν
ξεφεύγουμε πλέον από το ζευγάρι και πηγαίνουμε με ξένο
σπέρμα ή με ξένα ωάρια. Στην πράξη ο ελληνικός πληθυσμός,
οι Έλληνες Εβραίοι κάνουν ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσουν
παιδί, όπως και οι καθολικοί όταν έρχεται η ώρα να
αποκτήσουν παιδί πάνε να κάνουν εξωσωματική. Άρα από
αυτήν την άποψη δεν διαφέρουν σε τίποτα. […] Τώρα για την
εβραϊκή θρησκεία αν θέλεις να σας πω συνοπτικά, η θέση την
οποία παίρνει είναι η εντολή «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε». Η
εντολή της ηρεμίας και της αρμονίας του ζευγαριού. Και τρίτη
εντολή είναι να είναι πάντα pro-life. Υπάρχει στο Ταλμούδ μια
παλιά αναφορά η οποία λέει ότι μία παρθένα πήγε και
κολύμπησε στοοο, ξέρω ‘γω, στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, το
οποίο είναι ένα μπάνιο που πρέπει να κάνουν οι εβραίες…. δεν
νομίζω ότι στην Ελλάδα το κάνει κανείς.., οι πολύ θρήσκες. Και
σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε, λέει, ένας άνδρας στο μπάνιο
πριν από αυτήν ο οποίος αυνανίστηκε και υπήρχε
σπερματοζωάριο και τελικά αυτή έμεινε έγκυος και οι δικαστές
έπρεπε να αποφασίσουν αν αυτή θα πεθάνει δια λιθοβολισμού
ή αν θα αναγνωριστεί το παιδί. Επειδή λοιπόν κρίθηκε ότι αυτή
δεν είχε σεξουαλική επαφή και ότι ήταν αθώα με τον τρόπο
που έμεινε έγκυος, η θέση που πήραν οι σοφοί είναι pro-life, ότι
όχι μόνο δεν έπρεπε να πεθάνει η γυναίκα αλλά πρέπει ο
πατέρας της να αναγνωρίσει και το παιδί σαν να ήταν δικό του.
Αυτό είναι το pre-text πάνω στο οποίο βασίζονται οι σημερινοί
Ραββίνοι για να επιτρέπουνε τη χρήση ξένου σπέρματος. Τώρα
η όλη διαδικασία είναι pro-life.
Αναλυτικότερα, ο Βίκτωρας Αβούρης ισχυρίζεται ότι, εκτός μιας μικρής
μειοψηφίας υπέρ-ορθόδοξων Ραββίνων, σχεδόν όλες οι μέθοδοι και
πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην ΙΥΑ θα μπορούσαν, αν συντρέχουν
σημαντικοί λόγοι και παρά τα ηθικά διλήμματα που ενδεχομένως
δημιουργούνται από τη χρήση κάποιων από τις μεθόδους αυτές, να
γίνουν αποδεκτές από τους περισσότερους Ραββίνους ανά τον κόσμο.
Όπως φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα διαλόγου:
Βίκτωρας Αβούρης: […] Στην εβραϊκή θρησκεία, ενώ πάντοτε
λέμε ότι το έμβρυο θα πρέπει να έχει το respect και το
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σεβασμό που απαιτείται στους χειρισμούς του, στο
έμβρυο τη στιγμή της γονιμοποίησης δεν του
αποδίδουνε.., πως το λένε;.., θρησκευτικά, εεε με την
απλή έννοια, δικαιώματα του ανθρώπου. Θεωρείται μία
μάζα κυττάρων η οποία δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί σε
άνθρωπο αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι;
Άρα αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται και
η
έρευνα,
επιτρέπεται..[…]
η
κρυοσυντήρηση.
Επιτρέπονται διάφορα πράγματα. Και μάλιστα αυτή η
θέση της εβραϊκής θρησκείας έχει σαν αποτέλεσμα ένας
τεράστιος αριθμός από πατέντες βιοτεχνολογίας να τις
έχει πάρει το Ισραήλ όσον αφορά τη χρήση βλαστικών
κυττάρων. Των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων
Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι που δεν επιτρέπει η εβραϊκή
θρησκεία
σε
σχέση
με
την
υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή; .
Βίκτωρας Αβούρης: Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά αν είναι ultra
orthodox μπορεί να μην επιτρέψει τη χρήση ξένου
σπέρματος ή ξένου ωαρίου. Αλλά και σε αυτήν την
περίπτωση, τους ultra orthodox, δεν υπάρχει ομοφωνία.
Διότι ένας από τους Ραββίνους αυτών των πεποιθήσεων
βγήκε και είπε ότι αν εμείς δεν επιτρέψουμε τη χρήση
ξένου σπέρματος θα υπάρχει τέτοια δυσαρμονία στην
οικογένεια που αυτοί ή θα χωρίσουνε ή οι άνθρωποι
αυτοί θα είναι δυστυχισμένοι σε όλη τους τη ζωή
δημιουργώντας δυσαρμονία στη σχέση… [...] το οποίο
αντιτίθεται στις βασικές αρχές της θρησκείας. Εδώ πέρα
αυτό υπερισχύει της εντολής «ου μοιχεύσεις» διότι και
το «ου μοιχεύσεις» αφορά εντολή σεξουαλική, δεν
αφορά τη χρήση σπέρματος. Ακόμα και η συντριπτική
πλειοψηφία από αυτούς το επιτρέπει. Τώρα σε
περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, εκεί πέρα επειδή η
εβραϊκή θρησκεία είναι λίγο μητριαρχική και όλα
κληρονομούνται από τη μάνα, έτσι;…[…] Εκεί πέρα
δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα. Ποια είναι η μάνα;
Είναι αυτή που το γεννάει ή αυτή που το κουβαλάει; Στο
νόμο του Ισραήλ είναι αυτή που το κουβαλάει. Οι ultra,
ultra πάλι, λένε ότι το παιδί που θα γεννηθεί είναι
εβραίος αλλά εξαρτάται και από τη θρησκεία αυτής που
έδωσε το αυγό.
Ερευνήτρια: της δότριας ωαρίου.
Βίκτωρας Αβούρης: Οπότε δημιουργούνται θέματα. Αν αυτή
που κουβαλάει το παιδί είναι εβραία αλλά αυτή που
έδωσε το αυγό δεν είναι εβραία, είναι το παιδί εβραίος;
[…] Αν η δότρια του ωαρίου και αυτή που κουβαλάει το
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παιδί, είναι και οι δύο εβραίες, τότε το παιδί είναι
εβραίος.
Ερευνήτρια: Ναι, κανένα πρόβλημα. Αν δεν είναι στην
περίπτωση αυτής που γεννάει το παιδί; Που το κυοφορεί;
Βίκτωρας Αβούρης: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
υπάρχει θέμα, έτσι; Αλλά υπάρχουν και γενετιστές που
σου λένε ότι εγώ για να σε δεχτώ θέλω να μου κάνεις
HMA αντιγόνα για να δω ποιος είναι πατέρας, ποιος είναι
μάνα, ποιος είναι ο θείος. Κατάλαβες; Σε πολύ πολύ
σπάνιες περιπτώσεις…
Ωστόσο, ταυτόχρονα, ο γιατρός κύριος Αβούρης τονίζει ότι, ανεξάρτητα
από το ποιες είναι οι θέσεις των θρησκειών για την ΙΥΑ, έχει μεγάλη
σημασία τι λέει ο νόμος για την ΙΥΑ και κατά πόσο αυτός συμβαδίζει ή
αντίκειται στις θέσεις των θρησκειών.
Υπάρχουνε δύο, δύο κόκκινες γραμμές. Η μία κόκκινη γραμμή
αφορά τη θρησκεία και η δεύτερη γραμμή η κόκκινη αφορά
κυρίως την πολιτεία. Παραδείγματος χάριν, στην Ελλάδα δεν
μπορείς να έχεις ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι με δύο άντρες και
να κάνεις εξωσωματική. Δεν αναγνωρίζεται στα μάτι του
νόμου. Όπως επίσης έχουμε και ομοφυλόφιλα ζευγάρια τα
οποία γράφουν από το εξωτερικό και λέει μια γυναίκα «εγώ θα
δώσω το ωάριο, θα πάρουμε σπέρμα από την τράπεζα και θα το
κυοφορήσει η σύντροφός μου», το οποίο απαγορεύεται στην
Ελλάδα. Ο νόμος λέει ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η
ανωνυμία της δότριας ή του δότη, άρα δεν μπορείς εσύ να
δώσεις ωάριο στη σύντροφό σου, γιατί πρέπει να είναι
ανώνυμο. Άρα από αυτήν την άποψη ο νόμος μας εμποδίζει να
διεκπεραιώσουμε μια τέτοια διαδικασία, έτσι; Ανεξάρτητα της
θρησκείας, απαγορεύεται από τον ελληνικό νόμο. Από εκεί και
πέρα, ένα ομόφυλο ζευγάρι με δύο άντρες, πάλι η πολιτεία μας
εμποδίζει να διεκπεραιώσουμε ένα τέτοιο ζευγάρι γιατί πρώτον
θα πρέπει να βρεθεί μία δότρια ωαρίου και μία παρένθετη
μήτρα, έτσι; Δεν αναφέρεται αν έχει το δικαίωμα ένα τέτοιο
ζευγάρι, σαν ζευγάρι να κάνει τέτοιες ενέργειες. Και όσον
αφορά ειδικά το θέμα της παρένθετης μητρότητας, θα πρέπει
να υπάρχει δικαστική άδεια πριν προχωρήσει κανείς στην
εξωσωματική. Και για να δώσει αυτή τη δικαστική άδεια θα
πρέπει το ζευγάρι των υποψήφιων γονέων, άντρας–γυναίκα, να
πάει στο δικαστήριο με την παρένθετη μητέρα η οποία πρέπει
να είναι παντρεμένη και να δώσει και ο άντρας της τη
συγκατάθεσή του. Άρα πως ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων
αντρών θα πάει στο ελληνικό δικαστήριο και θα πει αυτή θα
δώσει αυγό, αυτή θα κουβαλήσει το παιδί κλ.π. Άρα δεν
υπάρχει νομικό προηγούμενο που εγώ να γνωρίζω και που να
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έχει συμβεί ανεξαρτήτως θρησκείας στην Ελλάδα. Άρα αυτά
τα hot points, ας πούμε, ανεξάρτητα από το θέμα της
θρησκείας, δεν τα διευκολύνει η νομοθεσία.

3.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

3. 3. 1. Παιδί ―Γονιμότητα – Επιθυμία

Όπως στις περιπτώσεις των Χριστιανών συνομιλητών έτσι και στις
περιπτώσεις των Εβραίων, η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού αποτελεί
πρωτίστως συνειδητή προσωπική «επιλογή» ή «επιλογή» των συντρόφων
και όχι προϊόν οικογενειακής ή θρησκευτικής επιβολής. Ταυτόχρονα, για
τις περισσότερες συνομιλήτριες εβραϊκού θρησκεύματος η επιθυμία για
την απόκτηση παιδιού εμφανίζεται έντονη από την προεφηβική ή
εφηβική ηλικία και προϋπήρχε της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας
λήφθηκε η απόφαση για τεκνοποίηση και έγινε η θεραπεία
υπογονιμότητας, ενώ για κάποιες άλλες, αν και η απόκτηση παιδιού
θεωρούνταν πάντα από τις ίδιες μια «φυσιολογική» και «επιθυμητή»
διαδικασία στη ζωή μιας γυναίκας, ταυτίζεται περισσότερο με τον/την
«κατάλληλο» σύντροφο και την ποιότητα της σχέσης.
Ωστόσο, αν για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους περισσότερους
Χριστιανούς συνομιλητές, η απόκτηση παιδιού θεωρείται μεν πολύ
σημαντική συνθήκη, αλλά όχι μοναδική συνθήκη που εξασφαλίζει την
ευτυχία και την ολοκλήρωση του ατόμου ή του ζευγαριού, για τον
Ιουδαϊσμό και τους συνομιλητές εβραϊκού θρησκεύματος ή έλευση ενός
παιδιού στη ζωή του ατόμου και του ζευγαριού είναι κεντρικής σημασίας
για την ευτυχία και την ολοκλήρωσή τους. Αυτό φαίνεται τόσο από την
ευρύτερη αποδοχή της βασικής εντολής της Βίβλου: «αυξάνεσθαι και
πληθύνεσθαι» όσο και από τη σημασία που αποδίδεται από τις ίδιες της
συνομιλήτριες στην απόκτηση παιδιού και τη διασύνδεση του βιώματος
της τεκνοποίησης με την ολοκλήρωση της γυναικείας υπόστασης.
Παράλληλα, από όλες τις συνομιλήτριες, συμπεριλαμβανομένων
και των νεότερων που είναι μεταξύ 20 και 30 ετών χωρίς πρόβλημα
υπογονιμότητας και δεν είναι παντρεμένες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδί πριν την ηλικία των 30 ή 35
ετών τόσο για να αποφύγουν το ρίσκο ενός ενδεχόμενου προβλήματος
υπογονιμότητας όσο και για να διατηρήσουν μικρή σχετικά ηλικιακή
διαφορά με τα παιδιά τους. Ακόμα και συνομιλήτριες που απέκτησαν
παιδί μετά τα 30 λόγω προβλημάτων υπογονιμότητας και άλλων
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συγκυριών θεωρούν πως η κατάλληλη ηλικία για τεκνοποίηση για μια
γυναίκα είναι μεταξύ 25 και 35 ετών.
Για όλες τις συνομιλήτριες οι αυθόρμητοι συνειρμοί που γίνονται
στο άκουσμα της λέξης «παιδί» είναι πως το παιδί είναι «συνέχεια»,
«χαρά», αλλά και γυναικεία «ανάγκη». Ταυτόχρονα, για τις περισσότερες
συνομιλήτριες οι συνειρμοί τους στο άκουσμα της λέξης «παιδί»
συνδέονται με πολύ θετικές μνήμες της δικής τους παιδικής ηλικίας
κατά την οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους βίωσαν «απεριόριστη»
αγάπη από γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, αλλά και θετικές μνήμες
μιας παιδικής ηλικίας που στις περισσότερες περιπτώσεις (για τις
Εβραίες που μεγάλωσαν στην Ελλάδα) συνδέονται με τις
δραστηριότητες που έλαβαν χώρα και τις φιλίες που οικοδομήθηκαν στο
πλαίσιο της κοινότητας (την εβραϊκή κατασκήνωση, το εβραϊκό σχολείο,
κ.α.). Για παράδειγμα, η εικοσιτετράχρονη Φρανσίν Αβραάμ εξηγεί:
Μνήμες και αναμνήσεις. Καταρχάς, στην Ελλάδα τουλάχιστον,
η εβραϊκή κοινότητα κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις για τους
νέους. Έχουμε την εβραϊκή κατασκήνωση, που μαζεύονται
παιδιά από όλη την Ελλάδα, εβραϊκής καταγωγής, και είναι και
ένας τόπος συγκέντρωσης για τους γονείς με πάρα πολλά
πράγματα. Γίνονται εκδρομές κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα
που μαζεύονται νέοι μεγαλύτερης ηλικίας 18-30, οπότε και από
εκεί... Παλιά πηγαίναμε στο εξωτερικό, τώρα λόγω κρίσης στο
εσωτερικό, όπου πάλι είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης και
γενικά, γενικά είναι ωραίο να είσαι εβραϊκής καταγωγής και
παιδί, παίρνεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
Αν και οι περισσότερες συνομιλήτριες ξεκαθαρίζουν ότι η επιθυμία για
την απόκτηση παιδιού αφορά την ικανοποίηση μιας προσωπικής
προσδοκίας (γυναικείας ανάγκης) ή προσδοκίας που γεννάται στο
πλαίσιο της σχέσης και σχεδόν ποτέ προσδοκίας που αφορά ρητά στην
αναπαραγωγή της οικογένειας, της εθνοτικής ή της θρησκευτικής
ομάδας, οι θετικές μνήμες και τα συναισθήματα που συνδέονται με την
άμεση οικογένεια όσο και την «ευρύτερη οικογένεια», ―όπως συχνά
αποκαλούν τα μέλη της κοινότητας―, και κατ’ επέκταση με τον
Ιουδαϊσμό, φαίνονται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιθυμία
τους για τεκνοποίηση. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την
εικοσιπεντάχρονη Άννα Καμχή:
Νομίζω ότι μεγαλώνοντας, συγκεκριμένα εγώ, ως Εβραία
Ελληνίδα, έχω μεγαλώσει σε μια κοινότητα, στην εβραϊκή
κοινότητα, που επειδή είναι αρκετά μικρή κοινότητα έχεις
πάρα πολύ δυνατούς συνδέσμους με τους γύρω σου. Πήγα στο
εβραϊκό σχολείο, εεε οπότε και αυτό έχει παίξει το ρόλο του,
μέχρι τα 12, μέχρι, δηλαδή, να αλλάξω σχολείο και να πάω σε
κάποιο άλλο σχολείο. Ήμουν, δηλαδή, σε ένα σχολείο που ήταν
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αρκετά μικρό, ήξερα όλους τους μαθητές, όλες τις
οικογένειες, όλα τα παιδιά. Εεεμ υπήρχε και αυτή η έννοια της
ευρύτερης οικογένειας, δηλαδή, πέρα από τη δική μου
οικογένεια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, η κοινότητα
ήταν και αυτή μία οικογένεια. Δηλαδή, το εβραϊκό σχολείο
ήταν μία οικογένεια γιατί γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας,
ήμασταν όλοι φίλοι, υπήρχε εβραϊκή κατασκήνωση στην οποία
πήγαινα επίσης κάθε καλοκαίρι και αυτό είναι έτσι μια συνέχεια
της οικογένειας. Και σίγουρα βλέποντας και τααα.., τώρα σε
μεγαλύτερη ηλικία, τώρα σου μιλάω μετά τα 18, όταν έχεις
αρχίσει και σκέφτεσαι πιο σοβαρά από τι έχεις επηρεαστεί
κοινωνικά, βλέποντας, ας πούμε, ότι τα ποσοστά των Εβραίων
εεεμ πέσανε. [...] Δηλαδή, μιλάμε για ποσοστά πάνω από 90%
έξοδος εβραίων από διάφορες κοινότητες, όπως τη
Θεσσαλονίκης. Οπότε εκεί σίγουρα υπάρχει ένα σύνδρομο ότι
«κοίταξεεεε, αν δεν κάνετε κάτι, θααα, θα εξαφανιστούμε».
Δεν θα υπάρχει, ας πούμε, εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα. Θα
σαααν, ξέρεις, δεν θα υπάρχουν καθόλου Αθηναίοι. Οπότε εκεί
υπάρχειιι μια αίσθηση, μία ανάγκη που μπορεί αν αισθάνεσαι,
μία πίεση ότι αν παντρευτώ, θα πρέπει να παντρευτώ εβραίο,
θα κάνω παιδιά, τα παιδιά μου τι θα είναι;.., θα είναι εβραίοι;..,
θα είναι χριστιανοί;.. Δηλαδή, αν κάνω μία σχέση και ο φίλος
μου δεν είναι εβραίος, ξέρεις, αυτό τι επίπτωση τελικά έχει;
Και στους αριθμούς, και στην οικογένειά μου, και στην
ευρύτερη οικογένεια κλπ κλπ κλπ. δηλαδή, το θρήσκευμα
σίγουρα παίζει ένα τεράστιο ρόλο, της οικογένειας. Δηλαδή,
ότι θέλουμε να συνεχίσουμε.
Παρόμοια είναι η θέση και της πενηντάχρονης Λουίζας Σαμψών:
Θεωρώ ότι όλα παίζουν το ρόλο τους. Τίποτα δεν είναι άσχετο
και ασύνδετο, ιδιαίτερα αυτές οι πολύ ανθρώπινες ιστορίες
που αναφέρατε τώρα. Δεν θα σας πω ότι θέλησα να κάνω
παιδιά επειδή σκοτώθηκαν και χάθηκαν όλα αυτά τα παιδιά στο
Ολοκαύτωμα. Δεν υπάρχει.., δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε ποτέ
μια τόσο ξεκάθαρη επιθυμία μέσα μου σααν.., με αυτό ως
κίνητρο. Ωστόσο είναι πολύ βαθιά στην καρδιά μου η απώλεια
των ανθρώπων που χάσαμε. Το γεγονός ότι η μαμά μου και ο
θείος μου μεγάλωσαν χωρίς παππού και γιαγιά, ότι δεν είχαν τη
στοργή που είχα εγώ όταν ήμουν παιδί. Και το γεγονός ότι
ένιωσα την ευθύνη της συνέχειας. [...] Το ό,τι επιβίωσε από το
Ολοκαύτωμα η γιαγιά μου και ότι δημιούργησε την οικογένεια
που δημιούργησε. Θα ήταν τραγικό για μένα να μην το
συνεχίσω. Όχι όμως μόνο γι’ αυτόν τον λόγο αλλά γιατί το
ζητούσε η ψυχή μου. Αυτό είναι το βασικό σε μένα. Σας είπα
και στο τηλέφωνο, τα κίνητρα ήταν μιας γυναίκας, δεν ήταν
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ούτε ενός έθνους ούτε μίας θρησκείας. Αλλά χωρίς να
σημαίνει δεν έχω πλήρη συναίσθηση των παραγόντων που
δούλεψαν μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, όλοι
αυτοί που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, ο μικρός αδελφούλης
της γιαγιάς μου που τον είχε μεγαλώσει αυτή –έτσι γινόταν
τότε, τα μεγαλύτερα κορίτσια μεγάλωναν τα μικρότερα
αδέλφια– και τον λάτρευε και τον έχασε και τον κλαίει ακόμα
γιατί είναι ζωντανή η γιαγιά μου.

3. 3. 2. Σχέση ―Σύντροφος ―Γάμος

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις που συναντήσαμε η σχέση με το
σύντροφο είναι κομβικής σημασίας και ο γάμος επιθυμητή ή απαραίτητη
συνθήκη που διασφαλίζει την οικογενειακή συνοχή και εξασφαλίζει το
κοινωνικό status του παιδιού, οι περισσότερες από τις συνομιλήτριες
δηλώνουν πως, μάλλον, θα προχωρούσαν σε τεκνοποίηση ή σε υιοθεσία
είτε με σύντροφο εκτός γάμου είτε μόνες τους με τυχαία ερωτική
συνεύρεση ή δανεικό σπέρμα. Όπως αναφέρει η Άννα Καμχή:
Δεν θεωρώ καθόλου απαραίτητο να είσαι σε γάμο..., δηλαδή,
να είσαι παντρεμένος για να κάνεις παιδί. Θεωρώ όμως
απαραίτητο αν βρίσκεσαι σε σχέση ο σύντροφός σου να ξέρει
ότι θέλεις να κάνεις παιδί. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό
σε κάποια φάση να σταματήσεις, για παράδειγμα, οποιαδήποτε
προφύλαξη παίρνεις και να αναφέρεις στο σύντροφό σου σε
κάποιααα φάση ότι α, κοίταξε είμαι δύο μηνών, τριών μηνών
έγκυος και τώρα, ας πούμε, θέλω να παντρευτούμε, ή θέλω να
κάνουμε οικογένεια. Δηλαδή, θεωρώ ότιιιι χρειάζεται μια
υπευθυνότητα. Είναι διαφορετικό εσύ να μην είσαι σε σχέση
και να αποφασίσεις να κάνεις παιδί και εκεί να βρεις όλες τις
μεθόδους να κάνεις το παιδί.., 100% οκ, σεβαστό.
Σε μία μάλιστα περίπτωση, συνομιλήτρια παντρεύτηκε το
σύντροφό της μόνο μετά την επίτευξη κύησης με ΙΥΑ, ενώ άλλη
προχώρησε σε τεκνοποίηση με το σπέρμα άγνωστου δότη και μια τρίτη
σε τεκνοποίηση με σπέρμα άγνωστου δότη και συμμετοχή (και με πράξη
υιοθεσίας) στην ανατροφή του παιδιού της συντρόφου που προέκυψε με
σπερματέγχυση με το σπέρμα του ίδιου δότη στο Ισραήλ. Αν, λοιπόν, για
τις Χριστιανές συνομιλήτριες τόσο η τεκνοποίηση εκτός γάμου όσο και
τεκνοποίηση με ΙΥΑ με δανεικό γεννητικό υλικό γίνεται αποδεκτή κυρίως
σε επίπεδο λόγου, στην περίπτωση των Εβραίων συνομιλητριών γίνεται
συχνά αποδεκτή και στην πράξη.
Επίσης, είναι φανερό ότι για τις περισσότερες συνομιλήτριες το
θρήσκευμα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή συντρόφου (όχι
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ευκαιριακού συντρόφου) με τον οποίο σχεδιάζει μα κάνει οικογένεια και
παιδιά. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις τονίζεται πως όχι μόνο η κοινή
θρησκεία αλλά και η κοινή καταγωγή και ανατροφή (π.χ. Έλληνας
Εβραίος που έχει ζήσει και στο εξωτερικό) διευκολύνουν τη συμβίωση
του ζευγαριού. Στην πλειοψηφία τους οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες
έχουν κάνει παιδιά με ομόθρησκους συντρόφους. Ωστόσο, όπως γίνεται
εμφανές στις συνομιλίες με τις ανύπανδρες γυναίκες μικρότερης
ηλικίας η επιλογή του συντρόφου με βάση το θρήσκευμα, αν και
επιθυμητή, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για δύο βασικούς
λόγους: ο πρώτος αφορά τον μικρό αριθμό των μελών της κοινότητας
στην Ελλάδα που λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών τείνει διαρκώς να συρρικνώνεται καθώς Εβραίοι μικρότερης
ηλικίας μεταναστεύουν προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Ευρώπης
και στην Αμερική, και ο δεύτερος αφορά τη στενή φιλική σχέση που
αναπτύσσουν από παιδιά οι Έλληνες Εβραίοι μέσω της συμμετοχής τους
στις δραστηριότητες της κοινότητας που δεν τους επιτρέπει να
εκδηλώσουν ερωτικά συναισθήματα αναμεταξύ τους. Όπως αναφέρει η
Άννα Καμχή:
Δηλαδή, εγώ που έχω σχέση με κάποιος ο οποίος είναι
χριστιανός, δεν πρόκειται να πω ότι κοίταξε ότι η σχέση μου..,
δεν πρόκειται να παντρευτώ το χριστιανό το φίλο μου που
είμαστε μαζί δύο χρόνια επειδή δεν είναι Εβραίος. Αλλά είναι
ένα πράγμα που είναι σίγουρα μια πίεση και είναι σίγουρα ένα
ερώτημα που μπαίνει κάπου στο μυαλό σου. Δηλαδή, δεν θα
κάτσω εγώ να το συζητήσω καθημερινά, ούτε με τις φίλες μου
και μπορεί ούτε καν με τον ίδιο. Αλλά εγώ ξέρω, ξέρω ότι αυτό
έχει περάσει μέσα στο δικό μου το μυαλό και μπορώ να
αναγνωρίσω, έχω την επίγνωση να σκεφτώ ότι κοίταξε, μερικές
φορές σκέφτεσαι τι θα γίνει αν πηγαίνει προς τα εκεί; Ακόμα
και αν δεν πάει. [...] Αυτό, αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί
και όταν έχεις.., όταν είσαι τόσο πολύ μπλεγμένος με την
κοινότητα, όταν έχεις.., [...] εεμ δεν έχω χάσει τις επαφές μου
με την εβραϊκή κοινότητα, οπότε με όλους ουσιαστικά τους
ανθρώπους που έχω μεγαλώσει είναι άνθρωποι που τους
βλέπω σαν φίλους μου, σαν αδελφούς μου. Στην ηλικία μου,
δηλαδή, με όλα αυτά τα παιδιά ήμασταν μαζί στις σκηνές στις
κατασκηνώσεις, ήμασταν μαζί στα συμβούλια, στις εκδρομές.
Δεν μπορώ τόσο τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει
μαζί ουσιαστικά να γυρίσω μετά και να τον δω ερωτικά. Γιατί
σίγουρα όλες αυτές οι σχέσεις έχουν κάπως δρομολογηθεί.
Δηλαδή, εσύ κάπως πια βλέπεις όλους αυτούς τους
ανθρώπους γύρω σου και δεν μπορείς να τους βάλεις σε αυτό
το κουτί. Α εγώ πρέπει να παντρευτώ εβραίο, α εγώ πρέπει να
δω κάποιον από αυτούς, κάπως αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο.
Οπότε επειδή από εκεί και πέρα οι αριθμοί είναι τόσο
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μειωμένοι, υπάρχει πια και φοβερό ποσοστό mixed marriages,
ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάνω από το 90% πια είναι
mixed. […]
Συνεχίζοντας η Άννα εξηγεί:
Δηλαδή, ξέρω ότι θα ήταν πιο εύκολο. Ειλικρινά. Γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολο να απαιτήσεις από κάποιον που είναι ενός
άλλου θρησκεύματος και πόσο μάλλον όταν δεν, δεν έχουν
βιώσει αυτό το πράγμα, της κοινότητας, της οικογένειας...,
έχει και κάποια αρνητικά, δηλαδή, το γεγονός ότι κυκλοφορείς
στη Συναγωγή και σε ξέρουν όλοι και ξέρουν όλοι να πουν δυο
πράγματα για σένα, ό,τι και να είναι αυτά, μπορεί να είναι
θετικά, αλλά το γεγονός ότι εσύ κυκλοφορείς σε μία κοινότητα
που μπορεί και 500 άτομα να σε ξέρουνε, σίγουρα αυτό για
κάποιον που είναι έξω από αυτήν την κοινότητα και μπορεί αν
αναγκαστεί να μπει σε αυτήν την κοινότητα επειδή θα είναι
σύζυγός σου, δεν θα είναι κάτι εύκολο. [...]

3. 3. 3. Οικογένεια ―Φίλοι ― «Άλλοι»

Σχεδόν όλες οι συνομιλήτριες αναφέρουν τους πολύ ισχυρούς δεσμούς
που τους συνδέουν με τη στενή και την «ευρύτερη οικογένειά» τους,
όπως αποκαλούν τα μέλη της κοινότητας. Αυτό, άλλωστε, αντανακλούν
τα παραθέματα των συνομιλητριών στην παραπάνω ενότητα. Αναφορικά
με τη στενή οικογένεια, αρκετές συνομιλήτριες τονίζουν πως οι
οικογένειές τους (γονείς, αδέρφια, γιαγιάδες και παππούδες)
απαρτίζονται από ενεργά μέλη της εβραϊκής κοινότητας που, ναι μεν δεν
είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενα (για παράδειγμα, δεν συμμετέχουν στις
λειτουργίες της συναγωγής, πριν ελαχίστων περιπτώσεων, ή δεν τηρούν
κάσσερ διατροφή), αλλά τηρούν πολλά από τα εβραϊκά έθιμα και
παραδόσεις
και
παραβρίσκονται
συχνά
σε
εκδηλώσεις
και
δραστηριότητες της κοινότητας. Ως εκ τούτου, θεωρούν τις οικογένειες
τους «παραδοσιακές» ως προς τη σχέση τους με την κοινότητα και τις
προσδοκίες τους για την επιλογή ομόθρησκου συντρόφου, του γάμου
και τη δημιουργία οικογένειας με την απόκτηση παιδιού από τις ίδιες.
Παράλληλα, ωστόσο, όλες αναγνωρίζουν πως τα μέλη της
οικογένειάς τους είναι υπό μία έννοια και «μοντέρνα» καθώς τήρησαν
στο παρελθόν ή τηρούν μια εξαιρετικά διακριτική στάση ως προς τις
ελεύθερες επιλογές των παιδιών τους για τη δημιουργία σχέσης με
ομόθρησκους ή αλλόθρησκους (Χριστιανούς) και τη δημιουργία
οικογένειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δύσκολες συγκυρίες
(μετανάστευση νεαρότερων μελών της εβραϊκής κοινότητας προς το
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Ισραήλ και άλλες χώρες του εξωτερικού). Όπως αναφέρει η
εικοσιτετράχρονη Φρανσίν Αβραάμ για την πιθανότητα η ίδια να κάνει
σχέση και να παντρευτεί Χριστιανό, οι γονείς της «δεν θα είχαν... αν
ήμουν ευτυχισμένη, αλλά και πάλι θα προτιμούσαν κάποιον Εβραίο,
χωρίς όμως αυτό να επιβάλλεται». Κάτι παρόμοιο ισχυρίζεται και η Άννα
Καμχή:
Θεωρώ ότι οι γονείς μου θα είχανεε παρόμοιες απόψεις με
παππούδες.., «ότι κοίταξε, κοριτσάκι μου, θα είναι πιο εύκολο
για σένα», αλλά πέρα από αυτό δεν θεωρώ ότι θα είναι από
τους γονείς που θα πούνε ότι «κοίταξε, δεν μπορώ να το δεχτώ
και κάνε αυτό, ή μην το πάρεις επειδή είναι αυτό». Δεν το
πιστεύω.
Ταυτόχρονα, η Άννα υποστηρίζει πως τα «άνοιγμα» της εβραϊκής
κοινότητας της Ελλάδας προς μικτούς γάμους είναι υπό μία έννοια
επιβεβλημένο προκειμένου να συνεχιστεί η αναπαραγωγή της
κοινότητας:
Αναγκαστικά κιόλας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιλογή, για να
είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιλογή άλλη
σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, και το εβραϊκό σχολείο κάποτε είχε
εβραίους από γονείς που ήταν εβραίοι και οι δύο, αυτό πια
πρέπει να είναι λιγότερο από 50%. Μπορεί να σου λέω και
πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις ή να
μάθω περισσότερα και να σου πω. Αλλά τα περισσότερα παιδιά
που πηγαίνουν πια στο εβραϊκό σχολείο προέρχονται από
γονείς που δεν είναι εβραίοι και οι δύο.
Αναμφισβήτητα, η οικογένεια, ιδιαίτερα η στενή οικογένεια και σε
μικρότερο βαθμό οι φίλοι, παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο μεταξύ
εκείνων που επιλέγει η κάθε συνομιλήτρια να ενημερώσει ή να εμπλέξει
με κάποιο τρόπο σε διαφορετικά στάδια του «ταξιδιού» στην ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τα πιο
κοντινά μέλη της οικογένειας των συνομιλητριών ―πρωτίστως οι
γυναίκες (μητέρα και η αδελφή/ες, θείες) αλλά και οι άντρες (πατέρα,
αδελφός/οί)―, γνωρίζουν από τις ίδιες συνομιλήτριες την επιθυμία τους
να αποκτήσουν παιδί και τα προβλήματα υπογονιμότητας τα οποία
αντιμετωπίζουν. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία συνομιλήτρια σε
ομόφυλη σχέση (της οποίας η σχέση προκάλεσε προστριβές με την
οικογένειά της), τονίζεται η διακριτικότητα με την οποία γονείς και άλλοι
στενοί συγγενείς αγκάλιασαν τόσο την επιθυμία τους να αποκτήσουν
παιδί όσο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να το αποκτήσουν.
Για παράδειγμα, για την πενηντάχρονη Λουίζα Σαμψών, τα μέλη της
οικογένειά της και του συζύγου ήταν πολύ διακριτικοί τόσο σε σχέση με
το γεγονός ότι προσπαθούσαν να συλλάβουν ενώ δεν ήταν παντρεμένοι,
72	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
όσο και για το ίδιο το πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετώπισαν. Στο
ερώτημα αν αισθάνθηκε κάποιας μορφής πίεση, η Λουίζα Σαμψών
αναφέρει:
Όχι, καμία τέτοια πίεση. Ξέρανε πολύ καλά ότι και εμείς
θέλαμε παιδί και προς τιμήν τους όταν παρουσιάστηκαν οι
δυσκολίες ήταν πολύ διακριτικοί. Δεν ήταν «έ παιδιά, τι
γίνεται; Πέστε μας κι εμάς, τι κάνετε». Και εμείς
προστατεύσαμε το θέμα αυτό και το κρατήσαμε ιδιωτικό.
Επίσης, συχνά οι δικές τους «διακριτικές» παρεμβάσεις σε κρίσιμες
στιγμές, είτε με τη μορφή υποδείξεων και συστάσεων (π.χ για ιατρικό
προσωπικό) είτε με τη μορφή ενθάρρυνσης και ψυχολογικής
υποστήριξης, είναι κομβικής σημασίας για τις συνομιλήτριες. Για
παράδειγμα, η πενηντάχρονη Ζοζεφίν Ναχμία εξηγεί ότι ενώ μετά από
μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών ΙΥΑ που δε θυμάται τον ακριβή
αριθμό και μία επώδυνη κύηση που κατέληξε σε αποβολή και είχαν
μεγάλο ψυχολογικό κόστος, είχε πάρει την απόφαση να σταματήσει τις
προσπάθειες ΙΥΑ, παρά την αντίθετη άποψη του συζύγου και των μελών
της οικογένειάς της. Τότε, παρενέβη η μητέρα της, προτρέποντας μια
φίλη της να της πει με διακριτικό τρόπο να μην εγκαταλείψει τις
προσπάθειες. Όπως εξηγεί η ίδια:
Το ’95 λοιπόν, έγινεεε, με πήρε τηλέφωνο μία φίλη της
μητέρας μου, μεγάλη γυναίκα. Εεε η οποία εεε δεν είχε
καταφέρει να κάνει παιδιά παρόλο που ήθελε γιατί στη δική
της εποχή δεν υπήρχε ούτε αυτό. Κάνατε κάτι άλλες
μεθόδους, κάτι χαμομήλια τέλος πάντων...[...] Εεε και μου είπε,
λοιπόν, ότι «παίρνω το θάρρος» γιατί ήξερε προφανώς από τη
μητέρα μου ότι θα γίνει χαμός. Πρέπει να πήρε το τηλέφωνο
από τη μητέρα μου και πρέπει να της είπε η μητέρα μου
«πρόσεχε, πως θα της τα πεις [...] ‘μπορεί και να σε βρίσει». Με
πήρε, λοιπόν, όμως, και μου είπε.., μου ζήτησε συγνώμη και με
όλο το σεβασμό κλπ. κλπ., και μου λέει «πήρα το θάρρος
επειδή εγώ δεν μπόρεσα και επειδή ξέρω ότι ήθελες και επειδή
η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, ήθελα να σου πω
ότι έφτασε στην Ελλάδα», ένας ξάδελφος της, πρώτος της
ξάδελφος, ο οποίος μόλις έχει έρθει από την Αγγλία, «και ο
οποίος θεωρώ ότι θα έχει μάθει πράγματα απ’ έξω που εδώ δεν
θα τα ξέρουνε και θέλω να τον δεις».
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνομιλήτριες συζητούν τα προβλήματα
υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν με ελάχιστους, ―φίλους ή
συναδέλφους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα―, ή κοντινούς
φίλους της οικογένειας που συνήθως δεν ανήκουν στην κοινότητα. Αν
για τους Χριστιανούς συνομιλητές οι φίλοι αποτελούν πολύ συχνά
εκείνους τους οποίους επιλέγουν, όχι μόνο να μοιραστούν το πρόβλημά
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υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν αλλά και να καταφύγουν στη δική
τους ψυχολογική υποστήριξη πέραν των μελών της «στενής»
οικογένειας,
στην
περίπτωση
των
περισσότερων
Εβραίων
συνομιλητριών, είναι κυρίως η οικογένεια που παίζει το ρόλο αυτό με
εξαίρεση την περίπτωση της ομοφυλόφιλης συνομιλήτριας, η οποία
αναζήτησε πρακτική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη σε φίλες
του ίδιου σεξουαλικού προσανατολισμού που πέρασαν από παρόμοια
διαδικασία απόκτησης παιδιού με ΙΥΑ.
Όπως καταδεικνύει το εθνογραφικό υλικό αλλά και η ίδια η
δυσκολία ανεύρεσης συνομιλητών εβραϊκού θρησκεύματος με εμπειρία
στην ΙΥΑ λόγω της απροθυμίας ή των σοβαρών ενδοιασμών των
ενδιάμεσων προσώπων (που γνώριζαν ή εικάζονταν ότι οι άτομα αυτά
είχαν εμπειρία ΙΥΑ) να συζητήσουν την πιθανότητα συμμετοχής τους
στην έρευνα, τα προβλήματα υπογονιμότητας και η απόκτηση παιδιού με
ΙΥΑ αποσιωπώνται ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. Η Άννα Καμχή που
είναι και ενεργό μέλος της κοινότητας αναφέρει σχετικά με το ζήτημα
αυτό:
Εγώ δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό, να σκεφτείς. Δηλαδή, δεν είναι
ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί ποτέ στην κοινότητα. Δηλαδή,
όταν με προσεγγίσατε στην αρχή δεν ήξερα καν αν υπάρχουν
άνθρωποι μέσα στην κοινότητα.
Η αποσιώπηση του ζητήματος στο εσωτερικό της κοινότητας
επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι σε σχετική ομιλία για την ΙΥΑ που
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ισραηλίτικης Κοινότητας
Αθηνών με τίτλο Αλαχά και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή από το
γιατρό-γενετιστή Βίκτωρα Αβούρη, ανάμεσα στο κοινό των περίπου 40
ατόμων που παρακολούθησαν την ομιλία, βρισκόταν μόνο ένας άνδρας
κάτω από την ηλικία των 60 ετών.

3. 3. 4. Γεννητικό υλικό ―Θεός ―Φύση ―Επιστήμη

Όπως προκύπτει από το υλικό των συνεντεύξεων, οι συνομιλήτριες
εβραϊκού θρησκεύματος αποδεικνύονται περισσότερο «ανοιχτές» στη
πράξη απέναντι στο ενδεχόμενο χρησιμοποίησης δανεικού γεννητικού
υλικού και δανεικής μήτρας από ότι οι Χριστιανοί συνομιλητές. Όπως
είδαμε, για τους Χριστιανούς συνομιλητές η τεκνοποίηση με ΙΥΑ και
δανεικό γεννητικό υλικό γίνεται μεν αποδεκτή ως μέθοδος στο επίπεδο
μιας γενικόλογης συζήτησης που δεν αφορά τους ίδιους, ενώ αναφορικά
με την υποθετική ανάγκη χρησιμοποίησης από τους ίδιους δανεικό
γεννητικό υλικό προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά, επιφυλάξεις, αναστολές
και ηθικά διλήμματα. Αντίθετα, για τις συνομιλήτριες εβραϊκού
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θρησκεύματος, όπως αποδεικνύεται, όχι μόνο η τεκνοποίηση με δανεικό
γεννητικό υλικό υιοθετείται στην πράξη, αλλά ταυτόχρονα η πιθανότητα
τεκνοποίησης με δανεικό γεννητικό υλικό ή/και δανεική μήτρα
αντιμετωπίζεται με λιγότερη επιφυλακτικότητα και ηθικές αναστολές
από συνομιλήτριες που δεν προέβησαν σε ΙΥΑ με κάποια από τις
παραπάνω μεθόδους. Ενδεικτική αυτής της περισσότερο «ανοιχτής»
στάσης, είναι η ανενδοίαστα καταφατική απάντηση των περισσότερων
γυναικών με εμπειρία ΙΥΑ ότι θα χρησιμοποιούσαν δανεικό σπέρμα,
ωάριο ή έμβρυο, αλλά, ενδεχομένως, και παρένθετη μητρότητα, αν
χρειαζόταν προκειμένου να τεκνοποιήσουν. Για παράδειγμα, η Λουίζα
Σαμψών που απέκτησε τρία παιδιά με ομόλογη υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή εξηγεί στο παρακάτω απόσπασμα διαλόγου:
Ερευνήτρια: Θα κάνατε τα πάντα, λοιπόν;
Λουίζα Σαμψών: Ναι, θα έκανα τα πάντα.
Ερευνήτρια: Αντιλαμβάνεστε ότιιι
Λουίζα Σαμψών: Μέσα σε κάποια ηθικά και νομικά πλαίσια. Θα
έκανα τα πάντα.
Ερευνήτρια: Ωραία. Σε σχέση με την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή και τις δυνατότητες που προσφέρει η
επιστήμη σήμερα. Γνωρίζετε ότι..
Λουίζα Σαμψών: Τις γνωρίζω όλες.
[...]
Λουίζα Σαμψών: Ναι, ήμασταν αποφασισμένοι.
Ερευνήτρια: Είχατε συζητήσει όλες τις πιθανότητες;
Λουίζα Σαμψών: Όλες, ναι, ναι, όλες. Τις είχαμε συζητήσει
πρώτα με το γιατρό μας πάρα πολύ ανοιχτά και καθαρά
και μετά καθίσαμε κάτω οι δυο μας και είπαμε... Εγώ είπα
ότι για μένα αδιανόητο είναι η ατεκνία..., θα
δοκιμάσουμε, είμαι πρόθυμη (γιατί σε μένα έγιναν όλες
οι διαδικασίες), είμαι πρόθυμη να δοκιμάσω ό,τι μας
συστήσει ο γιατρός μας και θεωρεί ότι είναι σωστό για
εμάς προκειμένου να αποκτήσουμε παιδί από το σώμα
μας. Και αν δεν γίνει αυτό θα υιοθετήσουμε ένα παιδάκι
που χρειάζεται οικογένεια και αγάπη και μία αγκαλιά.
Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι και οι δύο σε αυτό. Και εγώ
ήμουν πολύ ξεκάθαρη ότι θα κάνω οτιδήποτε χρειάζεται
εφόσον είναι μέσα στο ηθικό και νομικό πλαίσιο και
εφόσον δεν προκαλείται σοβαρή βλάβη σε μένα. Γιατί το
να έχεις ένα παιδί και να πάθεις μετά αρρώστιες ή δεν
ξέρω δεν είναι καλή ιδέα.
Ερευνήτρια: Άρα θα καταφεύγατε και σε δανεικό γεννητικό
υλικό αν χρειαζόταν.
Λουίζα Σαμψών: Βεβαίως, βεβαίως.
Ερευνήτρια: Και ωάριο και σπέρμα αν χρειαζόταν;
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Λουίζα Σαμψών: Ναι, όλα αυτά. Τα είχαμε συζητήσει με το
σύζυγό μου και ήμασταν αποφασισμένοι. Βεβαίως αυτό
ήταν στενά δεμένο με το γιατρό μας. Γιατί του είχαμε
πάρα πολύ εμπιστοσύνη..
Από τη πλευρά της πενηντάχρονης Στέλλας Ιακώβ, η ιδέα για δανεικά
ωάρια δεν προχώρησε καθώς, πέραν της ηλικίας της το πρόβλημα ήταν
ότι η μήτρα της, επειδή ήταν δίκερος, δεν ήταν σίγουρο ότι θα κρατούσε
ένα εμφυτευμένο έμβρυο. Όπως λέει η ίδια:
Όταν αποφασίσαμε περι υιοθεσίας, το ψάξαμε λίγο αυτό που
λες, αλλά εγώ δεν ήθελα να μπω σε αυτήν την... επειδή είχα
και το θέμα της δίκερου μήτρας, το οποίο μπορούσε να γίνει η
σύλληψη με άλλα ωάρια, από άλλη μητέρα και αυτά, αλλά μετά
δεν ξέρω κατα πόσο θα μπορούσα να το κρατήσω. Και δεν
ήθελα να μπω σε αυτήν τη διαδικασία.
Βέβαια, σε όλες τις συνεντεύξεις εγείρονται σημαντικά διλλήματα σε
σχέση με τη δωρεά γεννητικού υλικού και την παρένθετη μητρότητα. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση της πενηντατριάχρονης Άλκηστης Ασδραχά
που απέκτησε δίδυμα κορίτσια με εξωσωματική γονιμοποίηση και
δανεικό σπέρμα, τα διλήμματα πήραν την ακόλουθη μορφή:
Μπαίνεις μέσα σε ένα κυκεώνα αμφιβολιών, είναι μια απόφαση
ζωής, εφόρου ζωής και δυστυχώς αυτό είναι το ρίσκο που
δέχεσαι να κουβαλάς στη υπόλοιπη ζωή σου. Για αυτό λοιπόν
εγώ θα πω στα παιδιά μου για το σπέρμα. Να μην έχω
επιπρόσθετα μετά. Δηλαδή το ένα ψέμα γεννά το άλλο, και
γεννά το άλλο και γίνεται μετά ατέρμονο.
Ωστόσο, τόσο στην περίπτωση των δύο συνομιλητριών που προέβησαν
σε γονιμοποίηση με δανεικό σπέρμα, όσο και στην περίπτωση της
Λουίζας η οποία δηλώνει ευθέως ότι θα έκανε «τα πάντα» για να
αποκτήσει παιδί, αλλά και σε συνομιλήτριες νεότερης ηλικίας, όπως η
εικοσιπεντάχρονη Άννα, η βασική θέση είναι ότι μια γυναίκα που
επιθυμεί διακαώς να κάνει παιδί, τελικά θα χρησιμοποιήσει όλες τις
επιλογές εκείνες που χρειάζεται (σε συγκεκριμένα ιατρικά, ηθικά και
οικονομικά πλαίσια) για το καταφέρει.
Μόνο η πενηντάχρονη Ζοζεφίν Ναχμία δηλώνει ότι είχε κάνει
ξεκάθαρο στον εαυτό της και στον άντρα της ότι ή θα έκαναν παιδί με το
γεννητικό υλικό και των δύο ή θα κατέφευγαν στη λύση της υιοθεσίας. Η
ίδια η Ζοζεφίν, αν και δεν είναι αντίθετη με τη νομοθεσία που επιτρέπει
τη δωρεά γεννητικού υλικού, εξηγεί γιατί έχει ενδοιασμούς για τα
ζητήματα αυτά:
Γι’ αυτό που θα συμβεί. Γιατί δεν ξέρεις ποιανού είναι, τι είναι,
πως είναι, πως θα εξελιχθεί αυτό, πως θα γίνει ο συνδυασμός.
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Εεεμ άκουγα μετά ότι προκύπτουνε πράγματα στα παιδιά..,
προκύπτουν πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο δύσκολο... Όχι
ασθένειες, αλλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ακόμα πιο
δύσκολα να εξηγηθούνε. Εε παρόλα αυτά, αν είναι σύμφωνοι
και οι δύο...
Μάλιστα όταν ρωτήθηκε από την κλινική στην οποία διατηρούσε
κρυοσυντηρημένα ωάρια από προηγούμενη θεραπεία υπογονιμότητας
ήταν αρχικά θετική στο ενδεχόμενο δωρεάς των πλεοναζόντων
κρυοσυντηρημένων ωαρίων της σε τρίτο πρόσωπο, όμως τελικά την
απέτρεψε φιλικό πρόσωπο. Όπως περιγράφει η ίδια:
Και στη διάρκεια αυτής της κύησης με παίρνει τηλέφωνο ο
πρώτος γιατρός και μου λέει «μήπως θέλετε να
χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά που έχουμε κρατήσει»; Γι’
αυτό θυμάμαι, ότι είχαμε κρατήσει. Και του λέω «όχι, δεν θέλω
τώρα». [...] Όταν με πήρε τηλέφωνο εγώ ήμουν έγκυος αλλά
δεν ήθελα να του πω ότι ήμουν έγκυος και του είπα
ξαναπάρετέ με σε έξι μήνες γιατί ήθελα να δω πως θα πάει.
Εεε όταν με ξαναπήρανε, λοιπόν, μετά από έξι μήνες, με
ρωτήσανε αααν, αν το ήθελα. Και είπα «όχι, ευχαριστώ, μόλις
έχω γεννήσει». Με ρωτήσανε, λοιπόν, αν θα του επέτρεπα να
το δωρίσουν και θυμάμαι ότι η μεγαλύτερή μου επιθυμία ήταν
να το δωρίσουν. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το δωρίσουν.
[...] Να το δωρίσουν σε τρίτο άτομο το οποίο θα ήθελε να κάνει
παιδιά και δεν θα κατάφερνε να δημιουργήσει ωάρια. [...]
Δηλαδή, ήξερα το ζόρι που πέρναγε όλος αυτός ο κόσμος που
ήταν στα ιατρεία. Γιατί εγώ δεν είχα το πρόβλημα να μη
δημιουργώ ωάρια, δεν είχα τέτοια προβλήματα που είχαν άλλοι
γύρω μου. Ήθελα, λοιπόν, να το δωρίσω. Εκεί, λοιπόν,
παρενέβη μία φίλη μου πάρα πολύ καλή και μου λέει «πας
καλά;», λέω «γιατί;.., αφού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
προσπαθούν κλ.π. κλ.π. [...] Δεν είχα δώσει απάντηση. Λέω «που
προσπαθούνε και ταλαιπωρούνται και δεν μπορούνε» κλ.π.
κλ.π. και μου λέει «και που ξέρεις εσύ ότι δεν θα κυκλοφορεί
έξω δικό σου παιδί ανά την υφήλιο;.., και που ξέρεις ότι δεν θα
συναντήσει τα δικά σου παιδιά, το δικό σου παιδι;». [...] «Και
που ξέρεις εσύ ότι δεν θα μπεις μέσα σε μία αίθουσα και
κάποιος θα σου μοιάζει θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι μήπως
είναι δικό σου παιδί;» [...] Όταν άκουσα όλα αυτά, είπα «δεν
γίνεται, δεν μπορώ να τα δώσω» και είπα «καταστρέψτε τα».
Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Πάντα μου έμεινε η απορία αν
καταστράφηκαν. [...] Είναιιι, είναι ένα θέμα που το άφησα.
Δηλαδή, πια δεν ήθελα άλλο. Θεωρώ και εκεί υπάρχει πολύ
μεγάλο κενό, διότι ήμουνα σίγουρα ότι ακόμα και αν ζήταγα να
πάω και να το δω να καταστρέφεται δεν είχα καμία απόδειξη
ότι ήταν το δικό μου γεννητικό υλικό. Δεν υπήρχε κανένας
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τρόπος να αποδείξω. [...] Ναι, απεμπλάκηκα και το ξέχασα, το
έσβησα, δηλαδή, από το δικό μου εγκέφαλο και δεν
ξανασχολήθηκα με αυτό. Τώρα που το συζητάω με εσάς το
ξαναθυμάμαι αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι ξυπνάω κάθε πρωί
και λέω «ααα και μη...». για ένα διάστημα αναρωτήθηκα, αλλά
σας λέω, εκείνη τη στιγμή όταν ζήτησα να καταστραφούν
ήξερα ότι αν πήγαινα και ζητούσα να το δω και που δείχνανε
ένααα, τι να σας πω;.., κουτί, μπολ, οτιδήποτε, με το δικό μου
όνομα πάνω, δεν θα μπορούσα ποτέ να ξέρω αν αυτό ήτανε
νεράκι του θεού χωρίς τίποτα μέσα.
Όπως προαναφέρθηκε, για τις περισσότερες συνομιλήτριες οι οποίοι
ενδοιασμοί σχετικά με τη χρήση μεθόδων ΙΥΑ ή την κυκλοφορία και
δωρεά γεννητικού υλικού σχετίζονται κυρίως με προσωπικά ηθικά
διλήμματα και όχι με διλήμματα θρησκευτικής φύσης. Επίσης, σύμφωνα
με τις περισσότερες συνομιλήτριες η επιστημονική πρόοδος που
συντελείται στον τομέα της ΙΥΑ όχι μόνο είναι θετική αλλά και
αναπόφευκτη. Για παράδειγμα η τριαντατριάχρονη Λύντια Επστέιν
αναφέρει:
Πιστεύω πως έχουμε φτάσει στην δικιά μας την εποχή η οποία
είναιιι, στην οποία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα
τα οποία δεν μπορέσαμε να κάνουμε πριν 40 ή 50 χρόνια. Και
ότι η επιστήμη βάζει πολύυυυ.., επειδή έχει εξελιχθεί πάρα
πολύ η επιστήμη έρχεται ίσως να μας βοηθήσει σαν ζευγάρι,
σαν και εμάς που δεν έχουμε άλληηηη δυνατότητα. Επειδή
εγώ δεν είμαι πολύυυυ του θεού και δεν είμαι πολύ
θρησκευόμενη και αυτά.. εεε δεεεεν, δεν πιστεύω πως
κάνουμε κάτι κακό.. Δηλαδή, η επιστήμη μας βοηθάει. Είναι
κάτι καλό και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε να το
κάνουμε και αυτό. [...] Η επιστήμη μπορεί να προχωράει αλλά ο
καθένας μπορεί να βάζει τα δικά του τα όρια πιστεύω. Δηλαδή,
μπορεί να φτάσω σε ένα σημείο και να πω ότιιιι δεν θα κάνω
αυτό ή το άλλο ή το χ.., δεν θα κάνω συγκεκριμένα πράγματα
γιατίιιι, γιατί μπερδεύει τα όρια τα δικά μου.
Ωστόσο, στις περισσότερες συνεντεύξεις και παρόλο που σχεδόν όλες οι
συνομιλήτριες δηλώνουν πως δεν είναι θρησκευόμενες με την έννοια
της συμμετοχής σε θρησκευτικές τελετουργίες, ο Θεός ως ανώτερη
δύναμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις έννοιες της «επιστήμης» και
της «φύσης». Για παράδειγμα, η Λουίζα Σαμψών εξηγεί:
Νομίζω ότι είναι ένα απολύτως φυσιολογικά και αρμονικά
συνεργαζόμενο τρίγωνο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι
αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να προχωρήσει στη ζωή,
όπως είναι σήμερα η ζωή μας. Ποτέ δεν υπήρχε η επιστήμη στη
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ζωή του ανθρώπου ή υπήρχε σε πολύ απλοϊκή μορφή, όχι ως
τεχνολογία. Τώρα όμως υπάρχει και είναι πολύ βαθιά στη ζωή
μας και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, ούτε να ζήσουμε
έξω από αυτήν. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να μην
υπάρχει Θεός στη ζωή μου. Τον αντιλαμβάνομαι, όπως σας
είπα πέρα και έξω από θρησκείες και κοινωνική εεε
διοργάνωση ή επιταγή. Είναι μία προσωπική σχέση που έχω
διαμορφώσει εγώ και την έχω διαμορφώσει μόνη μου, όπως
θέλω εγώ και όπως μου μιλάει εμένα. Οπότε και αυτό είναι εκ
των ουκ άνευ. Όσο για τη φύση και τη βιολογία είναι αυτό που
είμαστε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να
αντιληφθούμε τον κόσμο γύρω μας. Και που μπορούμε να
συνεισφέρουμε και αντιστρόφως να εισπράξουμε από αυτόν.
Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένα τρίγωνο.. […] Αν πρέπει να τα
βάλω σε μία σειρά, για μένα πουυυ είμαι πνευματικός
άνθρωπος και τα αντιλαμβάνομαι έτσι, θα έλεγα ότι πάνω είναι
ο θεός, στην μέση η φύση και η βιολογία, που είναι ο φυσικός
τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε την πνευματικότητά μας και
στη βάση όλων αυτών, και αν θέλετε, βοηθώντας τα και
στηρίζοντάς τα, υπάρχει η επιστήμη που φροντίζει για τα
πάντα. Για την υγεία μας, για τον τρόπο που εργαζόμαστε, για
την επικοινωνία μας, για την έκφρασή μας, για τις ανάγκες
μας. Όπως τα φροντίζει και η φύση αυτά. Και βάζω ψηλότερα
το Θεό γιατί θεωρώ ότι οι πνευματικές μας ανάγκες είναι
άυλες, βρίσκονται ψηλότερα από τιιιις άλλες δύο κατηγορίες
που μου αναφέρατε. Αλλά πιστεύω ότι για να είμαστε
ευτυχισμένοι σήμερα και ότι για να έχουμεεε μια δυνατότητα
για να επιδιώξουμε αυτά που είναι απαραίτητα στη ζωή μας, θα
πρέπει να έχουμε επαφή και με τα τρία αυτά σημεία.

3. 3. 5. Νομοθετικό πλαίσιο―Κράτος

Όπως και στην περίπτωση των Χριστιανών συνομιλητριών και
συνομιλητών, λίγες συνομιλήτριες εβραϊκού θρησκεύματος και κυρίως
αυτές που προέβησαν ή σκέφτονταν να προβούν σε χρήση δανεικού
γεννητικού υλικού γνωρίζουν με λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει το
ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την ΙΥΑ. Ωστόσο, παρόλο που
δεν έχουν απόλυτη γνώση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου σε
αρκετές περιπτώσεις η συζήτηση περί της νομοθεσίας για την ΙΥΑ
επεκτείνεται σε μια γενικόλογη σύγκριση της με την αντίστοιχη
ισραηλίτικη νομοθεσία αλλά και σε μια σύγκριση των ιατρικών και
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κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ΙΥΑ μεταξύ Ελλάδας και
Ισραήλ.
Συγκεκριμένα, αν και πάλι οι περισσότερες συνομιλήτριες δεν
γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του ισραηλίτικου νομοθετικού πλαισίου,
συχνά αναφέρονται σ’ένα φιλελεύθερο νομοθετικό αλλά και γενικότερα
κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο Ισραήλ το οποίο σε συνδυασμό με τις
υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες ιατρικοποιημένης αναπαραγωγής τόσο
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και μια κοινωνική πολιτική που
επιδοτεί την ΙΥΑ ακόμα και σε ανύπανδρες ή γυναίκες σε ομόφυλη
σχέση το οποίο καθιστά τη συγκεκριμένη χώρα πρωτοπόρο σε σχέση με
την ΙΥΑ. Μέσα από τη σύγκριση αυτή προκύπτουν και οι απόψεις των
συνομιλητριών για την ελληνική νομοθεσία για την ΙΥΑ και την πολιτική
του ελληνικού κράτους απέναντι στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας
και των κοινωνική πολιτική σε σχέση με τη οικονομική στήριξη των
ατόμων με προβλήματα υπογονιμότητας.
Σε γενικές γραμμές και ακούγοντας κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης τα βασικά σημεία του ελληνικού νόμου για την ΙΥΑ, οι
περισσότερες συνομιλήτριες εβραϊκού θρησκεύματος αποδέχονται το
ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως καταδεικνύει το
εθνογραφικό υλικό, προκύπτουν δύο βασικές ενστάσεις των
συνομιλητών σχετικά με τον υφιστάμενο νόμο: η πρώτη αφορά στο
καθεστώς της υποχρεωτικής ανωνυμίας του δότη και η δεύτερη στην
άνιση μεταχείριση από το νόμο των μόνων ή μοναχικών ανδρών και των
ομοφυλόφιλων γυναικών και ανδρών.
Στη πρώτη περίπτωση, συνομιλήτριες επισημαίνουν ότι θα
επιθυμούσαν να δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε το θέλει και σε
ένα συγκεκριμένο νομικά διασφαλισμένο πλαίσιο να γνωρίσει
περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και το ιστορικό του δότη ή
ακόμα και τον ίδιο το δότη γεννητικού υλικού. Για παράδειγμα η
εικοσιπεντάχρονη Φρανσίν Αβραάμ επισημαίνει στο ακόλουθο
απόσπασμα διαλόγου:
Ερευνήτρια: ...θα ήθελες ο νόμος να επιτρέπει να γνωρίζονται
ο δότης και ο λήπτης;
Φρανσίν Αβραάμ: Ανάλογα. Αν επιθυμεί κάποιος από τους δύο.
[...] Ναι, δεν ξέρω πως πάνε αυτά. Αν επιθυμεί κάποιος
και συμφωνεί και ο άλλος..
Ερευνήτρια: Θα ήθελες ένα πιο φιλελεύθερο νομοθετικό
πλαίσιο, να το πω έτσι.
Φρανσίν Αβραάμ: Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πως πάει και η
νομοθεσία. Ανάλογα με τα όρια που θα έβαζε ο δότης ή
ο λήπτης.
Ερευνήτρια: Από εκεί να ξεκινάνε. Από την δική τους επιθυμία.
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Παρόμοια είναι και η θέση του γιατρού-γενετιστή Βίκτωρα Αβούρη που
συμμετείχε στην έρευνα, οποίος πιστεύει πως είναι πιο σωστό ο νόμος
να δίνει τη δυνατότητα σε λήπτη και δότη να γνωρίζονται και
διαπραγματεύονται το κόστος της δωρεάς:
Σου λένε ότι όλα αυτά αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης
ανάμεσα στους ενδιαφερομένους και το κράτος δεν
επεμβαίνει καθόλου. Και σου λέει αν εσύ θέλεις να πάρεις τα
ωάρια της Κλώντια Σίφερ και είσαι πρόθυμος να της δώσεις 1
εκατομμύριο δολάρια και κάνεις τη συμφωνία, πήγαινε και
κάμε το.
Από την άλλη, σε αρκετές περιπτώσεις τονίζεται από συνομιλήτριες πως
καθώς δεν έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις προθέσεις των ιδιωτών
γιατρών αλλά και στη δυνατότητα του κράτους να τους ελέγχει, θα
επιθυμούσαν να διασφαλίζεται με αδιάβλητο τρόπο η αξιοπιστία των
γιατρών και των κλινικών καθώς και η σύννομη διεκπεραίωση όλων των
πρακτικών και διαδικασίων που σχετίζονται με τις μεθόδους, τη δωρεά,
τη συντήρηση και τη μελλοντική χρήση γεννητικού υλικού. Η ίδια η
Φρανσίν Αβραάμ που υποστηρίζει πως η τήρηση της ανωνυμίας μπορεί
να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αναφέρει:
Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στη
διακίνηση και τη διαχείριση του γεννητικού υλικού;
Ποιος θα πάρει τι, ποιος θα φαίνεται που; Αν θα είναι
γνωστός ο λήπτης ή ο δότης. Όλα αυτά.
Φρανσίν Αβραάμ: Ναι. Μπορεί, ας πούμε, να τηρηθεί η
ανωνυμία αρκεί ο οργανισμός που θα είναι υπεύθυνος
για την γονιμοποίηση να τα γνωρίζει όλα αυτά, να μην
είναι τελείως ανώνυμο. Αυτό.
Ερευνήτρια: Α, να τηρείται ένα αρχείο.
Φρανσίν Αβραάμ: Ναι. Αν δεν θέλει ο δότης η ο λήπτης να
μάθει ο ένα τον άλλο, να είναι σεβαστό αλλά ο
οργανισμός που θα είναι υπεύθυνος για την πράξη όλα
αυτά να τα γνωρίζει.
Ερευνήτρια: Αλλά θα ήθελες ο νόμος να επιτρέπει να
γνωρίζονται ο δότης και ο λήπτης;
Φρανσίν Αβραάμ: Ανάλογα. Αν επιθυμεί κάποιος από τους δύο.
Στη δεύτερη περίπτωση, κάποιες συνομιλήτριες επισημαίνουν τη μη ίση
μεταχείριση του νόμου απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια και στις
ομοφυλόφιλες γυναίκες και ομοφυλόφιλους άνδρες στην Ελλάδα. Όπως
προαναφέρθηκε, την ανισότητα αυτή επισημαίνει και ο γιατρός Βίκτωρας
Αβούρης:
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Άρα από αυτήν την άποψη ο νόμος μας εμποδίζει να
διεκπεραιώσουμε μια τέτοια διαδικασία, έτσι; Ανεξάρτητα της
θρησκείας, απαγορεύεται από τον ελληνικό νόμο. Από εκεί και
πέρα, ένα ομόφυλο ζευγάρι με δύο άντρες, πάλι η πολιτεία μας
εμποδίζει να διεκπεραιώσουμε ένα τέτοιο ζευγάρι γιατί πρώτον
θα πρέπει να βρεθεί μία δότρια ωαρίου και μία παρένθετη
μήτρα, έτσι; Δεν αναφέρεται αν έχει το δικαίωμα ένα τέτοιο
ζευγάρι, σαν ζευγάρι να κάνει τέτοιες ενέργειες. Και όσον
αφορά ειδικά το θέμα της παρένθετης μητρότητας, θα πρέπει
να υπάρχει δικαστική άδεια πριν προχωρήσει κανείς στην
εξωσωματική. Και για να δώσει αυτή τη δικαστική άδεια θα
πρέπει το ζευγάρι των υποψήφιων γονέων, άντρας-γυναίκα, να
πάει στο δικαστήριο με την παρένθετη μητέρα η οποία πρέπει
να είναι παντρεμένη και να δώσει και ο άντρας της τη
συγκατάθεσή του. Άρα πως ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων
αντρών θα πάει στο ελληνικό δικαστήριο και θα πει αυτή θα
δώσει αυγό, αυτή θα κουβαλήσει το παιδί κλ.π. Άρα δεν
υπάρχει νομικό προηγούμενο που εγώ να γνωρίζω και που να
έχει συμβεί ανεξαρτήτως θρησκείας στην Ελλάδα.
Ωστόσο, παρά το πιο φιλελεύθερο νομικό πλαίσιο του Ισραήλ σχετικά με
τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος σε ομοφυλόφιλες γυναίκες να
καταφύγουν σε ΙΥΑ, όπως καταδεικνύει η συνομιλήτρια που ζει τα
τελευταία χρόνια στο Ισραήλ, οι δυνατότητες που δίνονται σε άνδρες
ομοφυλόφιλους να αποκτήσουν παιδί με ΙΥΑ είναι περιορισμένες και με
πολύ μεγάλο κόστος. Σύμφωνα με τη Λύντια Επστέιν:
Ειδικά οι άντρες ομοφυλόφιλοι που θέλουν να κάνουν παιδιά,
στο Ισραήλ είναι πολύ δύσκολα, εκτός αν έχεις λεφτά μόνο
μπορείς να το κάνεις. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Εεε [...] Ή πρέπει
να πας στο εξωτερικό ή πρέπει να βρουν μια μητέρα να
κουβαλήσει εννιά μήνες το παιδί και αυτό κοστίζει πολλά
λεφτά. Δεν δέχεται κάθε γυναίκα. Για τις γυναίκες είναι πιο
εύκολα.
Για όσες συνομιλήτριες έχουν επισκεφθεί κέντρα ΙΥΑ (δημόσια ή
ιδιωτικά) και γιατρούς-γενετιστές στο Ισραήλ, οι εντυπώσεις τους για
την αξιοπιστία των γιατρών, τις διαγνώσεις που τους έκαναν και τις
μεθόδους που τους πρότειναν, αλλά και η εικόνα που αποκόμισαν για την
ποιότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των κλινικών και των
υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν είναι αναμφισβήτητα πολύ θετική.
Επίσης, σχεδόν όλες οι συνομιλήτριες αναφέρουν πως τα τελευταία
χρόνια και στην Ελλάδα πολύ γυναικολόγοι-γενετιστές που ασχολούνται
με την ΙΥΑ σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές αλλά και δημόσια
νοσοκομεία είναι πολύ αξιόπιστοι, καθώς αρκετοί από αυτούς έχουν
ειδικευτεί και αποκτήσει εμπειρία στο εξωτερικό. Ωστόσο, η ποιότητα
των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών ΙΥΑ που προσφέρονται στα
82	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
δημόσια νοσοκομεία στο Ισραήλ και, μάλιστα, χωρίς κόστος δε
συγκρίνεται θεωρούν με την αντίστοιχη της Ελλάδας.
Αν και οι περισσότερες από τις συνομιλήτριες κατέφυγαν εξ’αρχής
σε ιδιωτικά κέντρα ΙΥΑ και κάλυψαν οι ίδιες τα έξοδα των θεραπειών
υπογονιμότητας στις οποίες υποβλήθηκαν, αποφεύγοντας συνειδητά να
εμπλακούν με οποιοδήποτε τρόπο στις δομές και τη γραφειοκρατία του
δημοσίου συστήματος υγείας, οι εντυπώσεις για αυτό είναι πολύ
αρνητικές. Στις λίγες περιπτώσεις που συνομιλήτριες ήρθαν σε επαφή με
το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως στην περίπτωση της Ζοζεφίν Ναχμία, η
εμπειρία περιγράφεται από την ίδια ως «σοκαριστική»: «Να μην πω, να
μην πω, να μην πω. Αυτό ήτανε, ήτανεεε σοκαριστικές οι αυτές.., ο
οποίος ήθελε να σε εξετάσει και καλά..., να σε εξετάσει να δει τι;.».
Σε σχέση με το ελληνικό κράτος, οι συνομιλήτριες είναι
επικριτικές ως προς το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της ΙΥΑ, πέραν μέρους
των φαρμάκων, σε παντρεμένα υπογόνιμα ζευγάρια και, βεβαίως, ότι δεν
προσφέρουν την ίδια έστω μικρή κάλυψη σε ανύπανδρες ή
ομοφυλόφιλες γυναίκες.

83	
  
	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  

4. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ
	
  
	
  
	
  
4.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
	
  
Η έρευνα με μουσουλμάνες γυναίκες πραγματοποιήθηκε στο νομό της
Ξάνθης το χρονικό διάστημα Ιούλιος με Σεπτέμβριος 2013 και αφορά στη
διεξαγωγή εικοσιδύο συνολικά συνεντεύξεων. Η εύρεση των γυναικών
για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, αν και σχετικά δύσκολη διαδικασία,
επιτεύχθη υιοθετώντας τη μέθοδο της «χιονοστιβάδας» κι εκκινώντας
από προσωπικές επαφές της ερευνήτριας με άτομα που εργάζονται στα
ΚΕΣΠΕΜ (Κέντρα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων) Ξάνθης αλλά και
άλλα που διαμένουν στη πόλη της Ξάνθης. Οι περισσότερες
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική γλώσσα και μόνο στις
περιπτώσεις εκείνες που υπήρχαν δυσκολίες αλληλο-κατανόησης
χρησιμοποιήθηκε η βοήθεια μεταφράστριας. Τέλος, σε μία μόνο
περίπτωση η συνέντευξη έγινε στην αγγλική γλώσσα.
Από τις είκοσι δύο κοπέλες οι έξι έχουν χρησιμοποιήσει κάποια
μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), οι δέκα είναι
παντρεμένες κι έχουν από ένα ως δυο παιδιά, η μια είναι παντρεμένη
χωρίς παιδιά και οι πέντε είναι ανύπαντρες.

4.2. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ	
  
Η σημασία του γάμου και της απόκτησης παιδιού σε μουσουλμανικές
κοινωνίες, για τους Τούρκους στο μεταναστευτικό πλαίσιο, και για τους
Τούρκους στην Τουρκία είναι μεγάλη (Delaney 1991). Η ίδια σημασία
διαπιστώνεται ότι υπάρχει για τους «Τούρκους» της Θράκης. Το υψηλό,
ωστόσο, μορφωτικό επίπεδο κάποιων γυναικών στη μειονότητα
συνοδεύεται με αναβολές γάμων, ενώ με το τέλος των σπουδών οι
κοινωνικές πιέσεις για συνάψεις γάμου εντείνονται. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει, σύμφωνα με τη Ζωγραφάκη, ότι «το στάδιο της
ανεξάρτητης, ανύπαντρης, ενήλικης γυναικείας ζωής δεν είναι εύκολα
αποδεκτό και ότι ο γάμος συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό πρότυπο, ως
ύψιστος γυναικείος προορισμός» (Ζωγραφάκη 2011: 230). Παρόμοιες
πιέσεις συνοδεύουν την τεκνοποίηση των γυναικών που επιζητείται
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διακαώς από την τοπική κοινότητα και υποκρύπτει τον ίδιο φόβο (για τις
γυναίκες που σπουδάζουν και όχι μόνο), ότι δηλαδή υπάρχει μια
αυξημένη πιθανότητα για παρέκκλιση από τους ηθικούς και κοινωνικούς
κανόνες της μειονότητας (ο.π.: 232). Στην παρούσα έρευνα, η χρήση ΙΥΑ
επιβεβαιώνει, για τις γυναίκες που τις χρησιμοποιούν, την απόκτηση
παιδιού ως κοινωνική νόρμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι δείχνουν
έρευνες σε τουρκικές μεταναστευτικές ομάδες, η αξία αυτή
περιγράφεται από τις γυναίκες της Θράκης και ως μια «εγωιστική»
επιλογή, ως ανάγκη ενδυνάμωσης του ατομικού υποκειμένου παρά ως
κοινωνική ανάγκη. Σε αυτή την πορεία, ο έλεγχος της αναπαραγωγής
(μέσω ΙΥΑ) καθίσταται ένας τρόπος ένταξης στην τοπική κοινότητα και,
ταυτοχρόνως, ένα σύμβολο ελευθερίας και ενδυνάμωσης του ατομικού
υποκειμένου.
Όσων αφορά στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μια σειρά
κανονιστικών προτύπων και απαγορεύσεων εμφανίζεται στο σουνιτικό
Ισλάμ στο οποίο η μειονότητα της Θράκης ανήκει. Η υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή όπως και το σύνολο των οικογενειακών έννομων σχέσεων
των Ελλήνων και Ελληνίδων μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
ρυθμίζονται από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο (Κοτζάμπαση 2003, Ziaka
2013). Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Λίνα Παπαδοπούλου (2012: 701):
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 147/1914 που είναι σε ισχύ,
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύναψη και τη λύση
του γάμου, των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των συζύγων και
της οικογένειας των Ελλήνων Μουσουλμάνων ρυθμίζονται από
τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο (Σαρία). Ειδικότερα, το άρθρο 5 παρ. 2
του Νόμου 1920/1991 ορίζει τη δικαιοδοσία του Μουφτή σε
αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν τις προαναφερόμενες καθώς και τη
διατροφή, την επιμέλεια και την επιτροπεία, τη χειραφεσία των
ανηλίκων, τις Ισλαμικές διαθήκες και την εξ αδιαθέτου
κληρονομική διαδοχή των Ελλήνων Μουσουλμάνων που
κατοικούν στην περιφέρεια του Μουφτή, στις περιπτώσεις που
είναι εφαρμοστέος ο Ισλαμικός Νόμος. Ο «Μουφτής» είναι ο
θρησκευτικός και πνευματικός ηγέτης.
Για τους Σουνίτες Μουσουλμάνους, η δωρεά γαμετών, ειδικά
σπέρματος, απαγορεύεται αυστηρά (Inhorn 2006). Η ίδια απαγόρευση
ισχύει για μειονοτικές μουσουλμανικές ομάδες σε άλλα μέρη του
κόσμου, π.χ. Άραβες στις ΗΠΑ και Τούρκους στις Κάτω Χώρες (Inhorn and
Fakih 2006). Στην Τουρκία η νομική ρύθμιση της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής του 1987 καθιστά παράνομη τη χρήση δωρεάς ωαρίων,
γαμετών και παρένθετης μητέρας. Επιπλέον, το 2010 απαγορεύεται το
ταξίδι στο εξωτερικό για χρήση των παραπάνω μεθόδων (Gurtin 2011).
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Επίσης, η υιοθεσία ενώ στο σουνιτικό Ισλάμ απαγορεύεται, επιτρέπεται
στο σιιτικό Ισλάμ (Ιράν, Λίβανο) αλλά και στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την εθνογραφία της Τουρκίας, η γυναίκα συνδέεται
με την ανατροφή και όχι με τη δημιουργία ενός παιδιού και η γυναίκα
καθίσταται σημαντική, όχι λόγω της γονιμότητάς της, αλλά γιατί μπορεί
να διασφαλίσει ότι το παιδί της είναι δημιούργημα ενός συγκεκριμένου
άντρα. Συνέπεια των παραπάνω είναι η τοπική κοινωνία να ελέγχει
ασταμάτητα και με αυστηρότητα την τιμή και την σεξουαλική
δραστηριότητα των γυναικών (Delaney 1991: 40), πρακτική που
συναντάται και στην μειονότητα της Θράκης. Ο παραπάνω έλεγχος
επιτείνεται λόγω της θεώρησης των γυναικών ως «ανοικτών», με έναν
τρόπο φυσικοποιημένο και απόλυτο, άρα παθητικό τρόπο, στους άντρες.
Λόγω αυτής της εγγενούς ανοικτότητας του σώματός τους,
οποιαδήποτε επαφή με άντρες συνιστά δυνάμει σεξουαλική επαφή (ο.π.:
41). Επακόλουθο αυτής της αντίληψης είναι τα μυστικά της μητρότητας
να αφορούν οποιαδήποτε κοινωνική, φαντασιακή, ή γενετική συσχέτιση
μιας παντρεμένης γυναίκας με άντρες, αφού αυτή προσλαμβάνεται,
σχεδόν αυτόματα, ως μοιχεία. Εμπλοκή με μεθόδους υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής σημαίνει έκθεση της εγγενούς ανοικτότητας της
γυναίκας σε τεχνολογίες (ελεγχόμενες από άντρες), σε τόπους που
συνδέονται με τη μιαρότητα και την έκλυση των ηθών (αστεακά πλαίσια,
Ευρώπη, Αμερική) (ο.π.: 42) και, τελικά, εμπλοκή σε πρακτικές μοιχείας.
Ειδικά η αναπαραγωγή μέσω δότη γαμετών (αλλά και η υιοθεσία)
απορρίπτεται γιατί οδηγεί σε παιδιά άγνωστης γραμμής καταγωγής με
«έναν ξένο να έχει εισέλθει στην οικογένεια». Η παρούσα έρευνα στην
μειονότητα της Θράκης επιβεβαιώνει, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω,
τις αντιλήψεις αυτές.

4.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

4. 3. 1. Παιδί ―Γονιμότητα – Επιθυμία
Όπως οι γυναίκες χριστιανικού και εβραϊκού θρησκεύματος, έτσι και οι
γυναίκες μουσουλμανικού θρησκεύματος αποσυνδέουν σε ένα
σημαντικό βαθμό την απόκτηση παιδιού από τη θρησκεία. Ωστόσο, η
τελική επιτυχής κατάληξη μιας προσπάθειας με υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή (ή και χωρίς αυτήν) συνδέεται συχνά με προσευχές, με
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πίστη και με τον Θεό. Παρότι οι αναφορές στον Θεό, και ειδικά στην
μουσουλμανική θρησκεία, ήταν λίγες η παρουσία θρησκευτικών
πρακτικών και αντιλήψεων ήταν εμφανής. Στην αφήγηση της Ελίφ αυτή
η ασαφής παρουσία του θρησκευτικού παράγοντα είναι χαρακτηριστική:
Πολύ ασφαλής ένιωσα, δηλαδή ένιωσα πολύ ασφαλής, πώς να
στο πω, μπορεί τώρα θα πάω αλλού θα το πάω, αλλά είχα πίστη
πολύ, πολύ πίστη έχω, είχα, ότι θα πάνε…ότι θα πανε ωραία,
γιατί έχω αισθήματα, μπορώ να πω πολύ δυνατά…γιατί πρώην
παιδί… εγκυμοσύνη που σταμάτησε, πίστεψε με ένιωσα ότι θα
σταματήσει[...] Δηλαδή γι αυτό, την εγκυμοσύνη πολλά με
είπανε δηλαδή γύρω μου, αφού έχετε στίγμα, γιατί δεν πάς να
κάνεις εξέταση, θα βγει άρρωστο το μωρό, δεν άκουσα
κανένα, γιατί ήμουν πολύ σίγουρη από τον εαυτό
μου…ήμουνα…ένιωσα καλά…καλά ένιωσα, ότι θα πάνε όλα
καλά, ότι θα τον φέρω στον κόσμο με το καλό, βέβαια στις
ευχές μου έκανα, ένιωσα σιγουριά, αλλά…ήμουνα και πάντα,
πώς να στο πω; στην προσευχή…το σωστό έκανα για τον εαυτό
μου όλα…
Η έλευση του πρώτου παιδιού δίνει, σύμφωνα με τις συνομιλήτριες
«νόημα» στη ζωή. Το νόημα αυτό κατασκευάζεται μέσα από την επίτευξη
μιας αίσθησης ανήκειν στον κοινωνικό εκείνο ιστό που κατασκευάζουν οι
παντρεμένοι με παιδιά (συγγενείς, φίλοι και άλλα μέλη της κοινότητας).
Ο αποκλεισμός από την παραπάνω ομάδα και την εμπειρία που βιώνει
περιγράφεται με μελανά χρώματα και συνδέεται με δυσάρεστα
συναισθήματα «ζήλιας» ή «θλίψης». Η Ελίφ αναφέρει:
στεναχωριόμουνα, γιατί γύρω μου είχα…έχω ας πούμε αδερφό
αγόρι, η έχει 2 παιδάκια πηγαίνουν στο σχολείο, αυτός
απόκτησε πιο πριν από μένα, όχι ζήλια βέβαια, αλλά ήταν μια
στεναχώρια…λείψη δηλαδή μου έλειπε…μ αυτούς εντάξει
καμιά φορά, το κεφάλι μου αδείαζα με τα παιδιά…ανηψιές μου
είναι…αλλά ήτανε έτσι μια, πώς να στο πώ, δε μπορώ να βάλω
στη θέση του κάτι άλλο, είναι πολύ μεγάλη…α, τι να σου πω
τώρα…μπ…πολύ μεγάλο πράγμα είναι…να έχεις παιδί στη ζωή
σου…είναι κάτι άλλο πράγμα…νόημα έχει, χωρίς νόημα έζησα
πιστεύω πιο πριν.
Η αναφορά στις «άλλες» γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει και η
επιθυμία εξομοίωσης με αυτές προκύπτει ως βασικός λόγος επιθυμίας
παιδιού, ως αυτό που κάνει τη γυναίκα να νιώθει την ανάγκη της
μητρότητας. Όλες οι συνομιλήτριες αναγνωρίζουν αυτή την ευρύτερη
κοινωνική κατηγορία των «μητέρων» στην οποία θέλουν οπωσδήποτε να
ενταχθούν. Η κατηγορία της «μητέρας» μπορεί να αποσυνδέεται από τη
μειονότητα και τις παραδόσεις της και να συμπεριλαμβάνει ακόμα και
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γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει εκτός γάμου. Όπως αναφέρει η
Μελέκ:
[...] ειδικά όταν οι φίλες σου έχουν γεννήσει και όταν βλέπεις
τις φίλες σου όταν έχουν παιδιά είναι κάτι που σε τσιγκλάει
είναι ωχ κάτι λείπει από σένα στην αρχή είναι ένας γάμος ένα
σπίτι ξέρω γω μια σχέση ένας άνθρωπος , όταν όμως βρίσκεις
αυτόν τον άνθρωπο αρχίζει και σου λείπει αυτό πιστεύω όλες
οι γυναίκες θα το νιώθουν δε μπορεί, δε μπορεί ναι (γέλιο) δες
γύρω σου είναι σπάνια οι γυναίκες που δεν έχουν κάνει παιδιά
από επιλογή είναι πολύ λίγες, όλοι με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο έχουν από ένα παιδί ακόμα και οι πιο αντιδραστικές
ακόμα και οι πιο ελεύθερες ακόμα και οι πιο αντίθετες στο
γάμο και στα παιδιά ένα παιδί το έχουν κάνει, είχαν πάντα την
επιλογή να κάνουν μια έκτρωση δεν ήταν ποτέ μια
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη την έχουνε άρα το νιώθεις…
Η Ανταλέτ αναφέρεται, επίσης, σε αυτή την «κοινωνική έλλειψη»,
συμπληρώνοντας την με μια αισθητηριακή πρωτίστως εμπειρία, η οποία
συσχετίζει την επιθυμία για παιδί με την παρουσία δυνατών ήχων μέσα
στον οικιακό χώρο. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
	
  
υπάρχουν στιγμές που είσαι στο σπίτι και τελειώνουν τα λόγια
και θέλεις να ακούσεις εκείνες τις τσιρίδες… τα γέλια,
έρχονται τα ανιψάκια μου και τα κοιτάς και λες θεέ μου δως
μου και εμένα είναι πολύ δύσκολο πράγμα…την εμπειρία του
να αποκαλείται κανείς «μαμά».
	
  
Η Οζλέμ μέσα σε μια παρόμοια ακουστική λογική συσχετίζει την επιθυμία
για παιδί με την επιθυμία να την αποκαλέσουν «μαμά»:
	
  
ε φφ βασικά σε πληγώνει να βλέπεις την αδερφή σου τα
αδέρφια σου, τη φίλη σου να έχουν μωρό, να βιώνουν τη λέξη
μαμά, να έχουν το μωρό τους, να ενδιαφέρονται για έναν
άνθρωπο ένα δικό τους άνθρωπο, αυτό όχι με πληγώνει μου
δίνει μεγάλη χαρά, αλλά με πληγώνει το ότι …κάποιοι γυρνάνε
και σου λένε γιατί δεν έχεις παιδιά…
	
  
Συνήθως, όμως, η φαντασιακή συσχέτιση με το παιδί δεν δομείται μέσω
της ακοής αλλά μέσω της αφής ή της όσφρησης. Το παιδί γίνεται
αντιληπτό ως αυτό που θέλει η γυναίκα να «αγκαλιάσει» ή να «μυρίσει».
Η Μελέκ αναφέρει χαρακτηριστικά:
	
  
[...] δηλαδή γιατί να μπεις σε τέτοια διαδικασία, σώνει και καλά
πρέπει να το έχεις στην κοιλιά; εγώ θέλω ένα παιδάκι (γελάκι)
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δε με νοιάζει αν θα είναι στην κοιλιά μου ή αν θα είναι, το
θέλω στην αγκαλιά μου πάνω από όλα [...]
Η δε Ανταλέτ περιγράφει από τη μεριά του παιδιού την κατασκευή της
κατηγορίας της μητέρας μέσα από οσφρητικές συνδέσεις μαζί της:
[...] και συνέχεια όταν χρειαστώ καμιά αγκαλίτσα πάω στη μαμά
μου, ξαπλώνω δίπλα στο στήθος της ξέρεις τη μυρίζω και
κοιμάμαι είμαι σα μικρό παιδί, μερικές φορές έρχεται που είμαι
σα μικρό παιδί…
Το παιδί συνδέεται επίσης στις αφηγήσεις των συνομιλητριών με την ίδια
την εμπειρία της γέννας. Η Ελίφ περιγράφει ότι παρότι και η ίδια και ο
άντρας της είχαν το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας γεγονός που
δημιουργούσε τον κίνδυνο να γεννηθεί το παιδί με την ασθένεια,
σημασία είχε η ίδια η γέννησή του μετά από μια εξωσωματική και δύο
σπερματεγχύσεις:
[...] και του είπα ότι δε θα μπειράξω και ας έχω αυτό το
κίνδυνο, αυτό λέω ήρθε απότομα, από κει που δε περίμενα,
είναι δώρο λέω δε θα το πειράξω, έτσι ένιωσα ασφαλής
δηλαδή, πώς να στο πω, μια ασφάλεια ένιωσα και δε το
πείραξαμε, δε το σκεφτήκαμε με τον άντρα μου αν θα βγει,
δηλαδή αν είναι υγιές, δηλαδή αν είναι άρρωστος, δε μας
ενδιέφερε μόνο, το μόνο που μας ενδιέφερε είναι, ήτανε να
τον γεννήσω και τον γέννησα. Στίγμα έχει κι αυτός μόνο,
δηλαδή δόξα το θεό καλά πήγανε…
Τέλος, το παιδί συνδέεται με αντιλήψεις ολοκλήρωσης του «σπιτιού»,
«δηλαδή ένα μωρό μέσα στο σπίτι λείπει», σύμφωνα με την Οζλέμ που
δεν έχει καταφέρει να τεκνοποιήσει μετά από εξωσωματική και
σπερματέγχυση.
Αν το πρώτο παιδί συνδέεται με μια κοινωνικά προσδιορισμένη
επιθυμία απόκτησης παιδιού ή με αυτή καθεαυτή την εμπειρία της
γέννας, η επιθυμία για δεύτερο παιδί συνδέεται με την ύπαρξη του
πρώτου. Το δεύτερο παιδί ορίζεται ως προς το πρωτότοκο, «χρειάζεται»
για να έχει το πρώτο αδέρφια τα οποία λειτουργούν ως υποκατάστατο
συγγένειας σε περίπτωση απώλειας των γονιών. Η Εσμά αναφέρει:
	
  
[...] γιατί τώρα το ένα το είχα έτσι το πήρα το δεύτερο να έχει ο
γιος μου ένα αδερφό ή αδερφή [...] ήθελε ναι, να έχει μες το
σπίτι μετά όταν θα κανε, μπορεί να χαθούμε, θα χαθούμε, θα
έχει έναν αδερφό πως θα δεν ήθελα να μείνει μόνος.
	
  
Η ίδια η εμπειρία της μητρότητας και η συνεχής παρουσία του παιδιού,
ωστόσο, δεν περιγράφεται πάντα με θετικό τρόπο. Η Ελίφ περιγράφει
μαζί με την επιθυμία για παιδί, το παιδί της ως ένα «φορτίο» στη ζωή της
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το οποίο θα την αφήσει «ελεύθερη» όταν πια πάει στο σχολείο και φύγει
από την άμεση, συνεχή φροντίδα της.
Όχι δεν είναι έτσι, ε δυσκολίες έρχεται με το παιδί και όταν
περνάει κάποια χρόνια και συνηθίζεις κάποιο πρόγραμμα στη
ζωή σου, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να γυρνάς ελεύθερα,
να κάνεις το ένα το άλλο και μετά όταν έρχεται το παιδί, ε μια
υποχρέωση αρχίζει για το παιδί, δηλαδή τότε καταλαβαίνεις ότι
φορτώνεσαι κάτι πάνω σου.Δε μπορείς, ωραία είναι, δε μπορείς
να ξεχωρίσεις, να ξεχωριστείς απ αυτόν, ωραίο είναι, αλλά
καμιά φορά, κουράζει, δηλαδή καμιά φορά, θες, νιώθεις, θες
να πας κάπου θες, να είσαι, θες έτσι να μην έχεις φορτίο στο
κεφάλι σου, τι έκανε, τι έγινε, τέτοια πράγματα φορτώνεσαι…
Και η Οζλέμ παρότι επιζητεί μια εγκυμοσύνη περιγράφει το γάμο και την
τεκνοποίηση ως ένα «κλείσιμο» της γυναίκας στον οικιακό χώρο «[...] η
παντρειά…θα κάνεις ένα μωρό λέω θα κλειστείς στο σπίτι και;». Η
κυρίαρχη επιθυμία απόκτησης παιδιού, ειδικά από τις γυναίκες που
εμπλέκονται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συνυπάρχει με την
γνώση ή/και εμπειρία της τεκνοποίησης ως «κλεισίματος» και
περιορισμού της ζωής της γυναίκας στον οικιακό χώρο.
	
  
	
  
4. 3. 2. Σχέση ―Σύντροφος ―Γάμος
	
  
Η στάση του συζύγου προβάλλει ως υποστηρικτική κατά τις διαδικασίες
ΙΥΑ αλλά και συνολικότερα, σε πολλές από τις συνεντεύξεις. Ο σύζυγος
εμφανίζεται μέσα από τις συνομιλήτριες ως «χαλαρός» όσων αφορά τις
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλλά και συνολικά ως
«χαλαρός» όσων αφορά στον έλεγχο της γυναικείας δράσης στο
δημόσιο πεδίο. Η «χαλαρότητα» του συζύγου αξιολογείται θετικά όταν
κάνει τα απαραίτητα βήματα για να συμβάλλει στην σύλληψη παιδιού
(π.χ. Μελέκ) ενώ αξιολογείται αρνητικά όταν αποσύρεται από αυτές τις
προσπάθειες (π.χ. Οζλέμ). Η Μελέκ αντιπαραβάλλει την στήριξη του
συζύγου με την ένταση που χαρακτηρίζει την ίδια στο πλαίσιο χρήσης
ΙΥΑ:
πολύ υπομονετικός (γελάκι) εγώ έχω τρελαθεί, δηλαδή περνάω
κάποιες φάσεις που είμαι τελείως down και ώρες ώρες φοβερά
αισιόδοξη, κάτι που είναι πολύ περίεργο, ξέρεις. Από τη μια
στιγμή στην άλλη να αλλάζεις διάθεση, ήδη έχεις μια
συναισθηματική αστάθεια, αλλά ο άντρας μου, ξέρεις οι
άντρες δε το νιώθουν τόσο πολύ, δεν είναι τόσο
συναισθηματικοί σε αυτό το κομμάτι, είναι πιο προσγειωμένος
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πιο χαλαρός (γελάκι) εντάξει τι να γίνει, αμα δε γίνει γίνει,
εμείς έχουμε ένα extra πρόβλημα, ξες αυτό το ψυχοσωματικό,
που το σώμα αρχίζει και χτυπάει καμπανάκια, δε χτυπάει νταν
σφαλιάρες, αλλά το νιώθεις, το νιώθεις, δηλαδή η μυρωδιά του
μωρού, εμείς τη νιώθουμε οι άντρες δε τη νιώθουν, δε το
πιστεύω να το νιώθουν, εσύ ξέρεις αυτή τη μυρωδιά του
μωρού, μυρίζει μωρό, μωρό, μωρό, ε ο άντρας μου δε το
μυρίζει [...] φοβερή στήριξη νιώθω ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή
δε θα θελα να είναι κάποιος άλλος δίπλα μου, ντάξει του είμαι
πάρα πολύ κουραστική, το ξέρω το συνειδητοποιώ αλλά, δε
μπορώ να το ελέγχω.
Απουσία του συζύγου, η στήριξή του συχνά υποκαθίσταται από εκείνη
των γονιών του που αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο.
Οι αντιλήψεις περί υποστηρικτικής στάσης του συζύγου
συνυπάρχουν με μια ευρύτερη αντίληψη που καθιστά την γυναίκα
πρωταγωνίστρια σε ζητήματα υπογονιμότητας και μειώνει τη σημασία
της ανδρικής υπογονιμότητας. Η συγκεκριμένη αντίληψη σχετίζεται με
καταγεγραμμένες στην εθνογραφία της Τουρκίας (και άλλων
μουσουλμανικών κοινωνιών, π.χ. Αίγυπτος) «μονογενετικές» πεποιθήσεις
που βλέπουν τον άντρα να αντιπροσωπεύει την δημιουργική, ενεργητική
όψη του ζευγαριού, να κατέχει καθοριστικό, σχεδόν θεϊκό, ρόλο στην
τεκνοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο άντρας που δεν έχει παιδιά δεν είναι
«αληθινός» άντρας, δεν μετέχει εξίσου στα κοινά ενώ η ανδρική
στειρότητα συνδέεται με την ανικανότητα του άντρα και αμφισβητεί τον
ανδρισμό του. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Οζλέμ, ο σύζυγος
της οποίας εμπλεκόταν με μεγάλη απροθυμία και αποσπασματικά στις
ΙΥΑ, ενώ η ίδια μη έχοντας κανένα ζήτημα υπογονιμότητας έκανε
διαρκώς εξετάσεις. Επιπλέον, στο ενδεχόμενο διαζυγίου η Οζλέμ
σχολίαζε την αδυναμία της μειονότητας να καταλάβει τους λόγους του,
υπονοώντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να εκθέσει τα ζητήματα
υπογονιμότητας του συζύγου στο δημόσιο πεδίο. Αναφέρει
χαρακτηριστικά:
ναι γι αυτόνα ο μήνας έχει εννιά, αυτός δεν τρέχει να κάνει
κάτι, γι αυτόν είναι πιο εύκολο, θα δώσει το σπέρμα του και
τελείωσε η υπόθεση, όσα τραβάς είσαι εσύ, τις ενέσεις, κάτω
φάρμακα, πάνω φάρμακα, φουσκώνεις εεε γι αυτόν όπως σου
είπα, αλλά ήταν κοντά μου, του άρεσε αυτό, αυτός δε δε
στερείται κάτι και αντί αυτός να περνούσε όλα αυτά τα
περνούσε η γυναίκα του [...]
	
  
Συνολικά, η παρουσία του συζύγου στη διαδικασία της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως δυναμική. Ο σύζυγος,
φαίνεται να βρίσκεται σε μια απόσταση από το όλο ζήτημα είτε λόγω
άλλων δραστηριοτήτων, είτε μιας αδυναμίας του να εμπλακεί
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συναισθηματικά στην όλη διαδικασία που φαίνεται πως σε κάθε
περίπτωση είναι ιδιαίτερως απειλητική για τη συγκρότηση της ανδρικής
ταυτότητας σε σχέση με την μειονότητα.
4. 3. 3. Οικογένεια ―Φίλοι ― «Άλλοι»
	
  
Οι μουσουλμάνες γυναίκες της μειονότητας διαμορφώνουν μέσα από τις
αφηγήσεις τους κατηγορίες αυτοπροσδιορισμού και ετερότητας που
καταρχήν ορίζονται με εθνικούς/εθνοτικούς όρους. Το σύνολό τους
υιοθετεί μια τουρκική εθνοτική ταυτότητα, υποβαθμίζοντας το
θρησκευτικό στοιχείο ως παράμετρο αυτοπροσδιορισμού (π.χ.
«μουσουλμάνοι», «μουσουλμανική μειονότητα»). Υβριδικές ταυτότητες
με πολλαπλές διεθνικές και διαπολιτισμικές αναφορές συγκροτούνται
μέσα από αυτο-προσδιορισμούς που κρατούν αποστάσεις από την
κυρίαρχη ομάδα («οι Έλληνες», «εσάς», «εσείς»), και συνδέονταν με την
«κοινωνία μας», τον «κύκλο μας», το «δικό μας κόσμο», τη «μειονότητα»
ή και εθνοτικούς αυτο-προσδιορισμούς του τύπου «είμαι τουρκάλα». Σε
άλλες περιπτώσεις οι αυτο-προσδιορισμοί περιλαμβάνουν ξεκάθαρα και
τα δύο εθνικά κράτη λ.χ.
η Ελίφ, 37χρονη συνομιλήτρια, λέει
αναφερόμενη σε εκείνη και τον άντρα της:	
  
	
  
εε και οι δυο μας ελληνική ταυτότητα έχουμε και είπαμε να
μείνουμε και οι δυο εδώ στη χώρα μας, γιατί…να πω την
αλήθεια, μπορεί να είμαι Τουρκάλα αλλά, αγαπάω τη χώρα μου
την Ελλάδα.
Μία δεύτερη κατηγορία ανθρώπων αποτελούν για τις συνομιλήτριες τα
πεθερικά και οι γονείς με αναφορές στον υποστηρικτικό τους ρόλο στις
διαδικασίες ΙΥΑ. Λόγω της συχνότητας της ανδροτοπικής εγκατάστασης
η σημασία των πεθερικών είναι πολλές φορές ισχυρότερη μετά το γάμο
από εκείνη των γονιών και η παρουσία τους στις αφηγήσεις των
συνομιλητριών περισσότερο έντονη από εκείνη των γονιών στις
προσπάθειες απόκτησης παιδιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η Εσμά που τόνιζε έντονα την στήριξη του συζύγου της αλλά και της
οικογένειάς του, με την οποία συμβίωνε κατά τη διάρκεια των
προσπαθείων να συλλάβει με τη βοήθεια των ΙΥΑ, ενώ η Ελίφ επέλεξε σε
κάποια φάση να χρησιμοποιήσει γιατρό στην Κωνσταντινούπολη ώστε να
έχει τη βοήθεια των εκεί εγκατεστημένων πεθερικών της. Η δε πεθερά
της την συνόδεψε στη συνέχεια στην Ελλάδα ώστε να την βοηθήσει με
τις επώδυνες διαδικασίες των ΙΥΑ. Η Οζλέμ που επίσης είχε συμβιώσει
για ένα διάστημα με τα πεθερικά της, ανέφερε την στήριξη του πεθερού
αλλά όχι της πεθεράς της, όπως και εκείνη των γονιών της. Αναφέρει
χαρακτηριστικά:
δε τη νοιάζει…από τον πεθερό μου είχαμε στήριξη δηλαδή
ακόμη και τότες μας έλεγε κάντε το δηλαδή μας έβλεπε πως
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τρέχαμε στους γιατρούς και αυτά ήξερε ότι ενδιαφέρομαι να
αποκτήσω ένα μωρό συμβούλευε και το γιο του κάντε το λέει
κάντε το θα βοηθήσω λέει όσο μπορώ… η πεθερά μου είναι
αντίθετη δεν ενδιαφέρεται δε δε ξέρω… κάθε άποψη…
	
  
Την ίδια αρνητική άποψη εκφράζει η Οζλέμ και για τη μητέρα της (σε
αντίθεση με τον πατέρα της), αποδίδοντας την περιορισμένη υποστήριξή
της στο γεγονός ότι ήταν εγκλωβισμένη στον οικιακό χώρο και τη
μητρότητα, χωρίς σπουδές, χωρίς ταξίδια που σηματοδοτούσαν ένα
«άνοιγμα» στον κόσμο. Πέρα από τον υποστηρικτικό ρόλο τους, όμως, οι
γονείς και τα πεθερικά αποτελούσαν και μια έντονη μορφή κοινωνικής
πίεσης και άγχους. Η Μελέκ αναφέρει ότι έχει αποκρύψει όλες τις
προσπάθειες ΙΥΑ που έχει κάνει από τους γονείς και τα πεθερικά ενώ τις
έχει αποκαλύψει σε φίλους, αφού οι τελευταίοι δεν ασκούν πίεση απλώς
δίνουν κουράγιο. Αντίθετα, η Ανταλέτ παρουσιάζει την μητέρα της ως
τον βασικό «δικό της άνθρωπο» (μαζί με το παιδί που μπορεί να κάνει)
καθώς διαμορφώνει αυτή την κατηγορία «αμοιβαίας ύπαρξης» με
έμφυλους όρους:
[...] μετά είμαι και μοναχοπαίδι δεν έχω κανέναν δικό μου να
μιλήσω να του πω να με καταλάβει, μόνο τη μαμά μου και
φοβάμαι πάρα πολύ να μην πεθάνει και αυτή γιατί αν πεθάνει
και αυτή θα μείνω μόνη μου εντάξει υπάρχει είναι ο άντρας
μου δε λέω αλλά…ε είναι κάποια θέματα που δεν μπορείς να
τα μιλάς και με άντρες ή… ξέρω εγώ θέλεις κάποιον δικό σου
και εγώ αυτήν τη στιγμή νιώθω πολύ μόνη…
	
  
Μια, τέλος, ακόμα σημαντική κατηγορία ανθρώπων με τους οποίους
διαμορφώνονται σχέσεις «εμπιστοσύνης» γύρω από ζητήματα
υποβοηθούμενης αναπραγωγής είναι οι φίλες. Η Οζλέμ περιγράφει ότι η
σχέση φιλίας της δομείται στην κοινή αποδοχή ενός «ανοιχτού» τρόπου
ζωής που έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτόν της μειονότητας:
	
  
δε δε μπορεί αυτό το κλειστό…δηλαδή είτε αυτή είτε εγώ θα
θέλαμε να συζήσουμε με το γκόμενό μας, θα θέλαμε να
είμαστε σε διαφορετικό σπίτι από κάποια ηλικία και μετά, ενώ
αυτή είναι 29-30 πόσο είναι…εε ζει ακόμα με τους γονείς της,
δηλαδή δεν είχε εκείνη την ανεξαρτησία που είχε 9 χρόνια
Θεσσαλονίκη, δεν είχε ούτε γονείς ούτε…ότι ώρα ήθελε
έμπαινε ότι ώρα ήθελε έβγαινε, τώρα εδώ 9 η ώρα πρέπει να
είναι στο σπίτι, δηλαδή και να λείψει από το σπίτι θα την
πάρουν τηλέφωνο έλα που είσαι που είσαι, γιατί άργησε από τη
δουλειά ξερω γω, δηλαδή τέτοια φάση ζούμε ακόμα
εδώ…είναι παλιά χρόνια τα μυαλά τους…μπορεί να
εξελίσσονται ναι μεν οι άνθρωποι, αλλά τα μυαλά δε είναι
ακόμα πίσω
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Συνολικά, οι συνομιλήτριες όριζαν τις στενές συγγενειακές ή φιλικές
σχέσεις που διατηρούσαν με όρους λεκτικής «αποκάλυψης» των
ζητημάτων που σχετίζονταν με την υπογονιμότητα και την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ή στο παρελθόν με μορφές γυναικείας
εξω-οικιακής κοινωνικότητας, ερωτικών ή σεξουαλικών σχέσεων).
Ωστόσο, συνολικά αυτό που καταγράφεται από τις γυναίκες της
μειονότητας είναι μια τάση απόκρυψης της χρήσης μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η απόκρυψη αυτή σχετίζεται με την
υπόνοια χρήσης ξένου γεννετικού υλικού που θεωρείται «μοιχεία». Οι
γυναίκες της μειονότητας αποφεύγουν να μιλούν για το θέμα αυτό γιατί
ακόμα και συγγενείς θα υποπτευτούν ότι έχουν διαπράξει μια «γενετικού
τύπου» μοιχεία. Η Εσμά περιγράφει πως μόνο λίγα ξαδέρφια της από την
οικογένεια τη δική της και του άντρα της γνώριζαν ότι είχε καταφύγει σε
ΙΥΑ:
[...] δέκα χρόνια, οκτώ χρόνια, εννέα χρόνια πριν δεν ήταν τόσο
ανοιχτοί, τώρα άνοιξε, πώς να στο πω, μερικές γονείς οι στενοί
από…οι ξαδέρφες μου και…πώς να στο πω; και από τους δύο
γονείς και από τα δύο πλευρά μου μόνο οι δύο πρώτες
ξαδέρφες το ξέρουν, αυτό ξάδερφος [...] Γιατί θα λεγαν άλλα
πράγματα. [...] πρώτα πρώτα θα λέγαν ότι το σπέρμα δε θα ήταν
του άντρα μου…
	
  
Η Οζλέμ αναφέρει επίσης:
	
  
θα ήθελα να μιλάει ο κόσμος να δείξει κάποιο δρόμο κάποια
στήριξη στο νέο δηλαδή δεν πήρανε κάτι κακό είτε είναι με
τον άντρα σου είτε είναι μέσω τράπεζας δηλαδή δεν είναι κακό
αρκεί να το θέλεις και όχι μόνο και μόνο για το κόσμο να κάνω
ένα μωρό να το θες εσύ ο ίδιος εσύ η ίδια να θέλεις να
μεγαλώσεις το παιδί σου να το αγαπάς όχι το έφερα στο κόσμο
και ότι θέλει ας γίνει μετά από κει δε μ ενδιαφέρει, δηλαδή θα
ήθελα πάρα πολύ αυτός ο κόσμος να ανοιχτεί πλέον να μη
κρύβεται…[...] πάντως λόγω θρησκείας δεν είναι…αυτά είναι
ξεπερασμένα…λόγω θρησκείας στο εκατομμύριο ούτε μια δεν
είναι στο λέω αυτό…τώρα ο άνθρωπος πως σου είπα…μήπως
τους κρίνει ο απέναντί τους μήπως το κάνουν γι αυτό και δε
μιλάνε μήπως φοβούνται μη τους δείξουν με το δάχτυλο να
αυτό το παιδί είναι εξωσωματικό…
Τέλος, η Ανταλέτ περιγράφει:
	
  
[...] δε με καταλαβαίνουν να σου πω την αλήθεια και γενικά
αποφεύγω με τους δικούς μας άνθρωπους να συζητήσω αυτά
τα θέματα… γιατί την κοιτάνε την εξωσωματική οι δικοί μας, ο
δικός μας κόσμος την βλέπει την εξωσωματική ότι παίρνεις
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άλλο σπέρμα και κάνεις παιδί ότι δεν είναι του άντρα σου, δε
ξέρουν τι θα πεί εξωσωματική και να ξέρουν, θέλουν να
πιστεύουν ότι είναι έτσι, ότι βάζεις άλλο σπέρμα και γενικά το
αποφεύγω…
	
  
Η υπόνοια μοιχείας με την οποία συνδέεται η πιθανότητα χρήσης ξένου
σπέρματος καθιστά το σύνολο της διαδικασίας της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής ένα θέμα ταμπού για τα μέλη της μειονότητας. Όπως
λέει η Μελέκ:
ειδικά μες στη «μειονότητα» φαντάζομαι ότι ισχύει και για όλη
την επαρχία αυτό, το να λες ότι έκανες ένα παιδί με
εξωσωματική είναι λες και το δε ξέρω, το χειρότερο πράγμα
που θα μπορούσες να κάνεις στη ζωή σου, κανένας δε το
συζητάει, κανένας δε μιλάει γι αυτό άτομα στα σαράντα τους
μετά από είκοσι χρόνια γάμου, τα βλέπεις με δίδυμα και λες
εξωσωματική; όχι μόνη μου τα κανα!
	
  
Παρότι οι συνομιλήτριες δεν απορρίπτουν τις ΙΥΑ, απορρίπτουν την
δωρεά σπέρματος, επιβεβαιώνοντας την κεντρική σημασία του άντρα
στην τεκνοποίηση. Εξαίρεση αποτελεί η Οζλέμ που δεν διατηρούσε
άριστες σχέσεις με τον σύζυγό της και δεν απέκλειε, θεωρητικά
τουλάχιστον, τη δωρέα σπέρματος:
ε θα το έκανα, το χω συζητήσει και με τον άντρα μου, πως
λέει… θα πάρεις από άλλο, ε δε το γνωρίζω λέω, δε με
γνωρίζει, πας παίρνεις απ την τράπεζα λέω και θα το κάνω
όπως έκανα μαζί σου λέω, ε λέει πως μπορεί να είναι κανένας
μπεκ, δε μ ενδιαφέρει λέω αν θα είναι μπεκρής τι θα είναι δε
με νοιάζει (γέλιο) λέω, θα το έκανα, απλά δε το κάνω γιατί
υπάρχουν ελπίδες λέω από σένα…δε το κάνω γι αυτό το λόγο,
αν μου έλεγε ο γιατρός μου ότι ξέρεις κάτι κορίτσι μου ο
άντρας σου δεν αποδίδει, λέω θα συνέχιζα με κεινο με το
σπέρμαα το ανώνυμο…θα το έκανα δεν έχω…
	
  
Συνολικά, στην μειονότητα η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αποτελεί
ένα θέμα ταμπού που σχετίζεται με την ηθική της γυναίκας και την
πιθανότητα διάπραξης μοιχείας, καθώς δημιουργεί πάντοτε την υποψία
χρήση σπέρματος από δωρητή που ερμηνεύεται ως (γενετική) μοιχεία.

4.3.4. Γεννητικό υλικό ―Θεός ―Φύση ―Επιστήμη
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Για κάποιες από τις συνομιλήτριες, ειδικά για όσες δεν έχουν υψηλό
επίπεδο μόρφωσης και εργάζονται σε αγροτικές εργασίες ή στον οικιακό
χώρο, η διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η επιτυχής
έκβασή της συνοδεύεται από αναφορές στην «πίστη», την «ελπίδα», την
«προσευχή», όλα συνδεδεμένα με τον Θεό. Ο Θεός προβάλλει τόσο ως η
κινητήριος δύναμη για να επιμείνουν οι γυναίκες έως ότου καταφέρουν
να συλλάβουν και να γεννήσουν ένα παιδί όσο και ως Αυτός που τελικά
αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις ανταμείβει με ένα παιδί (π.χ. Εσμά,
Ελίφ). Ακόμα και από συνομιλήτριες που δεν αναγνώριζαν στον εαυτό
τους κάποια στενή σύνδεση με τη θρησκεία, ο Θεός δεν
αμφισβητούνταν αλλά υποβοηθούνταν από την τεχνολογία. Η Μελέκ
αναφέρει «ναι εντάξει θέλημα θεού αλλά ο Θεός μας έδωσε και ένα
μυαλό να το χρησιμοποιούμε την τεχνολογία όλα αυτά δεν την έχουμε
εκεί πέρα να κάθεται για κάποιο λόγο υπάρχει». Σε μια παρόμοια λογική
τα ντετερμινιστικά μοντέλα εξήγησης της υπογονιμότητας με αφετηρία
και τέλος το θέλημα του Θεού υπονομεύονταν μέσα από μια θεώρηση
της υπογονιμότητας ως θεϊκού προβλήματος στο οποίο οι πιστοί έπρεπε
να βρουν κάποια λύση. Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση της Ανταλέτ:
π.χ η πεθερά μου ε, όταν εμείς προσπαθούσαμε αντί νανα
σταθεί δίπλα μας και να πει καλά κάνετε προσπαθήστε να
κάνετε ένα παιδάκι λέει «περιμένετε ο θεός όταν το δώσει»…
δεν είναι έτσι όμως, ο θεός όταν το δώσει… το γράφει και στο
κοράνιο. Ο θεός έχει δώσει κάποιο πρόβλημα; πρέπει να το
ψάξεις, να το αναλύσεις, να βρεις τη λύση. Έτσι είναι δηλαδή
αν δεν ψάξεις εσύ το πρόβλημα και λες ο θεός δεν έδωσε, δεν
είναι έτσι… ο θεός έχει δώσει και λύσεις, έχει δώσει και
γιατρούς… έχει δώσει τα πάντα, σου λέει, σε δοκιμάζω με αυτό
το πρόβλημα, ψάξτο, βρές το προσπάθησε να ξεπεράσεις αυτή
τη δοκιμασία
Το σύνολο των συνομιλητριών νοηματοδοτούσε θετικά την εκπαίδευση
(και μέσω αυτής την τεχνολογία) είτε είχε λάβει είτε όχι. Η εκπαίδευση
των γυναικών συνδεόταν με την αυτονόμησή τους, την «ελευθερία»
τους, την πρόοδο. Η Εσμά που λόγω του φύλου της δεν έκανε σπουδές
λέει χαρακτηριστικά:
	
  
[...] θέλαμε πάρα πολύ…και τώρα τώρα θέλω γιατί αν είχα
σπουδάσει… πιο πολύ… πώς να στο εξηγήσω τώρα εγώ, θα
ήμουν πιο πολύ ελεύθερη…[...] ελευθερία ότι πιο πολύ το
ζητάω πώς να στο πω;[…].
Η Ανταλέτ που είχε σπουδάσει (σε ΙΕΚ στη Ξάνθη) συνδέει την
εκπαίδευση με την αποσύνδεση από τον έλεγχο της «μειονότητας» και
την ανάπτυξη της ατομικότητας:
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Eγώ έχω σπουδάσει, είμαι προχωρημένη, δηλαδή κοιτάω
μπροστά, δεν κοιτάω τι θα πει ο κόσμος, δεν με νοιάζει τι θα
πει ο κόσμος, εγώ θέλω να έχω κάτι δικό μου, θέλω να
μεγαλώσω κάποιον άνθρωπο έτσι όπως σκέφτομαι εγώ, έτσι
όπως έχω πάρει… θέλω να το σπουδάσω, θέλω να τον κάνω…
έναν άνθρωπο έτσι όπως θέλω εγώ, έναν καλό άνθρωπο στην
κοινωνία…
Σε όλες τις γυναίκες συνομιλήτριες ήταν γνωστή η θρησκευτική
απαγόρευση των αμβλώσεων με εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες
τίθονταν σε κίνδυνο η υγεία της γυναίκας. Σύμφωνα με την Οζλέμ,
παρότι υπάρχει αυτός ο κυρίαρχος λόγος της απαγόρευσης των
αμβλώσεων, οι γυναίκες στη μειονότητα κάνουν αμβλώσεις χωρίς
ωστόσο να το μαθαίνει κανείς:
κάνουν έκτρωση…η νύφη μου βασικά έχει δύο αγόρια και είχε
μείνει έγκυος χωρίς να μη θέλοντας και δεν ήθελε ήθελε εμείς
είμαστε λέει οικονομικά δεν είμαστε καλά τώρα έχω σπίτι έχω
δύο γιούς όσο μεγαλώνουν μεγαλώνουν και τα έξοδά τους ε ο
αδερφός σου λέει δε δουλεύει όπως πάμε και στην κρίση ξερω
γω δε θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στο μωρό και λέει
καλύτερα λέει να πάω να το βγάλω ε και πήγε και το
βγαλε…και καλά έκανε δηλαδή εκεί που βλέπεις να σου ζητάει
και δεν έχεις να το προσφέρεις είναι μεγαλύτερη αμαρτία από
ότι θα κάνεις μια έκτρωση…το κάνουν δεν υπάρχει αυτό το
κάνουν πάρα πολλές…άσχετα που δε τα λένε
Το σύνολό τους επίσης γνωρίζει και ακολουθεί την απαγόρευση της
δωρεάς γεννετικού υλικού, ως θρησκευτική απαγόρευση του σουνιτικού
Ισλάμ. Η Εσμά αναφέρει:
η θρησκεία μας είναι ανοιχτή σε όλα, μόνο να μη κάνουμε
αυτά που δε θέλει, δηλαδή εγώ δε πρέπει να πάρω σπέρμα, από
άλλο άντρα, μπορεί να είναι και μουσουλμάνος αλλά δε θέλει
και δε μπορώ να δώσω εγώ τα ωοθυλάκια, τα …[...] αυτά δε
θέλει, αλλά στο εξωσωματικό είναι ανοιχτή, να πάρω από το
δικό μου σπέρμα, του άντρα μου δικό μου ωάρια μπορεί, αλλά
να τα όχι.
	
  
Ωστόσο, οι συνομιλήτριες δεν ακολουθούν την απαγόρευση του
σουνιτικού Ισλάμ σε σχέση με την υιοθεσία, αφήνοντας ανοιχτό το
ενδεχόμενο υιοθεσίας, παρότι δεν έχει καταγραφεί κάποια τέτοια
περίπτωση στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Όλες οι γυναίκες
έβλεπαν θετικά το ενδεχόμενο υιοθεσίας ενώ η στάση των αντρών
συζύγων ήταν κατά κανόνα αρνητική στο συγκεκριμένο θέμα.
Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση της Ανταλέτ:
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[...] αν δεν μείνω έγκυος, θέλω να πάρω, θέλω να μεγαλώσω
ένα παιδάκι…ε βασικά οι δικοί μου δεν το εγκρίνουνε, κανένας
δεν το εγκρίνει, αλλά γιατί; δεν είναι κάτι κακό. Eγώ έχω
σπουδάσει, είμαι προχωρημένη, δηλαδή κοιτάω μπροστά, δεν
κοιτάω τι θα πει ο κόσμος, δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος,
εγώ θέλω να έχω κάτι δικό μου, θέλω να μεγαλώσω κάποιον
άνθρωπο έτσι όπως σκέφτομαι εγώ, έτσι όπως έχω πάρει…
θέλω να το σπουδάσω, θέλω να τον κάνω… έναν άνθρωπο έτσι
όπως θέλω εγώ, έναν καλό άνθρωπο στην κοινωνία…[...] όταν
δεν γίνεται κάτι υπάρχει κάποιος λόγος μπορεί να μην είναι
γραφτό να κάνω και οπότε δεν σκέφτομαι να μείνω θέλω να το
προσπαθήσω, ότι χρειαστεί να το κάνω για να πάρω ένα
παιδάκι… ένα, δύο δεν ξέρω… δηλαδή δε βλέπω… αυτό το
θέμα δε το βλέπω…το βλέπω ζεστά δεν μου είναι τέτοιο…
	
  
Το παιδί συνδέεται σε κάποιες αφηγήσεις είτε με το «γραφτό», είτε με
το θέλημα του Θεού. Το παιδί είναι το θέλημα του Θεού ο οποίος ενίοτε
αποκαλύπτει τα σημάδια του στους πιστούς μέσω ονείρων. Η Εσμά
αναφέρεται σε όνειρο που είδε λίγο πριν μάθει τα θετικά αποτελέσματα
των εξετάσεών της για απόκτηση παιδιού και στο οποίο της
αποκαλύφθηκε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε άλλες αφηγήσεις η έλευση του
παιδιού συνδεέται, όπως προαναφέραμε, με θρησκευτικές πρακτικές,
την πίστη της μητέρας, τις προσευχές της (όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση της Ελίφ).
	
  
	
  
4. 3. 5. Νομοθετικό πλαίσιο―Κράτος
	
  
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι όπως και στις περιπτώσεις των Εβραίων
και Ορθόδοξων Χριστιανών Ελληνίδων έτσι και στην περίπτωση των
μουσουλμάνων γυναικών της Θράκης δηλώνονταν στο σύνολό τους
άγνοια του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει σε σχέση με ζητήματα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα (και στην Τουρκία). Η
Ανταλέτ αναφέρει
[...] για νομικά δεν έχω ψάξει δε ξέρω, τι με την
νομοθεσία…πρέπει να μπω να το ψάξω… απλά τώρα να…
νομοθετικά… μόνο για τα φάρμακα της εξωσωματικής που στα
χορηγεί το ΙΚΑ άμα είσαι ασφαλισμένος ξέρω.
	
  
Ωστόσο, οι συνομιλήτριες έδειχναν αρκετές γνώσεις σχετικά με τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν προκειμένου να
καλυφθούν έξοδα ΙΥΑ από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες πηγές.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ― ΣΥΤΗΖΗΣΗ
Συνοψίζοντας, μια πρώτη ανάλυση του εθνογραφικού υλικού σε σχέση
με την ποιοτική έρευνα με Χριστιανούς καταδεικνύει τα εξής σημαντικά:
1) ότι η επίσημη θέση της Εκκλησίας για την ΙΥΑ δεν είναι ενιαία
ανάμεσα στα μέλη της Ιεράς Συνόδου και σε κληρικούς, με τους
τελευταίους άλλοτε να υιοθετούν πιο σκληρές θέσεις από την Ιερά
Σύνοδο (π.χ. απορρίπτοντας οποιαδήποτε μέθοδο ΥΑ) και άλλοτε πιο
ελαστικές (π.χ. αποδεχόμενοι όχι μόνο την ομόλογη αλλά την ετερόλογη
γονιμοποίηση), 2) παρόλο που προκρίνεται από την Ιερά Σύνοδο η λύση
της υιοθεσίας έναντι της ομόλογης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε
περιπτώσεις υπογόνιμων ζευγαριών, ―της μόνης μεθόδου ΙΥΑ που
αποδέχεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο κατ’ οικονομία για τη
θεραπεία της υπογονιμότητας―, η σχέση γονέα-παιδιού ορίζεται κατά
κύριο λόγο ως «φυσική» γενεαλογική σχέση που θεμελιώνεται στη βάση
του βιολογικού δεσμού γονέα και παιδιού μέσω της γονιμοποίησης με
ομόλογο γεννητικό υλικό και της κυοφορίας εμβρύου μόνο από τη
μητέρα στην οποία ανήκει το γεννητικό υλικό του εμβρύου και πάντα
στο πλαίσιο της ετερόφυλης σχέσης στο πλαίσιο του γάμου, 3) οι
περισσότεροι
συνομιλητές,
συμπεριλαμβανομένων
και
των
θρησκευόμενων, συντάσσονται με την άποψη ότι η αναπαραγωγή
αποτελεί για τους ίδιους πρωτίστως «επιλογή» αποδεσμευμένη από
θρησκευτικούς περιορισμούς και ως εκ τούτου αρνούνται να εντάξουν
τις επιλογές τους σε σχέση με τη ΙΥΑ εντός ενός θρησκευτικού πλαισίου
σχετικών θεωρήσεων και προτροπών (κάτι που, κατά παράδοξο τρόπο,
βρίσκεται σε σύμπνοια με τις ίδιες τις θέσεις της Εκκλησίας για σεβασμό
των ατομικών επιλογών σχετικά με την τεκνοποίηση).
Σε σχέση με τους συνομιλητές εβραϊκού θρησκεύματος, η
εθνογραφική έρευνα κατέδειξε ότι: 1) η στάση του Ραββίνου Αθηνών
εντάσσεται σ’ενα ιδεολογικό πλαίσιο προοδευτικού ή ανανεωτικού
Ιουδαϊσμού στο πλαίσιο του οποίου τόσο η ΙΥΑ και οι περισσότερες από
τις μεθόδους της αλλά και η χρήση της από γυναίκες και άνδρες που δεν
επιλέγουν το μοντέλο της ετερόφιλη συζυγικής σχέσης γίνονται τελικά
αποδεκτές υπό ορισμένες προυποθέσεις, 2) η πιο «ανοιχτή» στάση της
Ραββινείας σε σχέση με την ΙΥΑ από αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδας
συμπίπτει με μια επίσης πιο «ανοιχτή» στάση των συνομιλητών εβραϊκού
θρησκεύματος που συμμετείχαν στην έρευνα για ζητήματα δωρεάς και
κυκλοφορίας του γεννητικού υλικού, 3) όπως και για τους Χριστιανούς
συνομιλητές, έτσι και οι περισσότεροι από του συνομιλητές εβραϊκού
θρησκεύματος, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευόμενων,
συντάσσονται με την άποψη ότι η αναπαραγωγή αποτελεί για τους ίδιους
πρωτίστως «επιλογή» αποδεσμευμένη από θρησκευτικούς περιορισμούς.
Ωστόσο, αντίθετα με τους Χριστιανούς συνομιλητές οι οποίοι αρνούνται
να εντάξουν τις επιλογές τους σε σχέση με τη ΙΥΑ εντός ενός
θρησκευτικού πλαισίου σχετικών θεωρήσεων και προτροπών, για τους
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συνομιλητές εβραϊκού θρησκεύματος η επιθυμία για την απόκτηση
παιδιού δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένη από την αίσθηση του ανήκειν
στη συγκεκριμένη θρησκευτική και εθνοτική ομάδα που αποδίδεται στον
όρο «Έλληνας Εβραίος».
Αναφορικά με τις μουσουλμάνες συνομιλήτριες η εθνογραφική
έρευνα έδειξε ότι είναι για το σύνολο των συνομιλητριών είναι γνωστές
οι απαγορεύσεις που θέτει το σουνιτικό Ισλάμ σε θέματα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία συχνά αποτελεί θέμα ταμπού
που σχετίζεται με την ηθική της γυναίκας και την πιθανότητα διάπραξης
μοιχείας, καθώς δημιουργεί πάντοτε την υποψία χρήση σπέρματος από
δωρητή που ερμηνεύεται ως (γενετική) μοιχεία. Έτσι, σε πολλές
περιπτώσεις οι γυναίκες σιωπούν, αποκρύπτουν την εμπλοκή τους στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και έτσι αποφεύγουν τον κοινωνικό
έλεγχο. Αν, ωστόσο, επιλέξουν να μιλήσουν γι αυτό καταλήγουν συχνά
να αμφισβητήσουν τον κοινωνικό έλεγχο που τους ασκείται ως
συντηρητικό, μη προχωρημένο, ανελεύθερο. Οι τρόποι, λοιπόν, με τους
οποίους κάποιες γυναίκες της «μειονότητας», όπως αυτοορίζονται,
μιλούν για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνιστούν τρόπους
επαναορισμού της μειονοτικής ταυτότητάς τους και διαμόρφωσης μιας
ιδιαίτερης
ατομικής
δράσης.
Τοπικές
κοινότητες
γυναικών
επανατοποθετούν και διαπραγματεύονται μέσα από την εμπειρία της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής την περιθωριακή θέση τους (ως
γυναικών, μειονοτικών, Ελλήνων πολιτών) μέσα στις ευρύτερες
θρησκευτικές ή εθνικές κοινότητες στις οποίες αυτο-τοποθετούνται.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

7.1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΘΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΘΝΟΤΗΤΑ

1. Γενικά
Αποτύπωση ενός γενικού δημογραφικού και κοινωνικο-οικονομικού
προφίλ των πληροφορητριών(/ών). Στοιχεία σχετικά με τα: α) θρήσκευμα
β) υπηκοότητα γ) ηλικία, δ) οικογενειακή κατάσταση (δικής τους, της
οικογένειας
καταγωγής,
της
οικογένειας
καταγωγής
της/ου
συζύγου/συντρόφου), ε) επάγγελμα (δικό τους και των άλλων μελών της
οικογένειας), στ) τόπος κατοικίας, ζ) σύνθεση της οικιακής ομάδας/ με
ποιους άλλους συγκατοικούν ή μένουν κοντά π.χ. στην ίδια
πολυκατοικία, η) κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, θ) εκπαιδευτικό
επίπεδο.
2. Παιδί
Εθνοτικοί και θρησκευτικοί προσδιορισμοί στη νοηματοδότηση της
απόκτησης παιδιού. Πώς συνδέεται η επιθυμία για παιδί με την ηλικία,
την οικογενειακή κατάσταση, την οικονομική κατάσταση, ή τις
περιστάσεις; Ποιες αναπαραστάσεις για το παιδί και τη γονεϊκότητα
αναδύονται (το παιδί ως επιλογή/ δώρο/ συνέχεια/ ευλογία/ υποχρέωση);
Πώς σχετίζεται η επιθυμία για παιδί με αφηγήματα για την οικογένεια,
την οικογένεια καταγωγής, την οικογένεια συγγενικών ή φιλικών
προσώπων, την εθνοτική ομάδα; Πώς συνδέεται το παιδί με αφηγήματα
του παρελθόντος και του μέλλοντος της εθνοτικής ομάδας
(γενοκτονίες, διωγμούς, ανάγκη για διατήρηση της ομάδας); Είναι
επιτρεπτή η ακούσια και εκούσια ατεκνία (από την εθνοτική ομάδα, από
το θρήσκευμα); Είναι επιτρεπτή η υιοθεσία (από την εθνοτική ομάδα, από
το θρήσκευμα);
3. Σύντροφος
Η εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένη συμμετοχή του
συζύγου/συντρόφου στις διαδικασίες αναπαραγωγής. Πώς περιγράφεται
(αν υπάρχει) η σχέση με τον σύζυγο/σύντροφο (διάρκεια, είδος σχέσης,
σύγκριση με προηγούμενες σχέσεις); Ποιος καθορίζει την σχέση του
ζευγαριού (θεός, συγγενείς, κοινότητα, το ίδιο το ζευγάρι); Σε σχέση με
τις αναπαραγωγικές διαδικασίες (υποβοηθούμενες ή μη) ποιος από το
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ζευγάρι καθορίζει την απόφαση για αυτές; Σε σχέση με πρακτικές
αντισύλληψης ποιος από το ζευγάρι καθορίζει την απόφαση για αυτές;
Πώς συνδέεται η επιθυμία για παιδί με το είδος, τη διάρκεια και τη
ποιότητα της σχέσης που υπάρχει με τον/ην σύντροφο; Πώς βιώνουν/
φαντάζονται τη συμμετοχή τους στη γονεϊκότητα (είναι κοινή επιθυμία;
ποιός είναι ο βαθμός συμμετοχής);
4. Οικογένεια/κοινότητα
Η επίδραση της οικογένειας και της κοινότητας (όπως ορίζεται με
θρησκευτικούς
και
εθνοτικούς
όρους)
πάνω
σε
ζητήματα
αναπαραγωγής. Με ποιους τρόπους επεμβαίνουν και επιδρούν
συγγενείς, μέλη της θρησκευτικής/εθνοτικής κοινότητας και
φίλες/γνωστές εκτός της κοινότητας πάνω σε ζητήματα αναπαραγωγής;
Πόσο και πώς πιέζουν για την απόκτηση παιδιού/ιών; Με ποιους/ές
ανθρώπους συζητούν ζητήματα αναπαραγωγής (υποβοηθούμενης ή μη);
Ποιά χρονική στιγμή; Ποιο ρόλο διαδραματίζουν «άλλες» γυναίκες
(συγγενείς, μέλη της κοινότητας, φίλες εκτός κοινότητας) στην
απόφαση απόκτησης παιδιού με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή μη;
Υπάρχει η ιδέα μιας «κοινής» μητρικής εμπειρίας με άλλες γυναίκες και
με ποιές; Υπάρχει η αίσθηση του συνανήκειν σε μια εθνοτική
«κοινότητα», σε μια κοινότητα «γυναικών», σε μια κοινότητα
συμπάσχοντων γυναικών/ζευγαριών (αν έχουν καταφύγει σε ΙΥΑ);
5. Γονιμότητα
Αντιλήψεις και νοηματοδοτήσεις της ανδρικής και γυναικείας
υπογονιμότητας. Θεωρείται ατυχία; Θείο θέλημα; Μειονέκτημα; έλλειψη
θηλυκότητας/αρσενικότητας; Τεχνική δυσκολία; Στάσεις και αντιλήψεις
απέναντι στην αντισύλληψη και την άμβλωση. Ποιες θεωρούν ότι είναι οι
αντιλήψεις της εθνοτικής ομάδας απέναντι στην αντισύλληψη και την
άμβλωση; Ποιές αντισυλληπτικές πρακτικές χρησιμοποίησαν (αν
χρησιμοποίησαν) στο παρελθόν; Υπάρχει η εμπειρία μιας προηγούμενης
εγκυμοσύνης; Μιας προηγούμενης άμβλωσης; Αναλυτική περιγραφή
προηγούμενων προσπαθειών ΙΥΑ (αν υπάρχουν) καθώς και το χρονικό
της παρούσας προσπάθειας. Πώς συνδέεται η γονιμότητα με την
αναπαραγωγή της εθνοτικής ομάδας; Είναι η αντιμετώπιση της
υπογονιμότητας υποχρέωση απέναντι στην οικογένεια/εθνοτική ομάδα/
«φυλή»/ θεό;
6. Ενημέρωση
Η σημασία του εθνοτικού/θρησκευτικού παράγοντα στη διαμόρφωση
δικτύων ενημέρωσης για ζητήματα γιατρών και ιατρικών πρακτικών. Από
που έχουν ενημερωθεί για μεθόδους αναπαραγωγής (υποβοηθούμενες ή
μη), αντισύλληψης, διακοπής κυήσεων, εγκυμοσύνες, τοκετούς; Από το
διαδίκτυο, αφίσες, φυλλάδια, γιατρούς, συγγενείς, φίλους/γνωστούς
εντός κοινότητας, φίλους/γνωστούς εκτός κοινότητας. Ποιά χρονική
στιγμή έγινε αυτή η ενημέρωση (αν έχουν καταφύγει σε ΙΥΑ);
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Συνεχίστηκε η ενημέρωση και κατά τη διάρκεια της ΙΥΑ; Μετείχαν σε
δικτυακά φόρουμ; Υπάρχει εμπιστοσύνη στον λόγο των μη ειδικών (π.χ.
από γνώμες σε φόρουμ);
7. Γιατροί
Εθνοτικά και θρησκευτικά κριτήρια στην αξιολόγηση γιατρών και
ιατρικών πρακτικών. Ποια η σημασία του θρησκεύματος και της
συμμετοχής στην κοινότητα για την επιλογή γιατρού; Προτιμούν ο
γιατρός που σχετίζεται με ζητήματα αναπαραγωγής να κατοικεί στην ίδια
περιοχή ή μακριά από αυτή; Ποιους συμβουλεύονται για την επιλογή
γιατρών, κλινικών, κέντρων ΙΥΑ; Ποια κριτήρια αξιολογούνται ως
σημαντικά για να θεωρηθεί μια ενημέρωση για γιατρούς και ιατρικές
πρακτικές
αξιόπιστη
(φύλο,
μορφωτικό
επίπεδο,
συγγένεια,
εθνοτική/θρησκευτική
ταυτότητα,
προσωπική
εμπειρία);
Πώς
περιγράφουν τη σχέση τους με το γιατρό τους; Άλλαξαν γιατρό κατά τη
διάρκεια της/ων προσπάθειας/ών ΙΥΑ;
8. Η εμπειρία της υποβοηθούμενης (αν υπάρχει)
Εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένες επιλογές στο πλαίσιο της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επιλέγονται δημόσια νοσοκομεία ή
ιδιωτικές κλινικές και κέντρα ΙΥΑ και με ποια κριτήρια; Περιγραφή των
χώρων της εξέτασης, της θεραπείας, της εμβυρομεταφοράς. Πόσο
μακριά βρίσκονται αυτοί οι χώροι από τον τόπο διαμονής και γιατί έχει
σημασία η απόσταση/γειτνίαση στον τόπο διαμονής; Ποιες είναι οι
σχέσεις με τον/ην γιατρό, τις νοσοκόμες, το υπόλοιπο ιατρικό
προσωπικό; Αναπτύσσονται σχέσεις με άλλες γυναίκες/ ζευγάρια κατά τη
διάρκεια της παραμονής σε αυτούς τους χώρους; Ποιοι συνοδεύουν τη
γυναίκα/ το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της θεραπείας;
9. Η σωματική εμπειρία
Εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένες περιγραφές του σώματος
μέσα από την εμπειρία της αναπαραγωγής. Περιγραφή των «φυσικών»
κυήσεων και «φυσικών» τοκετών. Περιγραφή των μετρήσεων,
εξετάσεων, λήψης φαρμάκων όταν υπάρχει συμμετοχή στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ποιες είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν
στο σώμα και στη διάθεση; Ποιοί περιορισμοί επιβάλλονται; Πώς
νοηματοδοτείται αυτή η προσπάθεια (ως πόνος/ θυσία/ βάσανο/
προσφορά/ διαδικασία); Ποιοι συμμετέχουν, συμπαρίστανται, βοηθάνε
κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας;
10. Γεννητικό υλικό
Εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένες νοηματοδοτήσεις του
γενετικού υλικού. Θα λάμβαναν ξένο γεννητικό υλικό (ωάρια/
σπερματοζωάρια); Υπάρχουν περιορισμοί ως προς την επιλογή της
δωρεάς γενετικού υλικού με όρους φύλου, θρησκείας, εθνότητας,
σεξουαλικότητας; Θα χάριζαν δικό τους γεννητικό υλικό σε άλλες

	
  

10
6	
  
	
  

(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
γυναίκες/άνδρες/ζευγάρια; Θα έβαζαν κριτήρια/περιορισμούς σε αυτή
τους τη δωρεά; Θα χάριζαν το δικό τους γεννητικό υλικό για
ερευνητικούς σκοπούς; Θα έβαζαν περιορισμούς σε αυτή τους τη
δωρεά; Θα χρησιμοποιούσαν τη παρένθετη μητρότητα; Πώς βλέπουν τη
σχέση ανάμεσα σε γεννητικό υλικό, σώμα που κυοφορεί και γονεϊκότητα
(ως κατακερματισμό; ως συνέχεια); Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι
στην υποχρεωτική ανωνυμία του/ης δότη/ότριας. Στάσεις και αντιλήψεις
απέναντι στη υποχρεωτική δωρεά γενετικού υλικού με πρόβλεψη μια
μικρή χρηματική αποζημίωση για τις ημέρες εκτός εργασίας. Στάσεις και
αντιλήψεις απέναντι στις «τράπεζες σπέρματος» και «τράπεζες ωαρίων»
καθώς και την έννοια του egg sharing.
11. Χρήμα
Εθνοτικά προσδιορισμένες αντιλήψεις για το χρήμα και τη σύνδεσή του
με την αναπαραγωγή. Ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για την οικονομική
επιβάρυνση που δημιουργούν οι ιατρικές εξετάσεις για γυναικολογικά
ζητήματα, οι τοκετοί, οι υιοθεσίες, οι ΙΥΑ; Σε ποιό βαθμό και με ποιό
τρόπο ο οικονομικός παράγοντας συναρτάται με την επιλογή χρήσης των
παραπάνω; Πώς εξοικονομούνται οι απαραίτητοι πόροι (καταθέσεις;
δάνεια; πωλήσεις ακινήτων; βοήθεια συγγενών/ άλλων) αν χρειαστεί να
χρησιμοποιήσουν κάτι από τα παραπάνω; Υπάρχει βοήθεια από το κράτος
και τα ασφαλιστικά ταμεία; Ποιά είναι η επίδραση της πρόσφατης
κοινωνικο-οικονομικής συνθήκης στις αναπαραγωγικές επιλογές;
12. Χρόνος
Εθνοτικά και θρησκευτικά προσδιορισμένες αντιλήψεις για το χρόνο και
την αναπαραγωγή. Ποια είναι η κατάλληλη αναπαραγωγική ηλικία; Πώς
καθορίζεται αυτή (φύση, θεός, κανόνες κοινότητας); Πώς αισθάνονται
ότι «ο χρόνος πιέζει» (από συγγενείς, μέλη της κοινότητας, μέλη εκτός
κοινότητας, σύζυγο/σύντροφο); Αν έχουν χρησιμοποιήσει ΙΥΑ, πόσο η
ηλικία επηρέασε την απόφασή τους αυτή; Ποιά ήταν η σημασία του
χρόνου -με την έννοια της αναμονής, της προσμονής, της διάρκειας- στα
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της ΙΥΑ; Σε ποιές περιπτώσεις ο
χρόνος λειτουργεί ως «σύμμαχος» και σε ποιές ως «εχθρός» στη
διαδικασία της αναπαραγωγής (υποβοηθούμενης ή μη); Όταν η αναμονή
αναπαραγωγής γίνεται πιεστική πού καταφεύγουν για συμβουλές (θεό,
ραβίνο/ιμάμη, συγγενείς, μέλη της κοινότητας); Ποιες θρησκευτικές
πρακτικές έχουν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιούσαν αν η αναμονή
αναπαραγωγής γινόταν πιεστική;
13. Νομοθετικό πλαίσιο
Σύγκριση νομικού και εθνο-θρησκευτικού πλαισίου κανόνων για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γνωρίζουν αν υπάρχει νομοθετικό
πλαίσιο στην Ελλάδα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή; Γνωρίζουν
αν υπάρχει επίσημο θρησκευτικό πλαίσιο κανόνων για την
(υποβοηθούμενη) αναπαραγωγή; Από που/ποιους το γνωρίζουν; Πώς τα
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αποτιμούν (φιλελεύθερα; καταπιεστικά; άνισα;); Θα ήθελαν να αλλάξουν
κάτι σε αυτά και αν ναι, τι; Κατά πόσο τις/ους έχουν επηρεάσει στις
αποφάσεις τους; Αν συγκρίνουν το θρησκευτικό πλαίσιο και το
νομοθετικό πλαίσιο τι συμπεράσματα βγάζουν; Με γνώμονα ποιο από τα
δύο θεωρούν ότι κινούνται; Πώς συνδέονται οι αντιλήψεις για το
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με νοηματοδοτήσεις του κράτους και του
εθνικού κράτους;
14. Έθνος
Στάσεις και αντιλήψεις για την υπογεννητικότητα και ιστορίες
διωγμών/γενοκτονιών της εθνοτικής/θρησκευτικής ομάδας. Πώς
συνδέουν την απόκτηση παιδιού και/ή την αντιμετώπιση της
υπογονιμότητας με την υπογεννητικότητα και τη διατήρηση της
εθνοτικής ομάδας τους; Πώς συνδέουν την αναπαραγωγή και την
αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με αφηγήματα εθνοτικών διώξεων και
γενοκτονιών στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον; Ποια η σημασία της
αναπαραγωγής (υποβοηθούμενης ή μη) των γυναικών/αντρών στη
διαδικασία διαχείρισης του παρελθόντος και του μέλλοντος της
εθνοτικής ομάδας; Είναι οι γυναίκες ή οι άντρες που κρίνονται ως
σημαντικοί για την αναπαραγωγή της εθνοτικής ομάδας (λόγω γενετικού
υλικού, κύησης, ανατροφής);
15. «Φύση»
Εθνοτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις για τη «φύση». Η γονιμότητα/
υπογονιμότητα οφείλονται στη «φύση»; Ποια η σχέση του θεού με τη
φύση; Τι λέει η θρησκεία και τι η κοινότητα για τον «φυσικό» τρόπο
σύλληψης και τον «φυσικό» τοκετό; Στάσεις και αντιλήψεις της
θρησκευτικής/εθνοτικής ομάδας για την ευρύτερη ιατρικοποίηση της
αναπαραγωγής και της εγκυμοσύνης. Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας
στη διαχείριση της «φύσης»; Ποια η σχέση του θεού με την τεχνολογία;
Μέχρι που πρέπει να φτάνει η ιατρική παρέμβαση; Υπάρχουν άλλοι
τρόποι –μη ιατρικοποιημένης αναπαραγωγικής τεχνολογίας- που
μπορούν να θεραπεύσουν την υπογονιμότητα; Τους έχουν δοκιμάσει;
16. Θρησκεία:
Σύνδεση της εμπειρίας της (υποβοηθούμενης ή μη ) αναπαραγωγής με
το Θεό, το θείο, τις θρησκευτικές πρακτικές. Κατά πόσο η
(υπο)γονιμότητα είναι ζήτημα θεϊκής απόφασης; Κατά πόσο ο Θεός
μπορεί να επέμβει στην (υπο)γονιμότητας; Ποιες θρησκευτικές
πρακτικές είναι κατάλληλες για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται
με την αναπαραγωγή (προσευχή, τήρηση ενός «ηθικού» τρόπου ζωής,
νηστεία); Συμβουλεύονται και πότε τον ιμάμη/ραβίνο ή άλλον ειδικό σε
θρησκευτικά θέματα για την διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με
την αναπαραγωγή (υποβοηθούμενη ή μη); Ξέρουν και αν ναι ποιες είναι
οι απόψεις των θρησκευτικών αρχηγών τους για την αναπαραγωγή, τις
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ΙΥΑ και την υιοθεσία; Πώς σχετίζονται με αυτές τις απόψεις (τις
ακολουθούν, τις αποδέχονται, τις αγνοούν);
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7.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
(Χ.Ο., ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ)
ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚ
ΙΑ

ΘΡΗΣΚΕ
ΥΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ
Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παντρεμένη
χωρίς παιδί

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ

1.ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΔΡΙΝΟ
ΎΓΕΩΡΓΊΟΥ
2.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΊΟΥ

38

ΧΟ/θρησ
κευόμεν
η

Ελ.
Επαγγελματ
ίας

1 κύκλος
ομόλογης IVF
(αποτυχημένος)

Αθήνα

43

ΧΟ/
θρησκευ
όμενος

Ελ.
Επαγγελματ
ίας

Παντρεμένος
χωρίς παιδί

1 κύκλος
ομόλογης IVF
(αποτυχημένος)

Αθήνα

3. ΑΜΑΛΙΑ
ΤΕΛΛΟΓΛΟ
Υ

43

ΧΟ/θρησ
κευόμεν
η

Άνεργη

Άγαμη

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενηδεν
πιστεύει
ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενηπιστεύει
ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενηπιστεύει

Δημόσιος
Υπάλληλος

Άγαμη

Υπερ/κή παρακολούθηση
Αθήνα
ωορρηξίας,
Κρυοσυντήρηση
σπέρματος
(εν διαστάση) συντρόφου
Επιθυμία για
Αθήνα/Σύρο
ετερόλογη
ς
σπερματέγχυση

4. ΝΤΟΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΈΛ
ΟΥ

40

5.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝ
ΟΥ

37

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Παντρεμένη
με 1 παιδί
(από
υιοθεσία)

Επιθυμία για
ομόλογη
σπερματέγχυση

Αθήνα

6. ΣΟΦΙΑ
ΤΟΜΠΑΖΗ

41

Οικιακά

Διαζευγμένη
με 2 παιδιά

Λουτράκι
Κορινθίας

51

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει

Δημόσιος
Υπάλληλος

Παντρεμένος
με ένα παιδί
(από
φυσιολογική
σύλληψη)

Προκληση
ωοθυλακιορρηξί
ας
5 κύκλοι
ομόλογης IVF (1
πετυχημένος),
ICSI,
Μικροχειρουργι
κή λήψη
σπέρματος
Δωρεά ωαρίων
3 κύκλοι
ομόλογης IVF
(αποτυχημένοι)

7.ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ

8.
ΓΑΒΡΙΕΛΑ
ΚΟΒΑΛΣΚΙΜΗΤΡΟΥ

49

Οικιακά/
Εθελοντική
εργασία

Παντρεμένη
με ένα παιδί
(από
φυσιολογική
σύλληψη)

3 κύκλοι
ομόλογης IVF
(αποτυχημένοι)

Πειραιάς

9. ΠΟΠΗ

38

Καθολική
/
μη
θρησκευ
όμενηπιστεύει
ΧΟ/

Ελ.

Παντρεμένη

3 ομόλογες

Χανιά
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ΚΑΣΤΡΙΝΑΚ
Η

μη
Θρησκευ
όμενηπιστεύει

Επαγγελματ
ίας

με ένα παιδί
(από
υιοθεσία)

10.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚ
Η

38

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει

Ελ.
Επαγγελματ
ίας

Παντρεμένος
με ένα παιδί
(από
υιοθεσία)

11. ΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΊΟ
Υ

40

Συνταξιούχ
ος (Πρώην
Ιπταμένη
Ο.Α.)

Παντρεμένη

12.
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΓΕΝΆ

41

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενηπιστεύει
ΧΟ/θρησ
κευόμεν
ος
ΧΟ/δεν
πιστεύει

Κληρικός

Διαζευγμένος

Νηπιαγωγός
-Ιδιωτική
Υπάλληλος

Σε μόνιμη
σχέση

14.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙ
ΔΗΣ

40

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει

Ιδιωτικός
Υπάλληλος

Παντρεμένος
με ένα παιδί

15.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΙΔΑΛΗ

39

ΧΟ/θρησ
κευόμεν
η

Δημόσιος
Υπάλληλος

Παντρεμένος
με ένα παιδί

16.ΕΛΣΑ
ΚΑΝΑΡΕΛΗ

37

ΧΟ/θρησ
κευόμεν

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Παντρεμένη
με ένα παιδί

40

	
  

σπερματεγχύσει
ς
3 κύκλοι
ομόλογης IVF
(αποτυχημένοι)
3 ομόλογες
σπερματεγχύσει
ς
3 κύκλοι
ομόλογης IVF
(αποτυχημένοι)
4 ομόλογες
σπερματεγχύσει
ς
(αποτυχημένες/1
αποβολή)
1 κύκλος
ομόλογης IVF

Χανιά

Αθήνα

Αθήνα

1 ομόλογη
σπερματέγχυση
1 κύκλος
ομόλογης IVF
(αποτυχημένοι)
Σύσταση για IVF
με δανεικό
ωάριο
ICSI,
1 κύκλος
ομόλογης IVF
(αποτυχημένος)
Κρυοσυντήρηση
εμβρύων
2 φορές
εμβρυομεταφορ
ά αποψυχθέντων
εμβρύων
(1 προσπάθεια
επιτυχημένη)

Αθήνα

ICSI,
1 κύκλος
ομόλογης IVF
(αποτυχημένος)
Κρυοσυντήρηση
εμβρύων
2 φορές
εμβρυομεταφορ
ά αποψυχθέντων
εμβρύων
(1 προσπάθεια
επιτυχημένη)
1 ομόλογη
σπερματέγχυση

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα
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17.ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΝΑΡΕΛΗ
Σ

38

18.ΝΕΛΛΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΌ
ΡΟΥ

42

19.ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙ
ΝΌΣ

38

20.ΒΑΛΕΝΤΙ
ΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

38

η
ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει
ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει

Ελ.
Επαγγελματ
ίας

Παντρεμένος
με ένα παιδί

1 ομόλογη
σπερματέγχυση

Αθήνα

Δημόσιος
Υπάλληλος

Παντρεμένη
με ένα παιδί

Αθήνα

ΧΟ/δεν
πιστεύει

Ελ.
Επαγγελματ
ίας

Παντρεμένη
με ένα παιδί

ΧΟ/
μη
θρησκευ
όμενοςπιστεύει

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Παντρεμένη

Υπερ/κή
παρακολούθηση
ωορρηξίας
4 κύκλοι
ομόλογης IVF
(3 αποτυχημένοι
)
2 αποβολές (1
από φυσιολογική
κύηση και 1 από
IVF)
4 ή 5 ομόλογες
σπερματεγχύσει
ς
5 κύκλοι
ομόλογης IVF
(4 αποτυχημένοι
με 3 αποβολές)
Υπερ/κή
παρακολούθηση
ωορρηξίας
Λήψη Φαρμάκων

Αθήνα

Αθήνα

Συνεντεύξεις με θρησκευτικό εκπρόσωπο
ΟΝΟΜΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χ.Ο./
θρησκευόμενος

Αθήνα

Συνέντευξη με γιατρό-γενετιστή
ΟΝΟΜΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.ΜΑΝΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ

Χ.Ο./
θρησκευόμενος

Γυναικολόγοςγενετιστής

Αθήνα
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7.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥ
ΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμη

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Σ
Καμία

ΔΙΑΜΟΝΗ

1.ΦΡΑΝΣΙΝ
ΕΠΣΤΈΙΝ

24

Άνεργη
(Νηπιαγωγ
ός)

2. ΛΥΝΤΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ

35

Εβραία/
μη
θρησκευό
μενηπιστεύει
Εβραία/μη
θρησκευό
μενηπιστεύει

Συμβιώνει με
τη σύντροφό
της και τα 2
τους παιδιά (1
δικό της & 1
της
συντρόφου
το οποίο
υιοθέτησε και
εκείνη- και τα
δύο από
ετερόλογη
σπερματέγχυ
ση με το
σπέρμα του
ίδιου δότη)
Άγαμη

1 κύκλος
ετερόλογης
σπερματέγχυ
σης
(πετυχημένη)

Τελ Αβίβ

3. ΑΝΝΑ
ΚΑΜΧΉ

25

Ιδιωτική
Υπάλληλος

4. ΛΟΥΙΖΑ
ΣΑΜΨΏΝ

50

Εβραία/μη
θρησκευό
μενηπιστεύει
Εβραία/θρ
ησκευόμε
νη

Καμία

Αθήνα

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Παντρεμένη
με 3 παιδιά

Αθήνα

Εβραία/μη
θρησκευό
μενηπιστεύει

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Εβραία/μη
θρησκευό
μενηπιστεύει
Εβραία/μη
θρησκευό
μενηπιστεύει

Ελ.
Επαγγελμα
τίας

Παντρεμένη
με 2 παιδιά
(ένα από IVF
και 1 από
φυσιολογική
σύλληψη)
Παντρεμένη
με 1 παιδί από
υιοθεσία

2 κύκλοι IVF
(αποτυχημένο
ι)
4
προσπάθειες
σε φυσικό
κύκλο
(2
πετυχημένες)
1 κύκλος IVF

5.ΖΟΖΕΦΙΝ
ΝΑΧΜΙΑ

50

6. ΣΤΕΛΛΑ
ΙΑΚΩΒ

50

3
αποτυχημένoi
κύκλoi IVF

Λάρισα

7. ΑΛΚΗΣΤΗ
ΑΣΔΡΑΧΑ

53

IVF

Θεσσαλονίκη

Ελ.
Επαγγελμα
τίας
(Καθηγήτρ
ια Τέννις)

Δημοσιογρ
άφος

Διαζευγμένη
με δύο παιδιά
που απέκτησε
με δανεικό
σπέρμα

	
  

Αθήνα

Αθήνα
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Συνέντευξη με θρησκευτικό εκπρόσωπο
ΟΝΟΜΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.ΡΑΒΒΙΝΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Εβραίος/θρησκευόμενος

Αθήνα

Συνέντευξη με γιατρό-γενετιστή
ΟΝΟΜΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΑΒΟΥΡΗΣ

Εβραίος/θρησκευόμενος

Γυναικολόγοςγενετιστής

Αθήνα
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7.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ
ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚΙ
Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ελίφ

37

Άνεργη

Παντρεμένη με 1
παιδί

2. Εσμά

40

Αγρότισσα

Παντρεμένη με 2
παιδιά

3. Ανταλέτ

30

Άνεργη

Παντρεμένη

4. Οζλέμ

38

Εργάτρια

Παντρεμένη

5. Μιχρί

38

Κομμώτρια

6. Μελέκ

36

Υπάλληλος στα
ΚΕΣΠΕΜ
Ξάνθης

Παντρεμένη με 2
παιδιά
Παντρεμένη

7. Μελτέμ

35

Ιδιοκτήτρια
Παντοπωλείου

Παντρεμένη με 1
παιδί, έγκυος

8. Ασλί

27

Παντρεμένη με 1
παιδί

9. Εμινέ

29

Υπάλληλος στα
ΚΕΣΠΕΜ
Ξάνθης
Ιδιωτική
Υπάλληλος

10.
Εμπρού

35

Άνεργη

Παντρεμένη με 2
παιδιά

11. Ναζλί

28

Παντρεμένη με 1
παιδί

12. Νεχίρ

22

Υπάλληλος στα
ΚΕΣΠΕΜ
Ξάνθης
Ιδιωτική
Υπάλληλος

13.
Περιχάν

36

Ψυχολόγος

Παντρεμένη με 1
παιδί

14. Σεβίλ

36

Ιστορικός

Παντρεμένη με 1

Παντρεμένη με 1
παιδί, έγκυος

Παντρεμένη με 1
παιδί

	
  

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΑΣ
2
Σπερματεγχ
ύσεις, 1
Εξωσωματικ
ή
Πρόκληση,
Ωοθυλακιορ
ρυξίας,
Προεμφυτε
υτική
Γενετική
Διάγνωση
5
Σπερματεγχ
ύσεις, 1
Εξωσωματικ
ή
1
Σπερματέγχ
υση, 1
Εξωσωματικ
ή
Εξωσωματικ
ή
8
Σπερματεγχ
ύσεις

ΔΙΑΜΟΝΗ

Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς

Σέλερο,
Χωριό Νομού Ξάνθης

Κρεμαστή, Χωριό
Νομού Ξάνθης

Κρεμαστή,
Χωριό Νομού Ξάνθης

Ξάνθη

Κιμέρεια, Χωριό
Νομού Ξάνθης

Φίλια, Χωριό Νομού
Ξάνθης
Ξάνθη

Άκαρπο, Χωριό
Νομού Ξάνθης
Αλκυόνη, Χωριό
Νομού Ξάνθης
Εχίνος, Χωριό Νομού
Ξάνθης
Πελεκητή, Χωριό
Νομού Ξάνθης
Σμύνθη, Χωριό
Νομού Ξάνθης
Ξάνθη

Ξάνθη
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(IN)FERCIT
Παραδοτέο 2.3.2 «Θρησκεία, εθνότητα και αναπαραγωγή -ποιοτική έρευνα»

	
  
Τέχνης

παιδί, έγκυος

Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου
Μεταφράστρια
Ελεύθερος
Επαγγελματίας

Παντρεμένη με 2
παιδιά

15. Σεζά

39

16. Σερτάπ

42

17. Νεσρίν

37

Κομμώτρια

Παντρεμένη με 2
παιδιά

18. Εσέν

37

Καθηγήτρια
Αγγλικών

Άγαμη

19.
Μπαχάρ

22

Φοιτήτρια
Ιατρικής

Άγαμη

20. Ντενίζ

30

Ιδιωτική
Υπάλληλος

Άγαμη

21.
Οζγκιούρ

26

Άγαμη

22. Αρζού

36

Υπάλληλος στα
ΚΕΣΠΕΜ
Ξάνθης
Ψυχολόγος,
Εκπαιδευτικός

Παντρεμένη

προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ
Χωρίς
προσπάθεια
ΙΥΑ

Άγαμη

	
  

Ξάνθη

Ξάνθη

Σέλερο, Χωριό
Νομού Ξάνθης

Ξάνθη

-Αλεξανδρούπολη

Κιμέρεια, Χωριό
Νομού Ξάνθης
Ξάνθη

Ξάνθη
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