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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

«εκΑΝΑ 15 Αποπειρει 
ε~ΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜείΝΩ εΤΚΥΟΣ> 
Ύστερα από 14 αποτυχηµένες προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης, 
n Κατερίνα Σπηλιοπούλου περιµένει σε λίγους µήνες να έρθουν στη ζωή τα 
διδυµάκια της, πραγµατοποιώντας έτσι το µεγαλύτερο όνειρο της. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΝΝΑ πΐΑΝΤΑΦΥΛΛΗ 

"^^^Γροέρχοµαι ano µια πολυ/y 
m t µελή οικογένεια και από 

m m µικρή ονειρευόµουν να 
Λ A αποκτήσω και εγώ µια εξίσου 

µεγάλη οικογένεια και ένα σπιτικό 
που θα το πληµµυρίζουν οι παιδικές φωνούλες. 

Η αγάπη µου για τα παιδιά µε 
οδήγησε στα 18 µου να σπουδάσω βρεφονηπιαγωγός, 

ώστε να έχω τη δυνατότητα 
να βρίσκοµαι σε καθηµερινή βάση 

κοντά σε αυτά. Ωστόσο, αυτό που επιθυµούσα 
περισσότερο στη ζωή µου και 

το οποίο θεωρούσα απολύτως εφικτό, το 
να γίνω δηλαδή µητέρα, για περισσότερα 

από δέκα χρόνια έγινε για µένα ένας 
καθηµερινός γολγοθάς, 

γεµάτος δάκρυα 
και πόνο.Ήταν τόσο 
µεγάλη n επιθυµία µου 
να αποκτήσω ένα παιδί 

που, µετά από κάθε 
αποτυχηµένη προσπάθεια 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης, 
και µετά το αρχικό σοκ, ξανάρχιζα 

και πάλι την προσπάθεια, χωρίς 
να υπολογίζω τίποτα, ούτε την ψυχολογική 

επιβάρυνση ούτε την ταλαιπωρία 
του οργανισµού µου ούτε και τα έξοδα, 
τα οποία από ένα σηµείο και έπειτα έγιναν 

δυσβάστακτα για την οικογένειά µας 
Χρόνο µε τον χρόνο, όµως, κάθε φορά 
που το τηλέφωνο χτυπούσε και ο γιατρός 

µου ανακοίνωνε ότι και πάλι δεν τα 
είχα καταφέρει, οι δυνάµεις µου άρχισαν 

να µε εγκαταλείπουν. Θυµάµαι, στη 

ΗΓΝΩΜΗΤΟΥείΑΙΚΟΥ 
Ηεξωσωµατική γονιµοποίηση 

είναι µια διαδικασία 
που, ανεξάρτητα από 

το γεγονός ότι επιτελεί ένα σηµαντικό 
σκοπό, επιφέρει καταπόνηση σωµατική 

στη γυναίκα. Όµως, και σι ψυχολογικές 
επιπτώσεις µιας τέτοιας διαδικασίας 
δεν είναι αµελητέες - και 

για τους δύο υποψήφιους γονείς. Αρχικά, 
ο κοινός στόχος συνήθως δυναµώνει 
τη σχέση και διατηρεί την καλή 

"Περίπου I στα 20 παι5'£ γεννιούνται 

µε Κάποια µέθοδο 

υποβοηθούµενα flVflnftpavWfe 

14η αποτυχηµένη προσπάθεια, δεν άντεξα 
πλέον και κατέρρευσα/Επαθα κατάθλιψη 

και για περίπου δύο χρόνια είχα 
κλειστεί στον εαυτό µου και είχα πάρει 
την απόφαση να εγκαταλείψω πια οριστικά 

το όνειρο να γίνω µητέρα. Μέχρι 
που, µια µέρα, ένα συµβάν στον παιδικό 

σταθµό όπου εργαζόµουν µε έκανε 
να χαµογελάσω και πάλι και να ανακτήσω 

τις χαµένες µου ελπίδες. Μια µητέρα, 
µετά από µια δύσκολη εγκυµοσύνη, χωρίς 

να υπολογίσει το ρίσκο και θέτοντας 
σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή, επέλεξε 
να προχωρήσει σε έναν επικίνδυνο τοκετό. 

Και τα κατάφερε! Όπως τα καταφέρνει 
πάντα κάθε ηρωίδα 
µητέρα, που βάζει 
πάνω απ' όλα το 

παιδί της και τη µητρότητα. 
Μέσα σε 

λίγες ηµέρες, προχώρησα 
στη 15η 

προσπάθεια εξωσωµατικής 
και, πριν ano τέσσερις µήνες, 

έγινε το θαύµα! To τηλέφωνο χτύπησε 
και ο γιατρός µού ανακοίνωσε συγκινηµένος 

ότι είµαι επιτέλους έγκυος 
και µάλιστα σε δίδυµα! Τρελαθήκαµε 

ano τη χαρά µας και εγώ και ο σύζυγος 
µου. Η εγκυµοσύνη προχωρά πολύ καλά 
και, πρώτα ο Θεός, σε πέντε µήνες περίπου 

θα γεννηθούν τα µωρά µας. Μόνο µε 
τρεις λέξεις µπορώ να περιγράψω αυτό 
που αισθάνοµαι αυτή τη στιγµή: είµαι 
ευγνώµων, τυχερή και ευτυχισµένη». 

Κλειώ Αποστολάκη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτριο 

ψυχολογία. Όσο όµως το αποτέλεσµα 
δεν είναι το αναµενόµενο και ακολουθούν 

επαναλήψεις της διαδικασίας, τα 
δεδοµένα αλλάζουν. To αποτέλεσµα 
ενδέχεται να γίνει αυτοσκοπός και εµµονή 

και να κλονίσει την ψυχική και 
σωµατική υγεία του καθενός ατοµικά, 
καθώς και την υγεία της σχέσης. Σε 
κάθε περίπτωση, n υποστήριξη ano 
ειδικό κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου 

να επέλθει ισορροπία». 

εΝΗΜεΡΩθεηε σχετικά 
m Περισσότεροι από 80 εκατοµµύρια 

άνθρωποι σε όλο τον κόσµο 
προσπαθούν να αποκτήσουν 

παιδί χωρίς αποτέλεσµα. ¦ 
Περισσότερα ano 300.000 ζευγάρια 

στη χώρα µας αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα υπογονιµότητας. ¦ 

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται 
περισσότερες από 15.000 απόπειρες 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ¦ 
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής 

Υγείας στην Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή: www.epsyea.org ¦ 

Σωµατείο Υποστήριξης 
Γονιµότητας 
«ΚΥΒΕΛΗ»: 

www.kiveli. 
gf> 
τηλ. 210 7562375 ¦ 

Σωµατείο Γονιµότητας 
«Magna 

Mater»: www. 
magnamater.gr, 
τηλ. 210 9011706 

ΚΥΒΕΛΗ 
ωµατείο Υποστήριξης 

Γονιµότητας 

ΒΙΒΛΙΑ 
«Γονιµότητα» των Dr Robert 
Greene και Laurie Tarkan, εκδ. ∆ιόπτρα, 

2008 
«Συµβουλευτική στην υπογονιµότητα» 

της Linda Hammer 
Burns, εκδ. 
Παπαζήση, 
2004 
«Και την 
ψυχή µου για 
ένα µωρό;» 
της Αντιγόνης 

Ωραιοπούλου, 

εκδ. Μύρτος, 
2003 
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