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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

«CKANA ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
HA ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΑΤεΡΑΣ» 
Αν και παραπληγικός από τη µέση και κάτω, ο Κωνσταντίνος 
Πανταζής έκανε το όνειρο του πραγµατικότητα και έγινε πατέρας 

µε τη βοήθεια της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΑΗ 

Ηµουν 21 ετών και φοιτητής 
στο δεύτερο έτος των 

σπουδών µου, όταν n ζωή 
µου άλλαξε ριζικά από τη 

µια στιγµή στην άλλη. Αιτία ήταν ένα µοιραίο 
τροχαίο ατύχηµα µε τη µηχανή µου, 

το οποίο µου προξένησε σοβαρή κάκωση 
στη σπονδυλική στήλη και έκτοτε µε 

καθήλωσε σε αναπηρικό αµαξίδιο. To γεγονός 
µε οδήγησε σταδιακά στην κατάθλιψη 
και την αυτοαποµόνωση απ' όλους 

και απ' όλα. Εάν δεν είχα τη στήριξη των 
γονιών µου και τη µεγάλη αγάπη της συντρόφου 

µου, n οποία δεν έφευγε στιγµή 
από κοντά µου, δεν πιστεύω ποις θα 

είχα επιστρέψει πίσω στη ζωή. Η Κατερίνα 
ήταν n αιτία να 

πάρω και πάλι τη ζωή 
στα χέρια µου και να 
κάνω ξανά όνειρα για 
το µέλλον. 
Έπειτα από ένα µεγάλο 
διάστηµα ιατρικής παρακολούθησης 

και εντατικής φροντίδας 
σε κέντρο αποκατάστασης, n ψυχολογία 

µου και n αυτοπεποίθησή µου αποκα 
ταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Τότε ήταν 
που αποφασίσαµε µε τη σύντροφο µου 
να παντρευτούµε και να κάνουµε οικογένεια. 

Πάντοτε ονειρευόµαοταν να αποκτήσουµε 
πολλά παιδιά. Γνωρίζαµε βέβαια 

τις... πρακτικές δυσκολίες και τους 
περιορισµούς που δηµιουργεί n κατάστασή 

µου, όµως αυτό δεν µας εµπόδισε 
να ξεκινήσουµε την προσπάθεια. Απευθυνθήκαµε 

σε έναν ειδικό, προκειµένου 
να προχωρήσουµε σε εξωσωµατική γο- 

Η ΓΝΩΜΗ TOY είΑΙΚΟΥ 
Οι δυσκολίες που µπορεί να 

αντιµετωπίσει κάποιος στη 
ζωή του, ιδιαίτερα σε θέµατα 

υγείας, είναι ικανές να του ανατρέψουν 
τη ζωή και να την επαναπροσδιορίσουν. 

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν 
τη µετέπειτα πορεία του σχετίζονται 

µε την προσωπικότητά του, τη στήριξη 
από το οικογενειακό του περιβάλλον 

και τις ευκαιρίες που του δίνονται κοινωνικά 
και οικονοµικά. Βασικός, όµως, µο- 
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νιµοποίηση. Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε 
και αυτό στοίχισε πολύ και σε µένα 

και στη γυναίκα µου. Εκείνη, στεναχωριόταν 
πολύ να µε βλέπει να κατηγορώ τον 

εαυτό µου γι' αυτό που µας συµβαίνει. 
Μέσα της κατηγορούσε εκείνη τον εαυτό 
της, που εγώ αναγκαζόµουν να κάνω όλα 
όσα... άβολα απαιτεί µια εξωσωµατική 
προσπάθεια και στο τέλος να µην υπάρχει 

αποτέλεσµα/Υστερα από πολλές συζητήσεις 
ξεκαθαρίσαµε όλα αυτά τα θέµατα 

που µας βασάνιζαν και καταλήξαµε 
στο µόνο που είχε σηµασία. Αγαπιόµασταν 

και θα συνεχίζαµε τις προσπάθειες. Θα 
έκανα τα πάντα για να γίνω πατέρας, 

χωρίς να υπολογίσω κανένα ψυχικό 
κόστος και κανένα 

εµπόδιο.Ύστερα από 
δύο ακόµη προσπάθειες 

εξωσο^µατικής γονιµοποίησης, 
τα καταφέραµε. 

To όνειρο µας 
έγινε πραγµατικότητα 

και φέραµε στον κόσµο ένα πανέµορφο 
και υγιέστατο αγοράκι. Και σκοπεύουµε 
να συνεχίσουµε τις προσπάθειες και 

v' αποκτήσουµε κι άλλο ένα παιδάκι, αν 
όλα πάνε καλά. Νιώθω ευτυχισµένος από 
τη ζωή µου και µεγάλη ευγνωµοσύνη που 
έχω στο πλευρό µου µια σπουδαία γυναίκα 

για να πορευτώ. ∆εν µε φοβίζει, πλέον, 
τίποτα και είµαι γεµάτος από ενέργεια 

και διάθεση για δηµιουργία. Η γέννηση 
του παιδιού µας µε γέµισε δύναµη 

και αισιοδοξία και θα κάνω ό,τι περνάει 
από το χέρι µου για να είναι n οικογένεια 
µου πάντα καλά». 

Κλειώ Αποστολάκη, 
ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια 

χλός άντλησης δύναµης και ελπίδας είναι 
n διατήρηση των ονείρων που κάνει για 
το µέλλον του και οι δυνατότητες που το 
ίδιο το άτοµο δίνει στον εαυτό του για να 
τα υλοποιήσει. Όταν, µάλιστα, τα όνειρα 
είναι κοινά µε το σύντροφο του και έχει 
παράλληλη πορεία, οποιαδήποτε εµπόδια 

µπορούν να ξεπεραστούν και να µετουσιωθούν 
σε µια πλούσια συναισθηµατικά 

ζωή, µε νέους ορίζοντες και σηµαντικές 
προοπτικές». 

εΝΗΜεΡΩΘειτε ιχετικΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ... ¦ 

Υπολογίζεται ότι σήµερα στην 
Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι 
από 1 εκατοµµύριο άνθρωποι µε 
αναπηρία. ¦ 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται 
περισσότερες ano 

15.000 απόπειρες εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης. 

Η λειτουργία της εκσπερµάτισης 
στους άντρες µε κακώοεις 

του νωτιαίου µυελού είναι φανερά 
µειωµένη. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι για να γίνει 
εκσπερµάτιση χρειάζονται συντονισµένες 

νευρολογικές διεγέρσεις 
από το συµπαθητικό, το παρασυµπαθητικό 

και το σωµατικό νευρικό 
σύστηµα. ¦ 

Σε µερικές κακώσεις των κατώτερων 
κινητικών νευρώνων, 

που επηρεάζουν τα ιερά οστά της 
σπονδυλικής στήλης, πάνω από 
το 90% των αντρών µπορεί να 
έχει κάποιου είδους στύση. ¦ 

Περίπου το 50% των αντρών µε 
κακώσεις του νωτιαίου µυελού 
µπορεί να έχει οργασµούς, καθώς 
n ύπαρξη οργασµού δεν σχετίζεται 

εµµέσως µε την έκταση της 
κάκωσης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ¦ 

Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας 
στην Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή, 

www.epsyea.org ¦ 
Πολυµορφικός Κόµβος Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας των Πολιτών 
µε Αναπηρία 

στην Ελλάδα, 
www.disabled.gr 

841 

«CKANA ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
HA ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΑΤεΡΑΣ» 

www.clipnews.gr


