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Η συζήτηση που ακολουθεί έγινε με την Κ. που εργάστηκε για ένα διά-
στημα σε τμήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης δημόσιου νοσοκομείου. 
Η εξωσωματική είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς τις γυναίκες γιατί εί-
ναι συνδεδεμένη με τη μητρότητα, η οποία όπως είδαμε και στο σχετικό 
κείμενο αυτού του τεύχους είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σύνθετο. Από τη 
μια, η θέληση για την απόκτηση ενός παιδιού σχετίζεται με τη βούληση 
για το κτίσιμο μιας σχέσης με συνέχεια και προοπτική στη ζωή μας. Συν-
δέεται δηλαδή με τη θέληση να αναλάβουμε την ευθύνη να μεγαλώσου-
με έναν άνθρωπο στον δύσκολο αυτό κόσμο και να μοιραστούμε μαζί 
του τη ζωή, με τα καλά και τα στραβά της. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Από 
την άλλη, για τις γυναίκες, η μητρότητα είναι φορτωμένη με το βάρος 
των κοινωνικών επιταγών, με το φορτίο της αποκλειστικής ολοκλήρω-
σης της γυναίκας ως προσωπικότητας και του αποκλειστικού της ρόλου 
στην κοινωνία. Οι τεχνολογίες της εξωσωματικής πατάνε ισχυρά πάνω 
σε αυτό το κοινωνικό ζήτημα, συνδιαλλέγονται κυρίως με αυτό και όχι 
τόσο με τη βιολογική δυσκολία να αποκτήσει ένα ζευγάρι παιδί. 
Τα ζευγάρια, τώρα, που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί, επιβαρύ-
νονται ψυχολογικά ακόμα πιο έντονα με τις παραπάνω αντιφάσεις. Με 
τη διαφορά ότι είναι οι γυναίκες που σηκώνουν στις πλάτες τους τη με-
ρίδα του λέοντος αυτού του βάρους. Στη συζήτηση που ακολουθεί, δεν 
συζητάμε για το πόσο επεμβατική είναι η διαδικασία της εξωσωματικής 
για τη γυναίκα. Δεν συζητάμε για την κερδοφόρα αυτή βιομηχανία που 
έχει κάνει την Ελλάδα «παράδεισο της εξωσωματικής». Αυτά είναι πάνω-
κάτω γνωστά. Συζητάμε για μια συγκεκριμένη πτυχή του ζητήματος: για 
το πώς οι εξωσωματικές έχουν συνδεθεί τόσο στενά με την υπογονιμότη-
τα των γυναικών, ενώ είναι επίσης γεγονός, ότι και οι άντρες από κάποια 
ηλικία κι έπειτα είναι υπογόνιμοι. Συζητάμε για το πώς διαχειρίζονται οι 
γιατροί αυτό το ζήτημα, για το πώς στέκονται οι άντρες στην όλη διαδι-
κασία της εξωσωματικής, για το πώς προσπαθούν οι γυναίκες να αντεπε-
ξέλθουν ψυχολογικά στις αλλεπάλληλες προσπάθειες. Φυσικά, η συζή-
τηση αυτή είναι μικρής έκτασης  και δεν μπορεί να καλύψει το κενό που 
υπάρχει γύρω από αυτή την πτυχή των εξωσωματικών. Την παραθέτου-
με περισσότερο σαν έναυσμα για προβληματισμό.

M: Για πες. Πού δούλευες; 
Κ: Δούλευα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Υπήρχε 
εκεί ένα τμήμα γυναικολογίας-μαιευτικής, όπου ήταν 
και το εργαστήριο υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής. Εγώ ήμουν με πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
εκεί, μαζί με μία άλλη κοπέλα. Σαν φοιτήτριες βιολο-
γίας δηλαδή δουλεύαμε. 

M: Δουλεύουν πολλοί βιολόγοι στις εξωσωματικές;
Κ: Πολλοί. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι ιδιωτι-
κές κλινικές εξωσωματικής έχουν αυξηθεί κατακό-
ρυφα, είναι αρκετοί. Όταν εγώ πήγα σ’ αυτό το τμή-
μα, δεν είχα σκοπό να πάω στον τομέα της εξωσω-
ματικής αλλά στον προγεννητικό έλεγχο. Κι όλοι μου 
λέγανε τι χαζή που είσαι, εκεί είναι τα λεφτά. Εκεί να 
πας, να πας σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα για να σε 
κρατήσουν και μετά. 

M: Εσένα ποια ήταν η δουλειά σου εκεί;
Κ: Εμάς που ήμασταν πρωτάρες δεν μας άφηναν να 
κάνουμε πολλά πράγματα. Ο ρόλος μας ήταν βοηθη-
τικός. Μας άφηναν να μπαίνουμε σ’ όλες τις διαδικα-
σίες, στην προετοιμασία πριν και μετά την εξωσωμα-
τική. Το πρώτο στάδιο ήταν να εξετάσουμε το πόσο 
υπογόνιμος ήταν ο άντρας. Σε κάθε περίπτωση, ο ά-
ντρας έδινε σπέρμα και εμείς έπρεπε να δούμε με συ-
γκεκριμένες τεχνικές και κριτήρια, αν υπάρχει πρό-
βλημα υπογονιμότητας σ’ αυτόν ή όχι. Η αλήθεια εί-
ναι ότι η πλειοψηφία των αντρών είχε θέμα. Απ’ τα 
περισσότερα ζευγάρια που ήρθαν σε μας, ο άντρας 
είχε θέμα κι όχι η γυναίκα. Και γι’ αυτό συχνά πρό-
τειναν στα ζευγάρια την σχετικά πιο εύκολη τεχνική, 
την σπερματέγχυση1 που δεν είναι τόσο επίπονη και 
παρεμβατική για την γυναίκα.
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M: Το υποπτευόμασταν ότι συμβαίνει αυτό, ότι δη-
λαδή αρκετά συχνά δεν είναι μόνο η γυναίκα που 
έχει υπογονιμότητα αλλά και ο άντρας. Υπογονιμό-
τητα στον άντρα σημαίνει λίγο σπέρμα ή ασθενές. Τι 
ηλικίας ήταν οι υπογόνιμοι άντρες; 
Κ: Από 38 και πάνω. Μας έτυχε και μια περίπτωση 
ενός άντρα με σχεδόν καθόλου σπέρμα. Ένας κύρι-
ος που ήταν γύρω στα 45 και προσπαθούσαν πολ-
λά χρόνια με την γυναίκα του να κάνουν παιδιά. Εί-
χαν φτάσει στο έσχατο σημείο τεχνικής οι γιατροί. 
Του πήραν κομμάτι από τον όρχι ώστε να προσπα-
θήσουν από αυτό να βρούνε έστω λίγο σπέρμα για 
να το χρησιμοποιήσουν για την εξωσωματική. Μια 
διαδικασία που σίγουρα είναι επίπονη και υπήρ-
χε συγκεκριμένος γιατρός που τον ανέλαβε αυτόν. 
Ήταν ανδρολόγος. Πάντως, με τις κλασικές περι-
πτώσεις της ασθενοσπερμίας ή της ολιγοσπερμίας 
ασχολούνταν το δικό μας τμήμα. Τους λέγανε ότι με 
το σπέρμα που έχουν δώσει μπορούσαν να κάνουν 
ή όχι την εξωσωματική. Επίσης, το τμήμα συνεργα-
ζόταν μάλιστα με μια μονάδα τράπεζας σπέρματος, 
ώστε σε περίπτωση που το σπέρμα του άνδρα δεν 
ήταν κατάλληλο να γίνει η εξωσωματική με κάποιου 
δότη. Παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε σπερματο-
ζωάρια καταψυγμένα από δότες που τα χρησιμο-
ποιούσαν σε πάρα πολλές εξωσωματικές που γίνο-
νταν στο νοσοκομείο. Η υποψήφια μητέρα μπορού-
σε να διαλέξει από λίστα που της δίναμε από ποιον 
δότη θέλει το σπέρμα.

M: Με ποια κριτήρια διάλεγε δότη σπέρματος;
Κ: Μεγάλο ρόλο έπαιζε η ηλικία. Οι περισσότερες 
προτιμούσαν μικρότερες ηλικίες αντρών γιατί το 
σπέρμα θα ήταν πιο γόνιμο, αλλά και από άλλα χα-
ρακτηριστικά, δηλαδή ύψος, χρώμα ματιών, μαλ-
λιών, εκπαίδευση, βιοτικό επίπεδο, οικογενειακά 
χαρακτηριστικά του τύπου ήμασταν τόσα αδέλφια 
ή η μητέρα μου είχε τόσα αδέλφια, αν υπήρχαν α-
σθένειες, κλπ. Βέβαια, η πλειοψηφία των ζευγαριών 
δεν ήθελαν να πάρουν σπέρμα από δότη, παρά τα 
προβλήματα του συζύγου. Ήθελαν να κάνουν όσο 
περισσότερες προσπάθειες γίνονταν έστω με το α-
σθενές σπέρμα του συζύγου ώστε να κρατήσουν 
φαντάζομαι τα γενετικά του χαρακτηριστικά.

M: Όταν έρχονταν τα ζευγάρια στο πανεπιστήμιο, ή-
ξεραν ότι ο άντρας είχε πρόβλημα ή νόμιζαν ότι είχε 
κυρίως η γυναίκα;

Κ: Εγώ μέσα σε δύο μήνες παρακολούθησα οχτώ εξω-
σωματικές. Σχεδόν σε όλες είχε πρόβλημα ο άντρας. 
Και ήταν όλοι τους πολύ μαζεμένοι, ντρέπονταν. Ντρέ-
πονταν κι εμάς που ήμασταν πιο μικρής ηλικίας που 
τους δίναμε τα αποτελέσματα ότι είναι υπογόνιμοι. 
Ήταν πολύ εσωστρεφείς ως προς αυτό το θέμα. Επί-
σης δεν μας ρωτούσαν ποτέ για τ’ αποτελέσματα. Τους 
τα δίναμε και πήγαιναν κατευθείαν στον γιατρό, θεω-
ρούσαν ότι θα τους κρίνουμε, ενώ οι γυναίκες έρχο-
νταν πάντα και μας ρωτούσαν: «Τι έγινε; Πώς ήταν;».

M: Εγώ καταλαβαίνω ότι αλλιώς ξεκινάει αυτή η δια-
δικασία για το ζευγάρι κι αλλιώς ολοκληρώνεται. Συ-
νήθως είναι η γυναίκα που ανησυχεί πρώτη γιατί είτε 
χτυπάει το «βιολογικό ρολόι» ή έχει πρόβλημα με πο-
λυκυστικές ωοθήκες ή έχει ενδομητρίωση κλπ και α-
πευθύνεται στο κέντρο εξωσωματικής, ιδιωτικό ή δη-
μόσιο. Μετά ξεκινάει αυτή η αξιολόγηση που είναι δι-
αρκής, πολύ εντατική για τη γυναίκα. Δηλαδή ξεκι-
νάς με τον υπέρηχο: για να δούμε έχεις υποψήφια ω-
οθυλάκια; Δεν έχεις; Μετά ξεκινάει η ορμονική διέ-
γερση μέρα παρά μέρα για να παράξεις ωάρια. Βγά-
ζεις ωάρια; Δεν βγάζεις; Σε τι ηλικιακό προφίλ είσαι 
σε σχέση με το αν θα ανταποκριθούν οι ωοθήκες ή 
όχι κλπ. Μέχρι εδώ, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για 
σπέρμα. Μετά, φτάνει η ώρα που πρέπει να αποφα-
σιστεί η ωοληψία. Αν δεν αναπτυχθούν καλά τα ωά-
ρια, δύσκολη η απόφαση για το πότε θα γίνει η ωολη-
ψία. Γίνεται η ωοληψία, μέχρι στιγμής δεν έχουμε α-
κούσει τίποτα για το σπέρμα. Τα ωάρια είναι το θέμα! 
Είναι καλά; Είναι γόνιμα; Υπάρχουν γιατροί που λένε 
«εντάξει μωρέ, δεν υπάρχει ανδρική υπογονιμότητα. 
Κι ένα σπερματοζωάριο να ’ναι καλό την κάνουμε τη 
δουλειά, το θέμα είναι τα ωάρια να είναι καλά». Όταν 
όμως γίνεται η ωοληψία και η συλλογή σπέρματος, 
έρχονται μετά και σου λένε ότι λόγω ασθενούς σπέρ-
ματος, πρέπει να γίνει μικρογονιμοποίηση2. Και ξαφ-
νικά ανακαλύπτεις τα περί κινητικότητας και πυκνό-
τητας του σπέρματος. Όλα αυτά που στην αρχή δεν 
είχαν εμφανιστεί. Κι έρχονται και χτυπάνε τα πρώτα 
κουδούνια ότι τι γίνεται εδώ; Το σπέρμα παίζει τελικά 
ρόλο! Στο μεταξύ, η μικρογονιμοποίηση είναι και πιο 
παρεμβατική, έχει συνδεθεί και με διάφορες γενετι-
κές ανωμαλίες του εμβρύου. Θέλω να πω ότι η εξω-
σωματική είναι τόσο επικεντρωμένη στην γυναίκα.
Κ: Το παρατηρούσα αυτό και στα ζευγάρια που πή-
γαιναν στον γιατρό. Οι σύζυγοι πήγαιναν υποστηρι-
κτικά στην γυναίκα όταν έρχονταν για επίσκεψη στον 
γιατρό. Ότι δηλαδή εμείς δεν πάμε για δικό μας θέμα, 
πάμε γιατί η γυναίκα μου έχει πρόβλημα ή γιατί η γυ-
ναίκα μου θέλει να κάνει παιδιά! Το είχαν πάρα πολύ 
αυτό! Το έβλεπα στον τρόπο που μιλούσαν στον για-
τρό ή όταν ο γιατρός τους έλεγε «ξέρετε θα κάνου-
με εξετάσεις και σε σας. Θα πρέπει να δώσετε κι εσείς 
σπέρμα για να το εξετάσουμε». Μπλοκάρανε τότε 
οι άντρες, σε φάση «α, ναι;». Εγώ έβλεπα στο πρώτο 
ραντεβού με τον γιατρό, τους άντρες που μπαίνανε 
μέσα και μετά έβγαιναν σαν δαρμένοι.

M1: Το τρομερό της υπόθεσης όσο τρέχει αυτή η δι-
αδικασία, είναι ότι ανακαλύπτεις σε πόσα κοινωνικά 
στοιχεία στηρίζεται η διαδικασία. Για παράδειγμα: οι 
γυναίκες κάνουν μια εξέταση  ορμόνης που δείχνει 
το  απόθεμα ωαρίων. Μετά την εξέταση, σε κατατάσ-
σουν σ’ ένα προφίλ υπογόνιμης ή καθόλου γόνιμης 
και έχουν αυτό το τρομερό να σου αντιστοιχούν ηλι-
κίες. Είσαι εσύ 32 ας πούμε, «οι ωοθήκες σου όμως εί-
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ναι σαν να είσαι σαράντα», έτσι σου λένε. Προσπαθώ 
να το σκεφτώ αν σε έναν άντρα που είναι 38 να του 
λένε είναι σαν 68 χρονών το σπέρμα σου, φίλε μου! 
Πόσο δόκιμο θα ήταν αυτό; Δεν κάνουν όμως αυτό. 
Εκεί φέρονται με το γάντι. 

M2: Βλέπεις ότι οι γυναίκες έχουν ένα αγωνιώδες 
βλέμμα και απευθύνονται στον γιατρό και οι άντρες 
είναι από δίπλα, συγκαταβατικά. Έτσι είναι η εικόνα, 
πράγματι. Πατάνε πολύ σ’ αυτή τη δυναμική στο ζευ-
γάρι. Να ρωτήσουμε και το άλλο: σε περίπτωση α-
σθενούς σπέρματος, θεραπεία προτείνεται στους 
άντρες; 
Κ: Όχι. Δεν υπάρχει θεραπεία. Κοίτα, όταν και οι 
δύο έχουν πρόβλημα, η πιθανότητα να πετύχει η ε-
ξωσωματική είναι πολύ μικρή. Αν έχει πρόβλη-
μα ένας απ’ τους δύο, οι πιθανότητες αυξάνονται. 
Όσο «ευθύνεται» το ωάριο, τόσο «ευθύνεται» και το 
σπερματοζωάριο.

M: Θεραπεία για την υπογονιμότητα των αντρών δεν 
υπάρχει γιατί δεν έχει αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος ή 
παίζει κάτι άλλο;
Κ: Εντάξει τώρα, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ελά-
χιστοι ανδρολόγοι και άπειροι γυναικολόγοι… Για να 
βρεις ανδρολόγο είναι πολύ σπάνιο. 

M: Στις οχτώ εξωσωματικές που παρακολούθησες 
πόσες είχαν επιτυχία;
Κ:  Οι δύο πέτυχαν. Ήρθαν μετά με δώρα, γλυκά. 

M: Οι υπόλοιπες γιατί δεν πέτυχαν;        
Κ: Ο γιατρός και ο βιολόγος για κάποιες περιπτώσεις 
γυναικών 44-45 ετών, θεωρούσαν σημαντική αιτία 
την ηλικία της γυναίκας. Άλλος λόγος ήταν η διατρο-
φή και ο τρόπος ζωής, το κάπνισμα, η παχυσαρκία. 

M1: Η αλήθεια είναι ότι συχνά δεν υπάρχει ιατρική ε-
ξήγηση. Οι γιατροί όταν σου κάνουν την εμβρυομε-
ταφορά μετά σου λένε «τώρα κάνε το σταυρό σου να 
πιάσει». «Προσευχήσου στον θεό», φάση. 

M: Πόσες εξωσωματικές κατά μέσο όρο πρότειναν οι 
γιατροί του νοσοκομείου όπου δούλευες;
Κ: Από την τρίτη προσπάθεια και μετά, χτυπάει «κα-
μπανάκι». Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια ορμό-
νες γιατί επιδρούν και στα κύτταρα του μαστού. Σε 
βάθος χρόνου οι συγκεκριμένες ορμόνες μπορεί να 
προκαλεσουν καρκίνο. Βέβαια οι γιατροί συνήθως 
δεν αποθαρρύνουν.

M: Εσύ είχες δει επιλεκτική μεταχείριση, αν η άλλη 
είχε λεφτά ή αν ήταν γνωστή του γιατρού; Στο πόσο 
θα την προσέξουν;
Κ: Καταλάβαινα ποιες γυναίκες είχαν άνεση χρόνου 
και χρημάτων για να κάνουν πολλές προσπάθειες 
και ποιες ήταν πιο τρομοκρατημένες γιατί μπορού-
σαν να κάνουν μόνο μία προσπάθεια. Φαίνονταν όλα 
αυτά στη στάση του ζευγαριού.

Μ2: Για πες τώρα: πώς ήταν η συμπεριφορά των για-
τρών στην όλη διαδικασία;
Κ: Στη φάση π.χ. της ωοληψίας όπου οι γυναίκες είναι 
υπό ελαφρά αναισθησία (μέθη), μου είχε φανεί πολύ 
άσχημο το τι συζητούσαν μεταξύ τους ο γυναικολό-
γος, ο βιολόγος κι ο αναισθησιολόγος. Έκαναν άσχη-
μα σχόλια για κείνη και μιλούσαν για διάφορα άλλα, 
για το τι φάγανε χθες, αν βγήκανε, πού πήγανε. Ήταν 
μια γυναίκα που ήταν γύρω στα 45. Είχε πάρει σπέρ-

μα από δότη, δεν ήταν παντρεμένη. Είχε αποφασίσει 
να κάνει μόνη της παιδί. Και λέγανε «καλά, τι το θέ-
λει το παιδί σε τέτοια ηλικία; Θα φτάσει 60 χρονών 
και το παιδί της θα ’ναι 15!». Κι εγώ σκεφτόμουν ότι 
τώρα έχουν βάλει αυτή τη γυναίκα σ’ αυτή τη διαδι-
κασία, αυτό είναι τόσο σημαντικό για εκείνη! Και δεν 
νιώθαν έτσι λίγο την υποχρέωση να τα κάνουν λίγο 
σωστά και με σεβασμό. Θυμάμαι όμως και μια άλλη 
περίπτωση, μια κοπέλα που τους είχε πει ότι δεν ήθε-
λε αναισθησία, ήθελε να δει όλη την διαδικασία για-
τί το ένιωθε σαν ένα κομμάτι του εαυτού της. Βέβαια 
πόναγε πάρα πολύ, παρόλο που της είχαν κάνει τοπι-
κή αναισθησία. 

M: Εντάξει, ήθελε να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο σε 
κάτι. Έχει σημασία. Την άντεξε την διαδικασία τελι-
κά η κοπέλα;
Κ: Ναι, την άντεξε! Ήταν γύρω στα 35, ήταν η τρί-
τη φορά που έκανε προσπάθεια και γι’ αυτό επέλε-
ξε να υποστεί την ωοληψία χωρίς αναισθησία εκεί-
νη τη φορά. Έλεγε έχω κάνει τόσες προσπάθειες να 
μην ξέρω τι γίνεται; Τελειώνει εκεί η διαδικασία, ση-
κώνεται και της λέει ο γιατρός «καλή επιτυχία» και 
του λέει αυτή «ε, εντάξει θα πάρω σκύλο αν δεν πε-
τύχει!» Είχε δώσει τόσα λεφτά για όλα αυτά και σου 
έλεγε «εντάξει, τι να κάνουμε; Έτσι είναι η ζωή!». Άλ-
λες όμως γυναίκες έρχονταν τρομοκρατημένες, για-
τί σε βάζουν μέσα στο χειρουργείο με ένα κάρο κό-
σμο. Κάποιες έκλαιγαν, έβλεπες ότι τρόμαζαν επειδή 
ήμασταν πολλά άτομα. Εγώ ένιωθα πολλές φορές ότι 
επεμβαίνω σε κάτι που δεν έπρεπε, γιατί είναι πολύ 
προσωπική στιγμή. Αν ήμουν εγώ στη θέση της δεν 
θα ήθελα να υπήρχαν δεκάδες ζευγάρια μάτια εκεί. 
Οι γιατροί πάντως το το ψυχολογικό κομμάτι της γυ-
ναίκας το ξεχνάνε.

M: Εγώ δεν θεωρώ ότι το ξεχνάνε. Θεωρώ, αντιθέ-
τως, ότι εκεί πατάνε οι γιατροί. Εσύ πηγαίνεις εκεί 
γιατί θέλεις ένα παιδί και οι γιατροί έχουν την άνε-
ση να σου λένε διάφορα: τι το θέλεις το παιδί σε τέ-
τοια ηλικία, ή ότι είσαι 30 και τα ωαριά σου είναι σαν 
να ήσουν 42. Είναι βέβαια εργοστάσιο η φάση εκεί, 
υπάρχει ένα τεχνοκρατικό πράγμα. Αλλά ο λόγος 
που παράγεται εκεί μεσα, θεωρώ ότι πατάει τελείως 
στο ότι πάνε εκεί οι γυναίκες, ότι είναι σε απόγνω-
ση. Ο άντρας δεν είναι στην ίδια απόγνωση, είναι σε 
άλλου είδους «απόγνωση». Οπότε αν ήταν να λέγα-
νε αυστηρά ιατρικά πράγματα, θα λέγανε και στους 
δύο το ίδιο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν το κάνουν 
όμως, ξεφεύγουν από τις ιατρικές εξηγήσεις και κα-
ταφεύγουν στο κοινωνικό. Κάνουν πολιτική.
Κ. Αυτό που σκεφτόμουν όσο δούλευα εκεί είναι το 
εξής: όλη αυτή η διαδικασία, να πλησιάσεις τον για-
τρό, να παραδεχτείς ότι θέλουμε να κάνουμε παιδί 
και κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα, να μπεις σαν 
γυναίκα στην διαδικασία να πάρεις όλες αυτές τις ορ-
μόνες που κυριολεκτικά τρελαίνουν το σώμα και εί-
ναι επιβλαβείς για την υγεία σου. Δεν θα ήθελα να 
βρίσκομαι στη θέση αυτών των γυναικών. Είναι ψυ-
χοφθόρο και καταπονεί την γυναίκα. Ωστόσο, θαύ-
μαζα αυτές τις γυναίκες που το έκαναν, γιατί θέλει 
δύναμη αυτή η διαδικασία. Ειδικά, μάλιστα η διαχεί-
ριση της αποτυχίας της προσπάθειας. Έβλεπα τις γυ-
ναίκες που έρχονταν να πάρουν τις εξετάσεις και τε-
λικά είχαν μείνει έγκυες, ήταν πολύ χαρούμενες. Το έ-

βλεπες, έφεγγε το πρόσωπο τους. Αυτές που δεν εί-
χαν μείνει, ήταν τόσο απογοητευμένες κι αναρωτιό-
μουν για τις συνέπειες στον ψυχισμό τους. 
Η άλλη κοπέλα που δουλεύαμε μαζί, το έβλεπε «ε-
μείς εδώ δημιουργούμε μια ζωή, είμαστε επιστήμο-
νες, είναι πολύ αξιόλογο αυτό που κάνουμε». Και ο 
δικός μου περίγυρος έτσι ένιωθε. Ότι είμαι το «χέρι 
του θεού». Και στο εργαστήριο λέγανε ότι εμείς εδώ 
κάνουμε λειτούργημα. Ό,τι δεν μπορεί να δώσει η 
φύση, ο «θεός» στην οικογένεια, το κάνουμε εμείς! 
Μου φαινόταν ακραίο σαν άποψη. Γιατί έτσι φέρνουν 
τη γυναίκα σε μια πολύ ευάλωτη θέση, σε μια θέση 
«σας εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια».

Μ1: Ισχύει και δεν ισχύει. Οι γυναίκες, στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, δεν πηγαίνουν με κλειστά μάτια 
και τυφλή εμπιστοσύνη στο γιατρό. Καταλαβαίνουν 
πολύ καλά την όλη διαδικασία, την ξέρουν καλύτερα 
από τους άντρες, ρωτάνε ή έχουν αμφιβολίες ή ζητά-
νε πιεστικά από το γιατρό να τους δώσει εξηγήσεις ή 
να τις προσέξει. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για μια υ-
πόθεση που την επωμίζεται σχεδόν αποκλειστικά η 
γυναίκα και ότι όντως, όπως είπες και εσύ, θέλει πολύ 
ψυχική αντοχή.

Μ2: Υπάρχει και η λύση της υιοθεσίας. Αλλά ας μην 
ανοίξουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα και βγούμε εκτός 
θέματος.

Μ1: Προτείνω για τίτλο της συζήτησης, αυτό που εί-
πες πιο πριν: «Άκουγαν ότι έπρεπε να εξετάσουν το 
σπέρμα τους και μπλοκάρανε». Τι λέτε;
Κ: Θα μας χαρίσει πολλές φίλες και άπειρους ε-
χθρούς. Στηρίζω. 

1  Σπερματέγχυση είναι η διαδικασία κατά την οποία το 
σπέρμα που έχει δώσει ο άντρας (αφού καθαριστεί και 
κρατηθούν τα πιο κινητικά σπερματοζωάρια) εισέρχεται 
κατευθείαν μέσα στη μήτρα της γυναίκας μέσα από ένα 
σωλήνα.
2  Η μικρογονιμοποίηση είναι η έγχυση σπερματοζωαρίου 
με βελόνα απευθείας στον πυρήνα του ωαρίου. Γίνεται 
όταν το σπέρμα δεν είναι κινητικό και δεν μπορεί να 
διεισδύσει στο ωάριο. Αν το σπέρμα είναι κινητικό, δεν 
είναι απαραίτητη καθώς το ωάριο και το σπερματοζωάριο 
τοποθετούνται στο δίσκο ώστε να γονιμοποιηθούν μέσω 
της κίνησης του σπέρματος.


