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A
λλες γυναίκες τρελαίνονται όταν βλέπουν µωρά. Εγώ τρελαίνοµαι όταν βλέπω γατιά, κουτά-
βια και τιγράκια στο Animal Planet. Λίγο πριν τα 33, δεν έχω ακόµα διαπιστώσει αν το µητρικό
ένστικτο είναι κάτι που νιώθεις ξαφνικά στο στοµάχι σου, όπως την πείνα, τη δίψα ή την ανάγκη
για ζευγάρωµα, ούτε άκουσα ποτέ το βιολογικό µου ρολόι να χτυπάει, ακόµα και όταν κρατάω

την αναπνοή µου και κάνω απόλυτη ησυχία. 
Πραγµατικά αγαπώ τα παιδιά των φίλων µου και µε χαλαρώνει η παρουσία τους, αλλά αυτήν τη στιγ-

µή δεν υπάρχουν σχέδια για την παραγωγή δικών µου. Αυτήν τη στιγµή απλώς αποδεικνύω τις κοινωνι-
κές έρευνες: ότι τα 26 είναι τα νέα 18, ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της γενιάς των σηµερινών τριαντάρηδων
αργεί να ωριµάσει και να νοικοκυρευτεί, φοβάται τη δέσµευση, χωρίζει πιο εύκολα, ζει για τον εαυτό του.
Τρέχει σε συναυλίες και οικολογικές συγκεντρώσεις, δοκιµάζει ό,τι καινούργιο ανοίγει στην πόλη, ξο-
δεύει τους µισθούς σε ταξίδια, γκαρνταρόµπες ή στο στεγαστικό για ένα διαµέρισµα όπου το παιδικό δω-
µάτιο χρησιµεύει ως αποθήκη. 

Oι νέοι γονείς που ξέρω λένε ότι ένα παιδί αλλάζει τα πάντα. Τι γίνεται όµως όταν «τα πάντα» σου αρέ-
σουν όπως είναι; Μερικές φορές, ακόµα και όταν συγκατοικούµε ερωτευµένοι µε κάποιον, είµαστε ήδη
πολύ εθισµένοι στην ντόλτσε-βίτα, στο καλό σεξ και στις τεµπέλικες Κυριακές για να σκεφτούµε τα µωρά. 

Θα ήθελα να κάνω παιδιά. Στο µέλλον, την κατάλληλη στιγµή, µε τον κατάλληλο άνθρωπο. Στα προ-
σωπικά στοιχεία της σελίδας µου στο myspace, δίπλα στη λέξη children έχω γράψει: «Someday». «Κά-
ποτε». Όχι όπως «κάποτε θα σκαρφαλώσω στο Έβερεστ» ή «κάποτε θα γίνω πλούσια». Γιατί αυτά τα
κάποτε έχουν deadline το προσδόκιµο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, ενώ η δυνατότητα της µητρό-
τητας, τόσο βιολογικά όσο και νοµικά, όχι. Το someday είναι, τελικά, εκείνο το αθόρυβο βιολογικό ρο-
λόι. ∆ιότι εκεί που κάποτε νόµιζες ότι έχεις µπροστά σου δεκαετίες, µια µέρα συνειδητοποιείς ότι δεν σου
µένουν παρά µόνο µερικά χρόνια. 

Oι Αµερικανίδες, επίσης αγχωµένες µε το ρολόι, τρέχουν να καταψύξουν τα ωάριά τους σε µοντέρνες
κλινικές. Το να καταψύξεις τα ωάριά σου έχει γίνει της µόδας στη Νέα Υόρκη κι εγώ βρίσκοµαι στη δρο-
σερή αίθουσα αναµονής του συνεργάτη µας ιατρού Στέφανου Χανδακά στην Αθήνα, για να διαπιστώσω
αν τελικά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγούµε, προς το παρόν, από το ενοχλητικό ρολόι.
Το βάζεις στην κατάψυξη και ξενοιάζεις. Και αν αποφασίσεις να γίνεις µάνα στα 39, έχεις πάντα ένα από-
θεµα του γόνιµου εαυτού σου στην άκρη για παν ενδεχόµενο. 

«Μα πώς σου ήρθε ξαφνικά; Είσαι µικρή ακόµα για να ανησυχείς», µε επιπλήττει. «Στην ηλικία σου θα
κάναµε κατάψυξη κυρίως για ιατρικούς λόγους». Εγώ όµως θέλω σώνει και καλά να κάνω κατάθεση τα
ωάριά µου. «Και αν αύριο, ω µη γένοιτο, πάθω κάτι; Αν ποτέ δεν νιώσω έτοιµη και αν νιώσω έτοιµη όταν
θα είναι αργά; Αν δεν είναι έτοιµος ο άνδρας της ζωής µου κι εµένα µε πάρουν τα χρόνια;» τον απειλώ.
«Ακόµα και αν µου έρθεις σε µερικά χρόνια για να κάνουµε εξωσωµατική, επειδή για τον άλφα ή βήτα λό-
γο δεν καταφέρνεις να συλλάβεις µε το φυσικό τρόπο, θα προτιµήσω να πάρω τα φρέσκα ωάριά σου των
37, 38, 39 ή 40 ετών. Είναι καλύτερα από τα καταψυγµένα σου των 33. ∆ιότι αυτά που θα αποψυχθούν
θα είναι µεν άριστα, αλλά θα επιβιώσει περίπου το 60%-70%, τα υπόλοιπα 30% θα τα χάσουµε. Αν βέβαια
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µου έρθεις στα 46 σου, τότε θα χρησιµοποιήσω τα καταψυγµένα». 
Συµπέρασµα πρώτο: τα καλά νέα είναι ότι µέχρι τα 40 –άντε και 41– έχου-

µε ωάρια σε καλή κατάσταση και µας γνέφουν από το µέλλον µε αισιοδοξία.
Αν όµως αυτό θα µε έκανε να νιώσω καλύτερα, µπορούµε να βάλουµε µερι-
κά στην κατάψυξη και τώρα, µου προτείνει ο κ. Χανδακάς. ∆εν θα επιβαρύνει
την υγεία µου, δεν θα µε ταλαιπωρήσει και το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα υψη-
λό. Με 2.000-2.500 ευρώ θα έχω το κεφάλι µου ήσυχο. Συµπέρασµα δεύ-
τερο: η κατάψυξη είναι πολύ πιο οικονοµική για τις Ελληνίδες, στις ΗΠΑ κο-
στίζει πάνω από 10.000 δολάρια. (∆ιαβάζω ότι η χώρα µας έχει γίνει προορι-
σµός του λεγόµενου τουρισµού γονιµότητας: έρχονται εδώ απ’ όλο τον κό-
σµο, κάνουν διακοπές και φεύγοντας µπαίνουν και για µια εξωσωµατική).
«Πάντως δεν είσαι η µόνη που το σκέφτηκε νωρίς. Αρκετά κορίτσια στην ηλι-
κία σου έρχονται και καταψύχουν τα ωάριά τους καθαρά για ψυχολογικούς
λόγους. Για να ηρεµήσουν», µε σιγοντάρει διακριτικά ο γιατρός. 

Σε περίπτωση που το πάρω απόφαση, η διαδικασία είναι η ίδια σχεδόν µε
την εξωσωµατική. Μια σειρά ενέσεων (τύπου ινσουλίνης, ελαφριές, που
αν αντέχεις τις κάνεις µόνη σου στο σπίτι, αλλιώς στο ιατρείο) για 10 µέρες.
Είναι σαν να κάνεις reset της ωοθήκης. Ξεκινάει η πρόκληση της ωορρη-
ξίας, γίνονται µερικές ενέσεις ακόµα και υπέρηχοι και παρακολουθείσαι
καθηµερινά. Σου κάνουν µετρήσεις. Περίπου 20-23 µέρες από την αρχή
της διαδικασίας, όταν τα ωάρια έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό µέγεθος,
γίνεται η ωοληψία. Αντί για ένα ωάριο που θα είχαµε φυσιολογικά, τώρα
έχουµε δέκα, ακόµα και 25 ή 30. 

Αυτό είναι. Oι καταθέσεις µου θα βρίσκονται ασφαλείς στους -190 βαθ-
µούς στην τράπεζα ωαρίων, έτοιµες να τις αξιοποιήσω κάποια στιγµή µέσα
στα επόµενα 17 χρόνια (ο νόµος απαγορεύει την τεχνητή γονιµοποίηση σε
γυναίκες άνω των 50). Θα µπορώ να τις έχω εκεί µε ένα συµβολικό ετήσιο
κόστος φύλαξης, περί τα 150 ευρώ. Τα υποψήφια µωρά µου. Έτοιµα για µέ-
να και για εκείνον που θα θελήσω να του µοιάσουν. 

Πάντως, ακόµα και αν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, δεν βλάπτει να χρησι-
µοποιήσεις την κατάψυξη αν σκεφτούµε ότι, σύµφωνα µε τα τελευταία στοι-
χεία, 250.000-300.000 ζευγάρια αντιµετωπίζουν πρόβληµα υπογονιµότη-
τας στην Ελλάδα. Βέβαια ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε σταθερή σχέση ή γά-
µο και προτιµά (κοινή συναινέσει) να αναβάλει την τεκνοποίηση για αργότερα,
καλύτερα είναι να καταψύξει κατευθείαν γονιµοποιηµένα ωάρια. 

Η µαµά µου θα ανατρίχιαζε. «Τι απέγινε ο κανονικός τρόπος; Είσαι µε
κάποιον, παντρεύεστε, κάνετε παιδί. Απλό είναι». Η αλήθεια είναι ότι τα πο-

σοστά επιτυχίας της µεθόδου είναι µόνο 25%-30%, λίγο πιο χαµηλά από την εξωσωµατική. O γιατρός
βάζει τα πράγµατα στη σωστή διάσταση: 

«Την κατάψυξη την κάνουµε πρωτίστως όταν υπάρχει πρόβληµα υγείας, όπως σε µια νέα κοπέλα που
διαγνώστηκε µε καρκίνο ωοθηκών και πρέπει να σώσει µερικά ωάρια πριν ξεκινήσει τις χηµειοθερα-
πείες. ∆ιότι εκείνη θα ζήσει, αλλά χωρίς ωοθήκες. Τη µέθοδο την προτείνουµε επίσης ανεπιφύλακτα
σε µια τριαντάρα που ξέρει ότι για τα επόµενα δέκα χρόνια θα αφοσιωθεί στην καριέρα της ή σε κάποια
που πλησιάζει τα 40 και θέλει να απελευθερωθεί από την ψυχολογική πίεση του χρόνου (το βιολογικό
ρολόι έχει καταστρέψει πολλές σχέσεις). Αντίθετα, αν έχεις βάλει στόχο να γίνεις µητέρα, τότε ναι, ξε-
κίνα µε το φυσιολογικό τρόπο». 

Έφυγα από το ιατρείο πεπεισµένη ότι η επιστήµη είναι εκεί αν θελήσω να της χτυπήσω την πόρτα για βοή-
θεια. Αποφάσισα να µην καταψύξω ακόµα τα ωάριά µου, όχι πριν αφήσω τη φύση να κάνει τη δουλειά της
κάπως πιο ροµαντικά. Πάω να βγάλω από την κατάψυξη µισό κιλό βελγική σοκολάτα Häagen Daz και να
σκεφτώ για όλα αυτά µε την ησυχία µου.   ■■mc

Ευχαριστούµε για τη βοήθεια το δρα Στέφανο Χανδακά, MD MBA PhD, µαιευτήρα-ενδοσκοπικό χει-
ρουργό-γυναικολόγο, επιµελητή του Princess Royal University Hospital στο Λονδίνο και επιστηµονικό συ-
νεργάτη του Νοσοκοµείου Ιασώ (www.woman.com.gr). 
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