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Καταχωρήστε το προφίλ σας στη μοναδική ιστο-
σελίδα που ασχολείται με τη γονιμότητα και επι-
κοινωνήστε με ζευγάρια που ψάχνουν να σας 
βρουν



W
W

W
. 

G
O

N
IM

O
TI

TA
. 

G
R



 
editorial

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ MRCOG

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

Μέλος Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων 

Εξειδίκευση στην Υπογονιμότητα και στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 

 
Επομένως, η υπόσχεσή μας για έκδοση τεσσάρων τευχών τον χρόνο παραμένει σε ισχύ, αλλά 
με το νέο πρόγραμμα αποφεύγουμε κάποιους από τους «ανενεργούς» μήνες του καλοκαιριού. 
 
Αποφασίσαμε αυτό το τεύχος να είναι ιδιαίτερο, καθώς είναι ένα τεύχος γεμάτο συνεντεύξεις. 
Συνεντεύξεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το πιο επίκαιρο των οποίων είναι το 
πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για την υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή. 
Κεντρικό θέμα στο δέκατο τεύχος είναι η συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), κ. Νικόλαος Βραχνής. 
Ο κ. Βραχνής μας αναλύει την προοδευτική φιλοσοφία της ΕΑΙΥΑ και τις κυριότερες αλλαγές 
στον νέο νόμο, αλλά και υπόσχεται νέες ρυθμίσεις σύντομα.  
Για το νέο νομοσχέδιο μας μιλάει και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής, κ. Θέμης Μαντζαβίνος.  
Σχολιάζει επίσης τις νεότερες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο 5ο Συνέδριο Εξωσωματικής 
Γονιμοποίησης και τονίζει τη μεγαλύτερη σημασία που δίνεται πια στην ηλικία των ανδρών 
και στη σχέση της με τα αποτελέσματα της εξωσωματικής. 
Έχουμε επίσης συνεντεύξεις της αιματολόγου κ. Ντελίκου για τη μεσογειακή αναιμία και τους 
νέους τρόπους αντιμετώπισής της και της ψυχοθεραπεύτριας κ. Σπυροπούλου για την ανα-
τροφή των παιδιών και τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στη συμπεριφορά 
των γονιών. 
Πέρα από τις συνεντεύξεις, έχουμε άρθρο της έγκριτης νομικού κ. Νικολακοπούλου που -ως 
ειδική στο δίκαιο της αναπαραγωγής- αναλύει το νέο νομοσχέδιο και τονίζει κάποιες από τις 
πτυχές του που δεν είναι ευρύτερα γνωστές και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. 
 
Να είστε καλά και να παραμείνετε ασφαλείς! 
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Κ αλωσήρθατε στο δέκατο τεύχος του περιοδικού μας!
Ισως να παρατηρήσατε ότι αυτή τη φορά διαβάζετε το τεύχος μας με μια μικρή   καθυστέρηση. 
Αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά προϊόν συνειδητής απόφασης, καθώς θέλαμε να  αλλάξουμε το  
πρόγραμμα της έκδοσης των τευχών. 
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Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ;

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

9 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΩΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ΜΑΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΛΙΚΟΥ
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- SEVEN STEAK 
LOUNGE SANTORINI 

GO-SSIP

ΔΙΣΚΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΤΑ 4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΓΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ

ΘΕΜΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

CHEF:ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Νέα και εξελίξεις στη γονιμότητα  
από ολόκληρο τον κόσμο 

ΣΥΝΤΟΜΑ&ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΑ ΧΑΜΗΛΟY ΒAΡΟΥΣ 
ΚΑΤA ΤΗ ΓEΝΝΗΣΗ  
ΚΟΡΙΤΣAΚΙΑ EΧΟΥΝ 
ΔΙΠΛAΣΙΟ ΚIΝΔΥΝΟ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜOΤΗΤΑΣ



Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν 
τα ίδια ανεξάρτητα από το τρέχον 
βάρος των γυναικών.   
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες 
που έχουν γεννηθεί πρόωρα 
Οι επικεφαλής της έρευνας, που δη-
μοσιεύτηκε στο BMJ Open, εξηγούν 
ότι τα βρέφη με χαμηλό βάρος και 
υπολειπόμενη ανάπτυξη διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο δυσκο-
λίας στην τεκνοποίηση αργότερα 
στη ζωή τους. Αυτές είναι δυο κατα-
στάσεις που πολύ συχνά αφορούν 
τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα.  
Οι ερευνητές σημείωσαν ακόμα ότι, 
καθώς η ιατρική πρόοδος συνεχίζε-
ται, ακόμη περισσότερα πρόωρα 
βρέφη μικρού μεγέθους ή βάρους 
αναμένεται να επιβιώνουν, γεγονός 
που θα μπορούσε να αυξήσει την 
ανάγκη για θεραπείες υπογονιμό-
τητας στο μέλλον. Γι’ αυτό είναι ση-
μαντικό οι γυναίκες που έχουν 
γεννηθεί με χαμηλό βάρος να είναι 
σωστά ενημερωμένες για τυχόν 
προβλήματα που μπορεί να αντιμε-
τωπίσουν με τη γονιμότητά τους 
και να απευθυνθούν έγκαιρα σε ει-
δικό γονιμότητας όταν θελήσουν να 
τεκνοποιήσουν και βλέπουν ότι δυ-
σκολεύονται να τα καταφέρου 

έα σουηδική μελέτη δια-
πίστωσε ότι η υπογονι-
μότητα είναι πιο συχνή 

μεταξύ των γυναικών που κατά τη 
γέννηση ήταν μικροκαμωμένες ή 
χαμηλού βάρους.  
Όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν 
στην έρευνα αναζητούσαν θερα-
πεία για υπογονιμότητα μεταξύ 
2005 και 2010.  
Όπως εξηγούν οι επικεφαλής της 
έρευνας, το 4% των γυναικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 
γεννηθεί πρόωρα και περίπου το 
ίδιο ποσοστό είχε γεννηθεί εξαιτίας 
της προωρότητας λιποβαρείς, ενώ 
περίπου το 6% ήταν απροσδόκητα 
μικρές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη.  
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδει-
ξαν ότι οι γυναίκες που γεννήθη-
καν λιποβαρείς είχαν 2,4 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να είναι 
υπογόνιμες από τις άλλες γυναίκες 
που δεν είχαν γεννηθεί πρόωρα και 
αντιμετώπιζαν πρόβλημα υπογονι-
μότητας. Επίσης, οι γυναίκες που 
γεννήθηκαν με υπολειπόμενη ανά-
πτυξη με βάση την ηλικία κύησης 
είχαν σχεδόν τρεις φορές περισσό-
τερες πιθανότητες να είναι υπογό-
νιμες ως ενήλικες. 

N



Amy και η Cortney ως αδελφές έχουν 
κάνει πολλά πράγματα μαζί, αλλά το να 
κάνουν ένα παιδί μαζί, δεν ήταν κάτι 
που θα φαντάζονταν ποτέ. 

Οι Αμερικανίδες μονοζυγωτικές δίδυμες αδελφές, 
που διαγνώστηκαν από την παιδική ηλικία με μια 
πάθηση των ματιών γνωστή ως σύνδρομο Axen-
field-Rieger που προκαλεί γλαύκωμα, μοιράζον-
ται αυτό το μοναδικό δεσμό των διδύμων και 
έχουν να μοιραστούν μια μοναδική ιστορία:  
Ενώ η Courtney είχε ήδη γίνει μητέρα, καθώς είχε 
ήδη συλλάβει τα δύο της παιδιά με φυσικό τρόπο, 
δεν ίσχυε το ίδιο και για την Amy. Η Courtney, 
αφού είδε την αδελφή της Amy να αγωνίζεται να 
αποκτήσει ένα μωρό μετά από τέσσερα χρόνια 
προσπάθειας, δεν δίστασε να προσφερθεί να την 
βοηθήσει. 

ΠΑΡEΝΘΕΤΗ  
ΜΗΤEΡΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔIΔYΜΗ 
ΑΔΕΡΦH ΤΗΣ

H



Προσφέρθηκε ως παρένθετη μητέρα να κυοφορή-
σει το μωρό που προέκυψε από κύκλο εξωσωμα-
τικής γονιμοποίηση για την αδερφή της. Στο 
πλαίσιο μάλιστα της εξωσωματικής έγινε προεμ-
φυτευτικός έλεγχος, ώστε να επιλεχθεί το έμβρυο 
χωρίς το προβληματικό γονίδιο που προκαλεί 
γλαύκωμα. 
Η ίδια έχει αναφέρει: «Είμαστε τόσο δεμένες με-
ταξύ μας, που ένιωσα σαν να ήταν κάτι που 
έπρεπε να συμβεί». 
Η Amy από την άλλη ανέφερε: «Η διαδικασία της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι απίστευτα δύ-
σκολη. Η χαρά, όμως, να έχω την αδελφή μου στο 
πλευρό μου σε όλο αυτό το ταξίδι, ήταν μια συ-
ναρπαστική εμπειρία που δυσκολεύομαι να περι-
γράψω». 



ΤΙ EΔΕΙΞΕ Η ΜΕΓΑΛYΤΕΡΗ EΡΕΥΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙKH ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧIΑ 

ΤΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΩΑΡΙΑ 



 μεγαλύτερη ανάλυση που έχει γίνει 
μέχρι τώρα στις ΗΠΑ για τα αποτελέ-
σματα διατήρησης της γονιμότητας των 
γυναικών μέσω της κατάψυξης μίλησε. 

Διαπίστωσε ότι το 70% των γυναικών που κατέψυ-
ξαν τα ωάριά τους όταν ήταν μικρότερες από την 
ηλικία των 38, κατάφεραν να ξεπαγώσουν τουλάχι-
στον 20 ωάρια σε μεταγενέστερο χρόνο και απέκτη-
σαν τουλάχιστον ένα μωρό. 
Με επικεφαλής ειδικούς της Ιατρικής Σχολής NYU 
Grossman και του Κέντρου Γονιμότητας NYU Lan-
gone, το νέο εύρημα βασίστηκε σε 15 χρόνια μελέτης 
περιπτώσεων γυναικών που είχαν καταψύξει και 
αποψύξει τα ωάριά τους. Δημοσιευμένη στο ιατρικό 
περιοδικό Γονιμότητα και Στειρότητα, η μελέτη δια-
πίστωσε επίσης ότι σημαντικός αριθμός των γυναι-
κών που μελετήθηκε είχε περισσότερα από ένα 
παιδιά μέσω της διατήρησης ωαρίων. Συνολικά η με-
λέτη αναφέρει 211 μωρά από την κατάψυξη ωαρίων. 
Σε σύγκριση με τις γυναίκες που χρησιμοποίησαν 
φρέσκα ωάρια ή φρέσκα έμβρυα, προχωρώντας αμέ-
σως στη διαδικασία εξωσωματικής σε ηλικία 40 ετών, 
λιγότερο από το 30% πέτυχε εγκυμοσύνη και λιγό-
τερο από το 20% γέννησε μωρό, σύμφωνα με στατι-
στικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα Κέντρα 
Νόσου και Πρόληψης από σχεδόν 500 κλινικές γο-
νιμότητας της Αμερικής. Αντίθετα, φάνηκε ότι η 
κατάψυξη και η απόψυξη των ωαρίων σε μεταγενέ-
στερο χρόνο παρείχε υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 
εγκυμοσύνης, υποστηρίζουν οι επικεφαλής της με-
λέτης.  
Στο πλαίσιο της μελέτης, συμμετείχαν 543 γυναίκες 
με μέση ηλικία 38 ετών κατά τη στιγμή της πρώτης 
κατάψυξης ωαρίων, η οποία είναι μεγαλύτερη από 
τη βέλτιστη ηλικία για την κατάψυξη ωαρίων που 

συνίσταται να είναι μικρότερη από 35 ετών. Αυτές 
οι γυναίκες υποβλήθηκαν συνολικά σε 800 κύκλους 
κατάψυξης ωαρίων, 605 αποψύξεις ωαρίων και 436 
εμβρυομεταφορές μεταξύ 2005-2020. 
Η έρευνα διαπίστωσε ότι συνολικά το 39% των γυ-
ναικών μεταξύ 27-44 ετών, με την πλειοψηφία με-
ταξύ 35-40 ετών, απέκτησαν τουλάχιστον ένα παιδί 
από τα κατεψυγμένα ωάριά τους. Σε όλες τις ηλι-
κίες, οι γυναίκες που ξεπαγώνουν περισσότερα από 
20 ωάρια είχαν ποσοστό γεννήσεων 58%. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν επίσης ότι ο γενετικός έλεγχος πριν 
από την εμβρυομεταφορά εμβρύων που προέκυψαν 
από κατεψυγμένα και τελικά αποψυγμένα ωάρια, 
είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά αποβολής 
και υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων ανά εμβρυομε-
ταφορά.  
Γιατί, όμως; 
Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Sarah 
Druckenmiller Cascante, MD, συνεργάτης στο 
Τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας και Στει-
ρότητας, στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
στο NYU Langone, εξηγεί ότι τα κατεψυγμένα 
ωάρια και έμβρυα που αποψύχονται υφίστανται πιο 
προσεκτικό έλεγχο πριν εμφυτευτούν, πράγμα που 
αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματι-
κής. 
«Τα αποτελέσματά μας παρέχουν ρεαλιστικές προσ-
δοκίες για όσους εξετάζουν τη διατήρηση των ωα-
ρίων και αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία κατάψυξης 
ωαρίων ενδυναμώνει τις γυναίκες παρέχοντας μεγα-
λύτερη αναπαραγωγική αυτονομία», τονίζει ο επι-
κεφαλής της μελέτης James A. Grifo, MD, PhD, 
διευθυντής του Τμήματος Αναπαραγωγικής Ενδο-
κρινολογίας και Υπογονιμότητας και του Κέντρου 
Γονιμότητας NYU Langone.  
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ιλώ με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο:  
«Έχω μια συνέντευξη στη Φιλικής Εται-
ρείας. Θα με πετάξεις με το αυτοκίνητο, 
να μην περπατήσω μέσα στη ζέστη;»  
Σε λίγα λεπτά εμφανίζεται ο πατέρας μου 

που το σπίτι του είναι δίπλα στο δικό μου και μπαίνω στο 
αυτοκίνητο για να με πάει για ακόμα μια φορά εκεί που 
θέλω, αφού ποτέ δεν έμαθα να οδηγώ. Λίγο οξύμωρη η ει-
κόνα, επειδή εκείνος είναι 80 κι εγώ σε μια ηλικία την 
οποία δυσκολεύομαι να αποκαλύψω, όμως σημασία έχει 
πώς όταν είμαι μαζί του εκείνος είναι 40 κι εγώ περίπου 
15. Δεν βαριέσαι, έχει και τα καλά του όλα αυτό, σκέφτο-
μαι, αφού διατηρείται… νέος… και σε εγρήγορση.  
Φυσικά τα αντανακλαστικά του είναι χάλια στην οδήγηση 
κι εγώ δεν θα μάθω ποτέ να οδηγώ…  Σκέφτομαι, όμως, 
ότι τουλάχιστον πήρε δίπλωμα οδήγησης η κόρη μου που 
είναι 21 και η οποία έχει βάλει πλώρη να απεγκλωβιστεί 
από τη χώρα του «μένω για πάντα παιδί».  
 
«Οι γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να μεγαλώ-
σουν, συχνά δεν αφήνουν να μεγαλώσει και το παιδί μέσα 
τους» είναι και το κυρίως θέμα που συζητήσαμε με τη συγ-
γραφέα και Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια Μαριαλένα 
Σπυροπούλου, καθώς και για πολλές από  τις ιδιαιτερότη-
τες του Έλληνα γονιού, που φυσικά κανείς δεν αμφισβητεί 
ότι αγαπά και λατρεύει τα παιδιά του. Όμως, ποιος είπε 
ότι αρκεί μόνο αυτό, για να εξελιχθεί όσο πρέπει και μπο-
ρεί ένα παιδί;  
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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Κυρία Σπυροπούλου, ποια είναι η άποψή σας για 

τους Έλληνες γονείς; 

 

Θεωρώ τους Έλληνες γονείς -όχι όλους, γιατί δεν θέλω να 

γενικεύω- κάπως κλειστούς. 

Η ελληνική οικογένεια είναι έτσι κι αλλιώς μια κλειστή κα-

τάσταση και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα καχύποπτη. Πάει 

λίγο από γενιά σε γενιά αυτό. Εμπιστευόμαστε μόνο ότι 

είναι μέσα στην οικογένειά μας. Η δική μου, όμως, δουλειά 

ως ψυχολόγος δείχνει ότι τα ελλείμματα εμπιστοσύνης τε-

λικά μπορεί να υπάρχουν και μέσα στην οικογένεια. 

 

Η ελληνική οικογένεια έχει πάντως κατηγορηθεί 

για πολλές νοσηρότητες. Έχει προκύψει ακόμα και 

κλάδος της έβδομης τέχνης -το Greek Weird Wave- 

που συμπεριλαμβάνει ταινίες όπως ο Κυνόδοντας 

του Λάνθιμου και το Μiss Violence του Αβρανά… H 

δική σας άποψη ποια είναι; 

 

Κυρία Κασσαβέτη, όλες οι οικογένειες έχουν νοσηρότητες 

ανεξαρτήτως έθνους. Δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς νοση-

ρότητα, γιατί η οικογένεια είναι ένα σύστημα. Είναι  φαν-

τασίωση να πιστεύουμε ότι η οικογένεια είναι μόνο κάτι 

υγιές. Κάθε οικογένεια έχει τα υγιή κομμάτια της, έχει και 

τα νοσηρά. Ελπίζουμε τα πρώτα να υπερισχύουν των δεύ-

τερων, έτσι ώστε να προκύπτουν λιγότερα προβλήματα. 

Όλοι έχουν κάποια φαντασίωση της ιδανικής, τέλειας οι-

κογένειας, που συχνά οδηγεί σε εξιδανίκευση και συχνά, 

μέσα από αυτό, προκύπτει παθολογία. Δεν πρέπει ούτε να 

απαξιώνουμε ούτε να εξιδανικεύουμε την ελληνική οικο-

γένεια ή την όποια οικογένεια γενικότερα. Η καλύτερη 

προσέγγιση είναι να επενδύουμε στα υγιή κομμάτια της 

οικογένειας και να δουλεύουμε τα δυσλειτουργικά. 

Το πρόβλημα, όμως, της νοσηρότητας ενός οικογενειακού 

συστήματος δεν είναι μόνο αν υπάρχει κάποια δυσλειτουρ-

γία ή παθολογία. Το πρόβλημα είναι πότε θα το αντιλη-

φθούμε. 

 

Έχετε δίκιο. Αργούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν 

πάει καλά στην οικογένειά μας, πράγμα που μπορεί 

να εκφραστεί ακόμα και με διαταραχές που θα μας 

προκύπτουν, όπως κατάθλιψη, ψυχαναγκασμοί, 

διατροφικές διαταραχές, οριακότητα…  

 

Είναι γεγονός ότι και ως παιδιά αργούμε να αντιληφθούμε 



Οι νέοι γονείς είναι 
σαφώς πιο κοντά 
στα παιδιά τους.  

Αυτό είναι  
σίγουρα κάτι καλό.  
Ταυτόχρονα, όμως, 
υπάρχουν άλλα θέ-
ματα, γιατί δεν τα 
αφήνουν να μεγα-
λώσουν ποτέ ή δεν 
μεγαλώνουν και οι 

ίδιοι ποτέ. 

“
“



Γι’ αυτό επιμένω ότι δεν αρκεί η ενημέρωση μέσω της 

όποιας αρθρογραφίας. Χρειάζεται σοβαρή ψυχοθερα-

πεία. Δεν αρκεί το διάβασμα. Ίσως αρκεί, για να πάρει 

την πρώτη πληροφορία ο γονιός και να υποψιαστεί ότι 

κάτι δεν πάει καλά, όμως χρειάζεται να μετακινηθεί 

μέσω της σύνδεσης με τον ψυχοθεραπευτή του.  

Γι’ αυτό ακόμα κι εγώ η ίδια στην αρθρογραφία μου δεν 

γράφω ως ειδικός και κουνώντας το δάχτυλο. Με εν-

διαφέρει περισσότερο η βιωματική επεξεργασία. 

Πράγματα που αγγίζουν εμένα, ευελπιστώ να αγγίξουν 

και τον αναγνώστη.   

Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος να του πεις μέσα από ένα 

άρθρο ή ένα βιβλίο τι να κάνει ή τι να μην κάνει. Έχει 

ανάγκη από εναύσματα για να βιώσει μια εμπειρία που 

θα τον βοηθήσει να συνδεθεί και να εξελιχθεί και να κι-

νηθεί προς μια πιο υγιή κατεύθυνση.  

 

Θεωρείτε την ελληνική οικογένεια παιδοκεν-

τρική; 

 

Νομίζω ότι ο κόσμος όλος είναι παιδοκεντρικός και 

εφηβοκεντρικός και νεανικοκεντρικός. 

 

Από πότε άρχισε να ισχύει αυτό; Γιατί φαντάζο-

μαι ότι η μητέρα μου δε μεγάλωσε σε παιδοκεν-

τρική οικογένεια. 

  

Όχι, το πιθανότερο ήταν ότι η μητέρα σας δε μεγάλωσε 

σε παιδοκεντρική οικογένεια, αλλά σε μια εποχή που οι 

άνθρωποι έκαναν παιδιά για να έχουν εργασιακό δυ-

ναμικό. Τα χρησιμοποιούσαν σαν υπηρέτες και εργα-

λεία. Μετά το 1960 άρχισε να αναπτύσσεται η 

ψυχολογία του παιδιού, να αντιμετωπίζεται το παιδί ως 

διαφορετική οντότητα από τον ενήλικα και να αποκτά 

κοινωνικά και νομικά δικαιώματα. 

 

Ας μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά που μεγάλωσαν 

με γονείς που τα αντιμετώπιζαν ως εργάτες.  

 

Υπήρχε μια αποξένωση των γονέων της σιωπηλής γε-

νιάς και πριν από αυτούς από τα παιδιά τους. Υπήρχε 

η γονεϊκότητα της αυστηρότητας και της απόστασης. 

Δεν υπήρχαν αυτές οι πολύ στενές σχέσεις που μάλλον 

έχουμε βιώσει εγώ με την κόρη μου ή εσείς με τη δική 

σας. Που ακούμε τα πάντα και ο καθένας λέει ότι θέλει 

πως οι γονείς μας ίσως ήταν ακατάλληλοι. Αλλά και οι 

ίδιοι, ως γονείς, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να 

κάνουμε κάποια πράγματα λάθος με τα παιδιά μας…  

Η συνειδητοποίηση, ανάπτυξη, αλλαγή, εξέλιξη, όμως, 

είναι αργές διαδικασίες σε μία εποχή που νομίζουμε ότι 

όλα γίνονται γρήγορα. 

 

Υπάρχει κάποιος τρόπος ένας γονιός να αντιλη-

φθεί ή να συνειδητοποιήσει τα νοσηρά του κομ-

μάτια και να τα δουλέψει πριν βλάψει χωρίς να 

το θέλει τα παιδιά του; 

 

Το να είναι ανοιχτός σίγουρα βοηθάει. Αν είναι ανοι-

χτός, σίγουρα θα προκύψει η διάθεση να αναζητήσει 

πληροφορίες και να ενημερωθεί κι έτσι ίσως να κατα-

λάβει αν κάνει κάτι λάθος. Αν είναι ανοιχτός, είναι και 

πιο δεκτικός να μετακινηθεί και να κάνει τις αλλαγές 

που χρειάζονται για την ευημερία της οικογένειας. 

Όμως, αυτές οι διαδικασίες απαιτούν και μια κάποια 

ωριμότητα που έρχεται και με τον χρόνο. Γι’ αυτό 

θεωρώ την ηλικία που κάποιος γίνεται γονιός σημαν-

τική.  

 

Η φύση θέλει στα 20, κυρία Σπυροπούλου, να 

κάνουμε παιδιά… 

 

Μια μητέρα 20 χρονών μπορεί να έχει την σωματική 

ευεξία να αντιμετωπίσει μια εγκυμοσύνη βιολογικά, 

όμως δεν έχει ουσιαστικά την ωριμότητα για να μεγα-

λώσει το παιδί της που θα είχε μετά από δέκα χρόνια. 

Ουσιαστικά μεγαλώνει μαζί με το παιδί της. Το να γίνει 

μια γυναίκα στα 20 μητέρα είναι διαφορετικό από το 

να γίνει στα 30 ή στα 35. Θέλω να πω ότι η εμπειρία και 

η ωριμότητα είναι σημαντική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν νέοι παιδιά, γιατί 

έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο, να φτάνουν να κά-

νουν παιδιά στα πενήντα. 

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος 

είναι ένα υποκείμενο εν εξελίξει και τα παιδιά μεγαλώ-

νουν μέσα και από την εξέλιξη του γονέα.  

 

Κάποιοι άνθρωποι, πάντως, έχουν πιο βεβαρη-

μένο ιστορικό από άλλους και για αυτό αναμένε-

ται να μην είναι καλοί γονείς. Σωστά;  
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ελεύθερα. Εκεί υπήρχε μια απόσταση. Το επίκεντρο 

ήταν το προς το ζην, όχι το παιδί. Ο πυρήνας ήταν η επι-

βιωτική ανάγκη. Μπορεί να θυσιαζόταν ακόμα και η 

εκπαίδευση και η ψυχική υγεία και οι συναισθηματικοί 

δεσμοί λόγω της ανάγκης για επιβίωση, με αποτέλεσμα 

μια βίαιη ψυχική ωρίμανση. Δεν είχε, όμως, μόνο κακές 

συνέπειες αυτή η γονεϊκότητα, όπως ίσως φαντάζεστε. 

 

Και ποιο ήταν το θετικό της γονεϊκότητας των 

προηγούμενων γενεών;  

 

Υπήρχε πειθαρχία, καλά όρια και μια ασφάλεια. 

Υπήρχε πολύ καλή οριοθέτηση. Δεν υπήρχαν περιττές 

φαντασιώσεις ούτε ιδανικές πολιτείες. Τα ναρκισσι-

στικά στοιχεία των παιδιών δεν ήταν τόσο καλλιεργη-

μένα.  

 

Και τώρα;  

 

Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Οι νέοι γονείς είναι 

σαφώς πιο κοντά στα παιδιά τους. Αυτό είναι σίγουρα 

κάτι καλό. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν άλλα θέματα, 

γιατί δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν ποτέ ή δεν μεγα-

λώνουν και οι ίδιοι ποτέ.  

Το πρόβλημα δεν είναι ο παιδοκεντρισμός, όπως ανα-

φέρατε. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές και 

οι ίδιοι οι γονείς είναι παιδοκεντρικοί και αρνούνται και 

οι ίδιοι να μεγαλώσουν, οπότε εγκλωβίζουν και τα παι-

διά τους στην ανωριμότητα που τους επιτρέπει να νιώ-

θουν κι αυτοί σημαντικοί και…νέοι.  

 

Δηλαδή, το παιδί που υπάρχει μέσα μας δεν με-

γαλώνει;  

 

Δεν μεγαλώνει, όχι. Γι’ αυτό μίλησα για μια νεανικοκεν-

τρική κοινωνία. Η επιθυμία και η δέσμευση που έχουμε 

πάνω στη νεότητα δεν μας επιτρέπει να δούμε τα οφέλη 

μέσα από το μεγάλωμα κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μην αφήνουμε και χώρο στα παιδιά μας να μεγαλώ-

σουν. Τα χρειαζόμαστε μικρά για πάντα, για να νιώ-

θουμε κι εμείς νέοι.  

 

Τι ακριβώς χάνουμε, που δεν θέλουμε να μεγα-

λώσουμε; 

Κάποιος που αρνείται να μεγαλώσει, να γεράσει, αρ-



κάνει πιο δυνατό, σε εξελίσσει. Εξασφαλίζει τη λεγό-

μενη γείωση.  

 

Τι εννοείται γείωση;  

 

Η γείωση είναι η επαφή με το φθαρτό σου σώμα και με 

τα όριά σου. Η επαφή με την πραγματικότητα. Πώς θα 

προστατέψουμε τον εαυτό μας, αν δεν πιστεύουμε ότι 

είμαστε πραγματικοί. Δεν είμαστε η εικόνα μας.  

Η αποδοχή ότι ακολουθούμε μια πορεία που φτάνει 

μέχρι ένα σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντική συνειδητο-

ποίηση. Μας προφυλάσσει από μεγάλες απογοητεύ-

σεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μερικά 

πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε, όμως κάποια δεν 

μπορούμε. Φτάνει, όμως, αυτή η ζωή για να κάνουμε 

αρκετά πράγματα. Πάρα πολλές φορές, όμως, οι άν-

θρωποι τα θέλουν όλα. Επειδή τα θέλουν όλα, δεν μπο-

ρούν να απολαύσουν τελικά τίποτα, γιατί ζουν σε μια 

φαντασίωση. Η φαντασίωση, όμως, δεν έχει πόδια, έχει 

φτερά μόνο.  

 

Μεγαλώνουμε, όμως, σε έναν κόσμο που μας 

λέει «άμα θέλεις, μπορείς», «σου αξίζει το καλύ-

τερο», «αν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν θα συμ-

μαχήσει για να το αποκτήσεις…» 

 

Ναι… αυτός ο Κοέλιο έχει κάνει πολλή ζημιά. Το ίδιο, 

όμως, και το marketing και η διαφήμιση. Όλα αυτά τα 

motto -γιατί περί motto πρόκειται- απευθύνονται σε 

καταναλωτές που καταναλώνουν προϊόντα. Χρειάζεσαι 

αυτό κι εκείνο για να πετύχεις. Πώς θα καταναλώσουμε 

αν δεν πεισθούμε ότι πρέπει και μπορούμε να είμαστε 

για περισσότερο καιρό νέοι, ότι χρειάζεται να είμαστε 

νέοι για να είμαστε επιτυχημένοι, ότι πρέπει και μπο-

ρούμε και μας αξίζει να τα έχουμε όλα; Χρειάζεται να 

τον συνειδητοποιήσεις σε βάθος αυτόν τον μηχανισμό, 

για να μπορέσεις να αντισταθείς και να μην εγκλωβι-

στείς. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μπορούμε να τα 

έχουμε όλα και για πάντα. Είναι θλιβερό και μάταιο 

αυτό και από ένα σημείο κι έπειτα γίνεται και βασανι-

στικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν μπορώ την ίδια 

στιγμή να είμαι παντρεμένη κι ανύπαντρη. Δεν γίνεται. 

Η μία ιδιότητα ακυρώνει την άλλη.  

 

Γίνεται και παραγίνεται και το ξέρετε καλά 

αυτό… 

νείται να συμφιλιωθεί με μια φυσική διαδικασία: το 

γήρας 

 

Αυτό είναι η συμφιλίωση… εντάξει… Το όφελος, 

πείτε μου, ποιο είναι; Σε τι ωφελεί να αποδεχτώ 

ότι γερνάω ή γέρασα;  

 

Συνειδητοποιείς ότι είσαι μέρος μιας φυσικής διαδικα-

σίας και δεν είσαι έξω από αυτήν. Προσπαθώντας δια-

καώς να ζήσουμε έξω από αυτήν είναι σαν να 

αρνούμαστε να βιώσουμε μια εμπειρία που είναι μέρος 

της ζωής. Οι αντιστάσεις μας μας κρατάνε έξω από 

αυτό το κομμάτι της ζωής που είναι γεμάτο σοφία και 

απαραίτητο για τη σύναψη τρυφερών στοργικών σχέ-

σεων. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθούμε να ανακόψουμε 

το γήρας, είναι ότι αρνούμαστε να δούμε τον εαυτό μας 

να μπαίνει σε διαδικασίες εγγύτητας και δέσμευσης, 

γιατί κι αυτές μας φαίνονται απειλητικές.  

 

Άρα, θεωρείτε παγίδα τον αγώνα που κάνουμε 

να διατηρηθούμε νέοι με σύμμαχο τη βιομηχα-

νία διατήρησης της νεότητας; 

 

Υπάρχει μια θλίψη μέσα σε όλο αυτό. Η θλίψη της μα-

ταιότητας. 

 

Παρόλα αυτά υπάρχει κι ο αντίποδας του 

healthy ageing. Φροντίζω το σώμα μου, αθλού-

μαι, τρέφομαι υγιεινά για να γεράσω καλύτερα, 

διασφαλίζοντας καλύτερη υγεία… 

 

Ναι, σεβαστό. Αρκεί να μην γίνει κι αυτό ένας νέος ψυ-

χαναγκασμός ή παγίδα. Το σώμα είναι φθαρτό, πρέπει 

να το καταλάβουμε αυτό όσους κανόνες του healthy 

ageing και να εφαρμόσουμε. Η ψυχή είναι αυτή που 

εξελίσσεται. Σχετικά με τη φιλοσοφία του healthy age-

ing, εξάλλου, έχω να πω ότι πρέπει να περιλαμβάνει και 

τη φροντίδα της ψυχής κι όχι μόνο του σώματος. 

Το να μην βάζουμε πολύ αλάτι και να τρώμε φρούτα 

και λαχανικά είναι πολύ σημαντικό. Το ήξεραν, όμως, 

αυτό κι οι παππούδες που ακολουθούσαν τη μεσογει-

ακή διατροφή. Η αρρώστια και η φθορά, όμως, θα 

έρθει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να φρον-

τίζουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να αποφύγεις τη 

συνάντηση με το αναπόφευκτο. Θεωρώ τη συμφιλίωση 

με τον χρόνο πολύ σημαντική, γιατί σε θωρακίζει, σε 
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Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνω τι εννοείτε, όμως. 

Γίνεται με μεγάλο μπέρδεμα και δυστυχία, αν αναφέ-

ρεστε στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Θέλει πάρα πολύ 

χρόνο και εσωτερική αναζήτηση ή ψυχοθεραπεία, για 

να καταλάβεις τι θέλεις πραγματικά να είσαι.  

 

Θεωρείτε ότι εκτός από νεανική κοινωνία είμα-

στε και ναρκισσιστική κοινωνία; Και ως γονείς, 

αρκετοί είμαστε λίγο πολύ νάρκισσοι και πιθα-

νόν μεγαλώνουμε μικρούς νάρκισσους;  

 

Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ο ναρκισσισμός έχει και 

πάρα πολλά υγιή στοιχεία. Ο υγιής ναρκισσισμός είναι 

απαραίτητο επιβιωτικό στοιχείο. Επειδή πολλά έχουν 

γραφτεί και ειπωθεί για τους νάρκισσους τον τελευταίο 

καιρό, θα ήθελα να πω ότι οι νάρκισσοι δεν κακοποιούν 

κανέναν, εκτός από τις περιπτώσεις παθολογικού ναρ-

κισσισμού. Οι νάρκισσοι απλώς είναι εγκλωβισμένοι 

στον μικρόκοσμό τους κι αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη 

δυστυχία τους. Από αυτόν τον εγκλωβισμό οι νάρκισσοι 

γονείς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα παιδιά 

τους. 

Θεωρώ και την οριακότητα όχι μόνον τον ναρκισσισμό 

χαρακτηριστικό της εποχής μας. Είναι πολύ υψηλά τα 

στοιχεία οριακότητας πλέον και ας μας μπερδεύουν 

αυτοί οι ασθενείς επειδή σχετίζονται σε έναν βαθμό πε-

ρισσότερο. Ωστόσο, δυσκολεύονται πολύ με τη διατή-

ρηση της συνέχειας, παρόλο που τα φώτα έχουν 

στραφεί και όχι αδίκως στους νάρκισσους. Σε βαριά 

μορφή ο ναρκισσισμός μπορεί να συνορεύει με την ψυ-

χοπαθητική προσωπικότητα που γίνεται και εγκλημα-

τική υπό συνθήκες.  

 

Εξηγήστε μας με λίγα και απλά λόγια τι θα πει 

«οριακός»; 

Δεν είναι εύκολο να περιγράψω με λίγα λόγια τα άτομα 

με οριακή διαταραχή ή οριακά στοιχεία. Το βασικό, 

όμως, που ίσως θα πρέπει να κρατήσει ο αναγνώστης 

από αυτή τη συνέντευξη είναι ότι ο οριακός θέλει δια-

καώς να συνδεθεί και μάλιστα να συνδεθεί βαθιά και 

συγχωνευτικά, αλλά δεν τα καταφέρνει λόγω του έντο-

νου φόβου εγκατάλειψης. Τα άτομα με οριακή διατα-

ραχή δεν μπορούν να μπουν σε μια ικανότητα πένθους 

ή απώλειας και δεν αντέχουν να είναι σε σχέση με κά-

ποιον που δεν είναι ιδανικός. 

Οι οριακοί πιέζονται, θέλουν να συνδεθούν, πιθανόν 



συνδέονται βαθιά, όμως με το παραμικρό αποσυνδέον-

ται και κάθε μέρα ζουν και μια άλλη πραγματικότητα. 

Οριακά στοιχεία έχουμε όλοι κι από τη στιγμή που γεν-

νιόμαστε και διαπραγματευόμαστε τα όρια. Όμως, γε-

νικά, θεωρώ ότι η οριακότητα έχει αυξηθεί και ότι τα 

προβλήματα σύνδεσης είναι περισσότερο έντονα από 

ποτέ.  

 

Να μιλήσουμε για το νέο σας παραμύθι, με τίτλο 

«Μια μικρή σ΄ έναν κόσμο πολύ μεγάλο!» από 

τις εκδόσεις Σοκόλη, που θίγει το θέμα της 

εξαντλητικής παιδικής εργασίας…  

 

Το παραμύθι διαπραγματεύεται τι θα πει να είσαι μι-

κρός σε έναν κόσμο μεγάλο. Μέσα από αυτό το πρίσμα 

παρουσιάζεται το πώς ζούνε τα παιδιά σε άλλες πλευ-

ρές του πλανήτη που δεν έχουν καμία σχέση με τα παι-

διά της Δύσης, αλλά και πώς μπορεί να συμβεί το 

θαύμα της ψυχικής συνάντησης.  

 

Ένα παιδί που διαβάζει το παραμύθι σας αρχίζει 

και αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο 

το δωμάτιό του, τα παιχνίδια του, το προαύλιο 

του σχολείου του, το tablet του… Αντιλαμβάνεται 

ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από τον μικρόκο-

σμό του. Αυτός είναι ο στόχος του παραμυθιού 

σας; 

  

Έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι στον μικρόκοσμό μας. Δεν 

υπάρχει ένας κόσμος. Υπάρχουν πολλές παράλληλες 

πραγματικότητες του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς, η πραγ-

ματικότητα είναι αυτή που ζούμε όσο κι αν διαβάζουμε 

ή ακούμε για άλλες πραγματικότητες στις ειδήσεις. Το 

θέμα είναι να καταλάβουμε το πώς είμαστε συνδεδεμέ-

νοι. Εγώ πιστεύω σε κύκλους ανθρώπινους. Είμαστε 

όλοι με έναν τρόπο συνδεδεμένοι. Υπάρχουν άπειρα δί-

κτυα ανθρώπων. Αν ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, θα 

βρούμε περισσότερα κοινά από όσα πράγματα μας χω-

ρίζουν, κι αυτό δεν έχει να κάνει με τη φυλή, το χρώμα, 

την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση.  

 

To ότι βλέπουμε και διαβάζουμε κάθε ημέρα 

στις ειδήσεις, δεν θεωρείτε ότι μας κάνουν πιο 

ενσυναισθητικούς;  

 

Δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι οι ενήλικες καταλαβαί-

νουν τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω τους. Το ότι ενημε-

ρώνονται από τις ειδήσεις, το ότι βλέπουμε 

βομβαρδισμούς και πυρκαγιές δεν σημαίνει ότι τα αν-

τιλαμβανόμαστε όλα αυτά ενσυναισθητικά. 

 

Ποια ήταν η αφορμή της έμπνευσής σας σχετικά 

με το παραμύθι; 

 

Η αφορμή προέκυψε όταν έμεινα έγκυος. Στην εγκυ-

μοσύνη υπήρχαν κάποια ζητήματα, το μωρό είχε μικρή 

ενδομήτρια ανάπτυξη και γεννήθηκε μικρούλα. 

Η σκέψη, όμως, του πώς επιβιώνει ένας μικρός δεν 

αφορά μόνο ένα μωρό, αλλά και όποιον αισθάνεται μι-

κρός απέναντι σε έναν βροντερό, φωνακλάδικο και επι-

βλητικό κόσμο. 

 

Η κόρη σας είναι 11 χρονών. Ποια ήταν η μεγα-

λύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε μέχρι 

τώρα ως μητέρα; Βοηθάει το γεγονός ότι είστε 

ψυχολόγος; 

 

Έτσι κι αλλιώς το να γίνεις μητέρα είναι μια πρόκληση 

από μόνο του. Εγώ είμαι μαμά της Ήβης. Δεν είμαι ούτε 

ψυχολόγος ούτε ψυχοθεραπεύτρια, οπότε κάνω όλα τα 

λάθη που κάνει κάθε μαμά γιατί εμπλέκομαι. Μπλέκον-

ται τα δικά μου καλά και τα δικά μου κακά με τα καλά 

και τα κακά της κόρης μου και γίνεται ένας μύλος. Πα-

ρότι ίσως δεν μου φαίνεται, δίνω πολύ μεγάλη σημασία 

στο κομμάτι της φροντιστικότητας. Είμαι πολύ παρα-

δοσιακή σε αυτό και ο χρόνος που της αφιέρωνα και 

αφιερώνω δεν ήθελα να είναι μόνο ποιοτικός, αλλά και 

ποσοτικός. Ταυτόχρονα, από την αρχή της γέννησής 

της προσπαθούσα να αποδεχτώ και να καταλάβω ότι 

το παιδί μου είναι ένα διαφορετικό ον. Έχει τα δικά της 

γονίδια, κάποια μου μοιάζουν και κάποια όχι. Έχει 

άλλες επιθυμίες που δεν μοιάζουν με τις δικές μου.  

 

Το συνειδητοποιήσατε από την αρχή αυτό; 

 

Το συνειδητοποίησα μέρα με τη μέρα, κάνοντας και 

λάθη. Θα σας πω ένα παράδειγμα: το παιδί μου όταν 

ήταν μωρό, γεννήθηκε κατακαλόκαιρο, όμως παραδό-

ξως τους πρώτους μήνες της ζωής της τον χειμώνα, συ-

νειδητοποίησα ότι δεν κρύωνε όσο νόμιζα. Εγώ που 



Who Is Who: 
Η Μαριαλένα Σπυροπούλου γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1977. Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχανα-
λυτική ψυχοθεραπεύτρια. Αρθρογραφεί στην 
Καθημερινή της Κυριακής. Εκτός από το Μια 
μικρή σ΄ έναν κόσμο πολύ μεγάλο από τις εκδό-
σεις Σοκόλη, κυκλοφορούν επίσης από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο η νουβέλα της Ρου (υποψήφιο 
για τα βραβεία του Αναγνώστη, της Κλεψύδρας, 
της Εταιρείας Ελλήνων συγγραφέων και του 
Public) και το ψυχαναλυτικό παραμύθι Ο μαγι-
κός καθρέφτης. Επίσης, έχει κυκλοφορήσει η 
ποιητική της συλλογή Κόρη χωρίς Πλάτη από 
τις εκδόσεις Στερέωμα. Τέλος τον Οκτώβριο θα 
κυκλοφορήσει μια εφηβική ιστορία, Οι πριγκί-
πισσες Τσιμπώ από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

είμαι κρυουλιάρα αγχωνόμουν όταν την έβλεπα να ξε-

σκεπάζεται και να δυσφορεί με τα ρούχα που της φο-

ρούσα. Ήταν κάτι ανάποδο από εμένα. Μου πήρε 

κάποιο χρόνο να καταλάβω ότι τελικά έμοιαζε στον 

μπαμπά της - δεν κρύωνε.  Αυτό είναι η γονεϊκότητα, 

ένα ταξίδι κατά το οποίο ανακαλύπτεις το παιδί σου 

μέρα τη μέρα, από την ώρα που γεννιέται και αποδέχε-

σαι πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι. Ακόμα το συνει-

δητοποιώ, όταν πολλές φορές και η ίδια η κόρη μου μου 

λέει: Εγώ δεν είμαι εσύ! 

 

Και μένα η δική μου αυτό μου λέει… Γιατί κάνατε 

μόνο ένα παιδί; 

 

Γιατί δεν μπορούσα να κάνω δεύτερο. Δεν ήταν επι-

λογή.  

 

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το θετικό των σύγχρο-

νων γονιών;  

Διαχρονικά οι μητέρες αγωνιούν περισσότερο, αλλά 

πλέον κινητοποιούνται και οι πατεράδες. Υπάρχει κα-

λύτερη συνεργασία με τους ψυχολόγους -όχι τόσο όσο 

θα θέλαμε- αλλά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα.  

 

Παρόλο, όμως, που οι Έλληνες γονείς ενημερώ-

νονται περισσότερο και είναι πιο κοντά στα παι-

διά τους, όμως δεν τα αφήνουν να αποκοπούν. 

Έτσι δεν είναι;  

 

Πράγματι, υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση στην ελ-

ληνική οικογένεια. Δεν αφήνει, δεν επιτρέπει τα παιδιά 

της να φύγουν. Πολλές φορές μπορεί να τους ψαλιδίσει 

τα φτερά για να μην φύγουν. Κρατούν το παιδί ακόμα 

κι αν είναι νόμιμα ενήλικας για πάντα παιδί και δεν πα-

ραιτούνται. Και οι παλιότεροι το έκαναν αυτό. Δεν θέ-

λουν το παιδί να τα καταφέρει μόνο του, όχι μόνο 

επειδή δεν του έχουν εμπιστοσύνη, αλλά και επειδή 

εγωιστικά δίνουν έτσι νόημα στην ύπαρξή τους και 

στους ρόλους τους.  

 

Πότε θεωρείτε ότι είναι καλύτερα τα παιδιά, 

εφόσον μεγαλώσουν, να φεύγουν από την οικο-

γένεια; 

Αμέσως! 

 

Όταν λέτε αμέσως…;  
 

Μόλις ενηλικιωθούν αν είναι δυνατόν, τελειώνοντας το 

σχολείο, ανάλογα φυσικά το καθένα με την ωρίμανσή 

του. Υπάρχουν παιδιά που είναι ώριμα και μπορούν να 

το κάνουν, ιδίως τα κορίτσια στα 18 ή 19 - τα αγόρια 

μπορεί να χρειάζονται δυο χρόνια ακόμα. Αυτό κάνει 

καλό όχι μόνο στο παιδί, αλλά και στο ζευγάρι που 

μένει πίσω ή στον γονιό που έχει χωρίσει. Και φυσικά, 

αυτό θα πρέπει να γίνει με την κατάλληλη προετοιμα-

σία. Δουλεύουμε ώστε να βοηθήσουμε το παιδί μας να 

γίνει αυτόνομο. Δεν το αφήνουμε φύγει, για να φάει τα 

μούτρα του και να αναγκαστεί να ξαναγυρίσει, κάτι 

που επίσης συντηρεί η ελληνική οικογένεια, με αποτέ-

λεσμα πολλά «παιδιά» να επιστρέφουν στην πατρική 

εστία μετά από σπουδές ή ένα διαζύγιο.  

Αυτό που δεν γνωρίζουν οι Έλληνες γονείς είναι πόσο 

κακό κάνει στη ζωή ενός γονιού ένα παιδί που παραμέ-

νει στην ευθύνη του, γιατί δεν μπορεί και ο ίδιος να εξε-

λιχθεί. Πρέπει να τελειώνει αυτός ο κύκλος και να 

αλλάζει η μορφή της σχέσης. Αυτό που έδινα στην κόρη 

μου στα δυο και στα τρία δεν το δίνω τώρα στα 11, και 

άλλα θα της δώσω στα 21 και 31. Δεν είναι καλό να εγ-

κλωβιζόμαστε στα ίδια και στα ίδια. Οι σχέσεις πρέπει 

να εξελίσσονται και ο τρόπος που δίνουμε και παίρ-

νουμε να αλλάζει. 







ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ  

Πώς επηρεάζει τα πάσχοντα ζευγάρια 
που θέλουν να γίνουν γονείς και ποια 
είναι η νέα θεραπεία που έρχεται να  

αλλάξει τα δεδομένα; 



νωρίζετε ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πραγματοποιούνται 25 εκατομμύρια με-
ταγγίσεις αίματος κάθε χρόνο, κάποιες εκ των 
οποίων είναι αναγκαίες για τους ασθενείς με 

αναιμία λόγω αιματολογικών παθήσεων, όπως είναι η β-θα-
λασσαιμία;  
Στην Ελλάδα χιλιάδες άνθρωποι πάσχουν από θαλασσαιμία 
και, παρόλο που νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά για αυτήν, ίσως 
μας διαφεύγει μια συναρπαστική εξέλιξη. Μια νέα θεραπεία 
που φαίνεται να μπορεί να αλλάξει την ποιότητα των ασθενών 
και ιδιαίτερα εκείνων που προγραμματίζουν να γίνουν γονείς!  

 

Γ

ΣΟΦΙΑ  
ΝΤΕΛΙΚΟΥ 

 
Αιματολόγος,  

Διευθύντρια Μονάδας Μεσογειακής 
Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου στο  
Ιπποκράτειο Γενικό  
Νοσοκομείο Αθήνας 
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Περισσότερα για αυτή τη νέα θεραπεία μας είπε η 

Σοφία Ντελίκου, Αιματολόγος, Διευθύντρια Μονάδας 

Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας. 

 

 

Κυρία Ντελίκου, μας περιγράφετε με απλά λόγια 

τι συμβαίνει στο οργανισμό όσων έχουν θαλασ-

σαιμία; 

 

Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική (δηλαδή μετα-

δίδεται από τους γονείς στα παιδιά μέσω γονιδίων) 

διαταραχή του αίματος που προκαλείται από την αδυ-

ναμία παραγωγής  μίας πρωτεΐνης που ονομάζεται αι-

μοσφαιρίνη και που αποτελεί το βασικό συστατικό 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

μέσω της αιμοσφαιρίνης μεταφέρουν οξυγόνο σε όλα 

τα κύτταρα του σώματος. Το οξυγόνο είναι απαραί-

τητο στοιχείο για την λειτουργία των κυττάρων του ορ-

γανισμού. Όταν δεν υπάρχει αρκετή αιμοσφαιρίνη, τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια του σώματος αφενός δεν λει-

τουργούν σωστά, αφετέρου ο χρόνος επιβίωσής τους 

-ειδικά στη θαλασσαιμία- είναι περίπου 20 ημέρες, 

από τις 120 που είναι το φυσιολογικό.  

Όταν δεν υπάρχουν αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια 

(κατάσταση που ονομάζεται αναιμία), δεν παρέχεται 

επαρκής ποσότητα οξυγόνου σε όλα τα άλλα κύτταρα 

του σώματος, που εκδηλώνεται με κόπωση, αδυναμία 

ή δύσπνοια. Οι πάσχοντες  με θαλασσαιμία μπορεί να 

εμφανίζουν ήπια ή σοβαρή αναιμία. Η σοβαρή αναι-

μία μπορεί να βλάψει βασικά όργανα, όπως η καρδιά, 

και να οδηγήσει σε θάνατο. 

 

Και πώς ακριβώς κληρονομείται η θαλασσαιμία; 

 

Γενικά η θαλασσαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό 

υπολειπόμενο τρόπο. Ωστόσο, η κληρονομικότητα 

μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς πολλά γο-

νίδια μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή αιμο-

σφαιρίνης. 

Οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από β-θαλασ-

σαιμία έχουν μεταλλάξεις και στα δύο αντίγραφα του 

γονιδίου HBB σε κάθε κύτταρο. Οι γονείς ενός προ-

σβεβλημένου ατόμου συνήθως φέρουν ένα μεταλλαγ-

μένο αντίγραφο του γονιδίου και αναφέρονται ως 

φορείς θαλασσαιμίας. Οι φορείς συνήθως δεν παρου-

σιάζουν σημεία ή συμπτώματα της πάθησης, αν και 

ορισμένοι φορείς β-θαλασσαιμίας αναπτύσσουν ήπια 

αναιμία. Όταν δύο φορείς μιας αυτοσωμικής υπολει-

πόμενης πάθησης έχουν παιδιά, κάθε παιδί έχει 25% 

(1 στα 4) πιθανότητα να εμφανίσει την πάθηση, 50% 

(1 στους 2) πιθανότητα να είναι φορέας (όπως καθέ-

νας από τους γονείς) και 25% πιθανότητα ούτε να έχει 

την πάθηση ούτε να είναι φορέας.  

 

Γιατί η θαλασσαιμία λεγόταν παλιά μεσογειακή 

αναιμία; 

 

Η θαλασσαιμία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα νο-

σήματα της ανθρωπότητας και εμφανίστηκε τουλάχι-

στον 10.000 έτη πριν, πιθανότατα ως αμυντική 

αντίδραση της ανθρώπινης εξέλιξης στην ελονοσία. 

Οι πάσχοντες από θαλασσαιμία δεν επωάζουν την 

ελονοσία, επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίριά τους αιμο-

λύονται (διασπώνται) πολύ γρήγορα και το δονάκιο 

της ελονοσίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι το 

τέλος και να προκαλέσει σοβαρή νόσο.  

Οι Έλληνες το ονόμασαν «ασθένεια από τη θάλασσα» 

επειδή εικάζεται πως ήρθε μέσω θαλάσσης από την 

Αίγυπτο και την Ανατολία, παρόλο που τελικά ενδη-

μούσε σε περιοχές με έλη. Αργότερα, και λόγω την εν-

δημικότητας κυρίως στις χώρες τις Μεσογείου, όπως 

είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος, χαρακτηρί-

στηκε ως Μεσογειακή Αναιμία. Σήμερα ο δόκιμος 

όρος είναι θαλασσαιμία. 

 

Στην Ελλάδα ποια είναι η συχνότητα της θαλασ-

σαιμίας; Και σε ποιες περιοχές;  

 

Στην Ελλάδα 8% (1 στους 12) του γενικού πληθυσμού 

είναι φορέας β-θαλασσαιµίας, ενώ σε ορισμένες πε-

ριοχές, όπως η Εύβοια, η Καλαμάτα, η Κέρκυρα, η 

Σάμος, η Καρδίτσα κλπ. η συχνότητα των φορέων 

φτάνει το 15%-20% του πληθυσμού (1 στους 5). Σή-
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μερα, με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, δεν μπο-

ρούμε να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές με αυξημένη 

συχνότητα και δυνητικά σε όλους τους  νομούς υπάρ-

χουν φορείς του νοσήματος. 

 

Παλιά δυο άνθρωποι με το στίγμα δεν μπορούσαν 

να παντρευτούν επειδή μπορεί να έφερναν στον 

κόσμο άρρωστα παιδιά;  

 

Ατυχώς και άστοχα στο παρελθόν οι φορείς β-θαλασ-

σαιμίας χαρακτηρίζονταν με την έκφραση «έχει το 

στίγμα» και είχε επικρατήσει η άποψη ότι οι φορείς 

θαλασσαιμίας δεν έπρεπε να παντρευτούν και να προ-

βούν σε δημιουργία οικογένειας, διότι θα έφερναν 

στον κόσμο άρρωστα παιδιά. Αυτό έγινε διότι πολλά 

ζευγάρια που ήταν φορείς μέχρι τις αρχές της δεκαε-

τίας του 1970 αποκτούσαν περισσότερα του ενός παι-

διά που νοσούσαν.  

Σήμερα γνωρίζουμε πως κανένας φορέας δεν έχει κάτι 

που να τον «στιγματίζει» κοινωνικά, και με τον συστη-

ματικό προγεννητικό έλεγχο με μοριακές μεθόδους 

εντοπίζονται έγκαιρα οι φορείς και μπορούν με τη 

σωστή γενετική συμβουλή να αποκτήσουν παιδιά 

χωρίς τη νόσο.  

 

Σήμερα οι φορείς έχουν περισσότερες επιλογές 

επειδή μπορούν να αποκτήσουν παιδί με τη βοή-

θεια της εξωσωματικής. Πώς γίνεται αυτό ακρι-

βώς;  

 

Σήμερα ένα ζευγάρι που γνωρίζει ότι και οι 2 υποψή-

φιοι γονείς είναι φορείς β-θαλασσαιμίας μπορεί να 

αποκτήσει ένα υγιές παιδί μέσω της προεμφυτευτικής 

γενετικής διάγνωσης.  

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση περιλαμβάνει 

τη διενέργεια γενετικών εξετάσεων σε έμβρυα που πα-

ράγονται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Κατά 

τη διαδικασία αυτή  επιλέγονται έμβρυα χωρίς γονίδια 

θαλασσαιμίας και γίνεται προετοιμασία για μεταφορά 

τους στη μήτρα της μέλλουσας μητέρας. Παράλληλα, 

συστήνεται προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχο (PGS) 

για να βεβαιωθούμε ότι τα έμβρυα έχουν τον σωστό 

αριθμό χρωμοσωμάτων (και τα 23 ζεύγη χρωμοσωμά-

των), καθώς και έλεγχος για άλλα γενετικά νοσήματα. 

Αυτές οι δύο δοκιμές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

σε κάθε έμβρυο χρησιμοποιώντας μόνο μία βιοψία. Εν 

συνεχεία, τα υγιή έμβρυα καταψύχονται και την κα-

τάλληλη στιγμή γίνεται η εμβρυομεταφορά.  

 

Ένα ζευγάρι θαλασσαιμικών ή αν έχει ο ένας θα-

λασσαιμία μπορεί να αποκτήσει παιδί; Με τον ίδιο 

τρόπο;  

 

Σήμερα, οι ασθενείς με β-θαλασσαιμία μπορούν να 

αποκτήσουν παιδιά και να ολοκληρώσουν την οικο-

γένειά τους. 

Εάν σε μία οικογένεια ο ένας υποψήφιος γονέας πά-

σχει από β-θαλασσαιμία και ο άλλος είναι υγιής, τα 

παιδιά που θα γεννηθούν θα είναι φορείς β-θαλασσαι-

μίας, έχοντας λάβει το παθολογικό γονίδιο από τον πά-

σχοντα γονέα. Στην περίπτωση, όμως, που και οι δύο 

υποψήφιοι γονείς πάσχουν από β-θαλασσαιμία, έχουν 

κάθε δικαίωμα στην απόκτηση παιδιών είτε με δωρεά 

ωαρίου, είτε με δωρεά σπέρματος από υγιείς δότες, 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία προεμφυτευτικού 

ελέγχου και εξωσωματικής γονιμοποίησης που περι-

γράφηκε νωρίτερα.  

Επιπρόσθετα, σε οικογένειες που -για λόγους σοβα-

ρών επιπλοκών από τη β-θαλασσαιμία (π.χ. καρδιακή 

ανεπάρκεια)- η γυναίκα δεν δύναται να κυοφορήσει, 

συνιστάται η λύση της παρένθετης μητέρας. Τέλος, 

πάντα συζητείται και η λύση της υιοθεσίας για τα την 

οποία η χρονιότητα του νοσήματος δεν αποτελεί ανα-

σταλτικό παράγοντα. 

 

Εκτός από την ανάγκη για μετάγγιση αίματος που 

χρειάζεται ένα άτομο με θαλασσαιμία, τι άλλο 

μπορεί να είναι επιβαρυντικό;  

 

Οι ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία χρειάζονται συ-

χνές μεταγγίσεις αίματος, ώστε να αναπληρώνουν τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια- που όπως αναφέρθηκε- έχουν 

μικρότερο χρόνο επιβίωσης από τα φυσιολογικά. Οι 

συχνές μεταγγίσεις, όμως, χορηγούν και σίδηρο στον 



Το σώμα είναι φθαρτό, πρέπει να το καταλά-
βουμε αυτό όσους κανόνες του healthy ageing 
και να εφαρμόσουμε. Η ψυχή είναι αυτή που 
εξελίσσεται. Σχετικά με τη φιλοσοφία του 
healthy ageing, εξάλλου, έχω να πω ότι πρέπει 
να περιλαμβάνει και τη φροντίδα της ψυχής κι 
όχι μόνο του σώματος.

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



οργανισμό, ο οποίος μετά από έναν αριθμό μεταγγίσεων 

βρίσκεται σε περίσσεια. Εάν δεν αποβληθεί ο σίδηρος από 

τον οργανισμό, προκαλείται συσσώρευση στο μυοκάρδιο, 

το ήπαρ και τους ενδοκρινείς αδένες. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι οι ασθενείς παλιότερα έχαναν τη ζωή τους από 

την τοξικότητα του σιδήρου σε πολύ νεαρή ηλικία (περί τα 

20 έτη).  

Από τη δεκαετία του 1970 που κυκλοφόρησε το πρώτο 

φάρμακο αποσιδήρωσης που χορηγούνταν με 12ωρη υπο-

δόρια έγχυση, μέχρι τη δεκαετία του 2000 και σήμερα που 

κυκλοφορούν σκευάσματα από του στόματος για αποσι-

δήρωση, οι ασθενείς κατάφεραν μέσα σε 50 χρόνια να κερ-

δίσουν κυριολεκτικά ένα προσδόκιμο επιβίωσης που 

σήμερα φτάνει και ξεπερνά τα 70 έτη. Αναμένεται στο 

άμεσο μέλλον η εφαρμογή νέων θεραπειών που θα επιτρέ-

ψουν την ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. 

 

Όμως υπάρχει ήδη μια νέα θεραπεία που φαίνεται να 

αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι δεν είναι; 

 

Ναι. Το Luspatercept εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τρο-

φίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) το 2019 και από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2020 για τη θερα-

πεία της αναιμίας σε ενήλικες ασθενείς με β-θαλασσαιμία 

που χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαι-

ρίων.  

 

Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το φάρ-

μακο; Πώς λειτουργεί; 

 

Το Luspatercept είναι ο πρώτος και μοναδικός παράγον-

τας ωρίμανσης της ερυθροκυτταρικής σειράς και αντιπρο-

σωπεύει μια νέα κατηγορία θεραπείας για τους ασθενείς 

με β-θαλασσαιμία που μεταγγίζονται σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα. Το Luspatercept έχει τη δυνατότητα να αντι-

μετωπίσει την αναποτελεσματική ερυθροποίηση που σχε-

τίζεται με τη β-θαλασσαιμία, αλλά και τα 

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Πρόκειται για μια ανασυν-

δυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης, που μέσω ενός πολύπλοκου 

μηχανισμού συντελεί στην ωρίμανση και διαφοροποίηση 

των προδρόμων μορφών των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

(νορμοβλαστών) έως το τελικό στάδιο στον μυελό των 

οστών. 

Με απλά λόγια, χάρη στο νέο φάρμακο το ερυθρό αιμο-

σφαίριο μπορεί και προχωρά την ωρίμανσή του σε μετα-

γενέστερα στάδια από αυτά που έως τώρα μπορούσε μόνο 

του, μπορεί και παράγει μεγαλύτερη ποσότητα αιμοσφαι-

ρίνης από αυτήν που μέχρι τώρα παρήγαγε και έτσι επι-

βιώνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Και το αποτέλεσμα ποιο είναι; 

 

Μειώνει την ανάγκη των ασθενών για μεταγγίσεις ερυθρών 

αιμοσφαιρίων είτε αυξάνοντας το μεσοδιάστημά τους, είτε 

μειώνοντας την χορηγούμενη ποσότητα αίματος είτε πε-
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μπορεί ακόμη και να ανεξαρτητοποιηθούν από τις μεταγ-

γίσεις.  

 

Έχει σοβαρές παρενέργειες το φάρμακο;  

 

Κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς παρενέργειες.  Σε μια 

σχετική μελέτη, οι πιο συχνές (>10%) ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες οποιουδήποτε βαθμού ήταν κόπωση, μυοσκελετικός 

πόνος, ζάλη, διάρροια, ναυτία, αντιδράσεις υπερευαισθη-

σίας, υπέρταση, κεφαλαλγία, λοίμωξη του ανώτερου ανα-

πνευστικού, βρογχίτιδα και λοίμωξη του ουροποιητικού. 

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι παρενέργειες ήταν αναστρέ-

ψιμες με την πάροδο του χρόνου, και διακοπή του φαρμά-

κου λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας 

παρατηρήθηκε μόνο στο 4,5% των ασθενών που έλαβαν 

θεραπεία με Luspatercept. 

 

Η θεραπεία μπορεί να δοθεί σε γυναίκες που προσπα-

θούν να τεκνοποιήσουν; 

Όχι, διότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία σχετικά 

με την επίδραση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της κύη-

σης, όπως και με τα περισσότερα φάρμακα. Όμως, μπορεί 

να δοθεί μετά την εγκυμοσύνη και αυτό είναι κάτι πολύ ση-

μαντικό, διότι αφενός δίνει την ευκαιρία στη μητέρα να 

αφοσιωθεί στο μωρό της χωρίς να χρειάζεται συχνές με-

ταγγίσεις, αφετέρου κατά τη διάρκεια της κύησης διακό-

πτεται η θεραπεία αποσιδήρωσης, οπότε η μείωση του 

αριθμού των μεταγγίσεων και της χορηγούμενης ποσότη-

τας αίματος βοηθά στην ταχύτερη ανάκαμψη της μητέρας.  

 

Χρησιμοποιείται το φάρμακο και στη χώρα μας; 

 

Στη χώρα μας το φάρμακο χορηγείται μόνο σε νοσοκομεία 

που διαθέτουν Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, κατόπιν 

εγκρίσεως από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίω-

σης Φαρμάκων. Αναμφίβολα, η καινοτομία του συγκεκρι-

μένου φαρμάκου, σε συνδυασμό με τα καλά 

αποτελέσματα μέχρι σήμερα και τις σημαντικές ελλείψεις 

αίματος στη χώρα μας, το κατατάσσει στις πρώτες θερα-

πευτικές επιλογές για τους ασθενείς με β-θαλασσαιμία.  

 

τυχαίνοντας και τα δύο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να λαμβάνουν μι-

κρότερη ποσότητα αίματος, άρα και λιγότερο σίδηρο, ενώ 

οι επισκέψεις τους στο νοσοκομείο γίνονται πιο αραιές, με 

αποτέλεσμα να έχουν περισσότερο χρόνο για τις επαγγελ-

ματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις. 

 

Σε τι πoσοστό μειώνονται οι μεταγγίσεις; 

 

Οι μεταγγίσεις μειώνονται ποσοτικά είτε με λιγότερες μο-

νάδες αίματος είτε χρονικά με αύξηση του μεσοδιαστήμα-

τος μεταγγίσεων σε ποσοστό 30-50%. Κάποιοι ασθενείς 
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επτέμβρης, ο πιο οργανωτικός μήνας 
του χρόνου, μας καλεί να αφήσουμε 
πίσω τη χαλαρότητα του καλοκαιριού 
και να βρούμε ή να φτιάξουμε μία νέα 

διατροφική ρουτίνα με νέους στόχους, που θα 
μας βοηθήσουν να βγάλουμε τον καλύτερό μας 
εαυτό. 
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ΠΩΛΙΝΑ   
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

9 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ  
ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ  

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  

Σ



 

Ξέρω πως για πολλούς το να αλλάξουν συνήθειες ή 
να ακολουθήσουν ένα πλάνο διατροφής φαντάζει 
δύσκολο και γεννά ερωτήματα για το αν μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. Η απάντηση είναι απλή, μπο-
ρούμε! 

Πώς θα γίνει αυτό; Με απλά βήματα, χωρίς πανικό, 
χωρίς ακραίους στόχους και κυρίως με αγάπη για 
τον εαυτό μας. Η τελειότητα στη διατροφή δεν 
υπάρχει και δεν θα πρέπει να επιδιώκεται, σημαν-
τικό είναι να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας και 
να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις, στις ανάγκες 
του, αλλά και στις επιθυμίες που έχουμε, προσαρ-
μόζοντας τις διατροφικές μας επιλογές. 

 

Πάμε να δούμε μερικά απλά βήματα που θα μας 
βοηθήσουν να θέσουμε μία νέα διατροφική βάση-
ασπίδα σωματικής και ψυχικής υγείας. 
 

1. Έλεγξε το βάρος σου. Σημαντικό βήμα 
είναι να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τον 
αριθμό της ζυγαριάς. Θα μας βοηθήσει να 
δούμε πού βρισκόμαστε και να θέσουμε τον 
πρώτο στόχο βάρους. Θυμήσου, να μη θέτεις 
ακραίους στόχους, μικρά βήματα είναι αυτά 
που θα σε κάνουν να  φτάσεις και να διατη-
ρήσεις το επιθυμητό βάρος. 

 

2. Οργάνωσε τις ανάγκες σου. Αφιέρωσε λίγο 
χρόνο ώστε να φτιάξεις το μενού της εβδομά-
δας, να κάνεις τη λίστα για τα ψώνια σου και 
να τα προμηθευτείς. Οι ώρες μέσα στην 
ημέρα μας είναι γεμάτες από υποχρεώσεις 



Άσε τον εαυτό σου 
να κάνει ‘λάθη ή 
ατασθαλίες’ - δεν 
είναι όλες οι μέρες 
ίδιες.  
Θα έρθουν μέρες 
πολύ καλές και 
άλλες μέτριες, ση-
μαντικό είναι να 
κάνουμε τον ημε-
ρήσιο απολογισμό 
μας και να θετουμε 
κάθε μέρα έναν 
νέο μικρό στόχο 
για την επόμενη.“

“



που συχνά μας κρατάνε μακριά από υγιεινές διατροφικές επιλογές, η οργάνωση και ο προ-
γραμματισμός θα αποδειχθούν σωτήρια βήματα. 

 

3. Απόφυγε το 'έτοιμο΄ φαγητό. Το καλοκαίρι οι έξοδοι για φαγητό είναι συχνές, ας τις μει-
ώσουμε και ας εστιάσουμε στα σπιτικά κ υγιεινά γεύματα που θα έχουν λιγότερο αλάτι, λιγό-
τερη ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά. 

 

4. Θυμήσου να ενυδατώνεις τον οργανισμό σου, όσο η θερμοκρασία πέφτει έχουμε την τάση 
να ξεχνάμε το πολύτιμο νεράκι μας! 

 

5. Επίλεξε περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και υδατάνθρακες ολικής άλεσης. Θυμή-
σου, όσο λιγότερη επεξεργασία έχει το τρόφιμο που θα καταναλώσεις τόσο πιο θρεπτικό είναι. 

 

6. Προσπάθησε να επιλέξεις καλή πηγή πρωτεϊνών για το διαιτολόγιό σου, όπως ψάρια, κοτό-
πουλο, όσπρια και αυγά, περιορίζοντας το επεξεργασμένο και κόκκινο κρέας. 

 

7. Βρες χρόνο για εσένα, μία συνήθεια που σε χαλαρώνει και ένταξέ την στην ημέρα/εβδομάδα 
σου (διαλογισμός, βόλτα με φίλες, ταινίες, βιβλία, μουσική). Συχνά οι διατροφικές μας επιλο-
γές  επηρεάζονται από τη συναισθηματική μας φόρτιση, ας βρούμε το καταφύγιο σε άλλες 
διεξόδους και όχι στην τροφή. 

 

8. Ένταξε την άσκηση στη ζωή σου. Ο καλός καιρός μας βοηθάει να γυμναστούμε δίπλα στη 
φύση χαρίζοντάς μας διπλή αποφόρτιση. Εκμεταλλεύσου το! 

 

9. Άσε τον εαυτό σου να κάνει ‘λάθη ή ατασθαλίες’ - δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Θα έρθουν 
μέρες πολύ καλές και άλλες μέτριες, σημαντικό είναι να κάνουμε τον ημερήσιο απολογισμό 
μας και να θέτουμε κάθε μέρα έναν νέο μικρό στόχο για την επόμενη. 

 

Αγάπησε τον εαυτό σου και φρόντισέ τον μέσω της αλλαγής στις διατροφικές σου συνήθειες. 
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Τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα είναι κοινή πε-
ριουσία του ζευγαριού. Θα πρέπει να συναι-
νέσουν και οι δύο για το τι θα απογίνουν αν 
χωρίσει το ζευγάρι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 
Καταχωρήστε με ακρίβεια το προφίλ, τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει η μονάδα σας, καθώς και  
τα βιογραφικά του επιστημονικού σας προσω-
πικού και “συστηθείτε” διαδραστικά  μέσα από 
φωτογραφίες και βίντεο.  
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ΜΑΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α) 
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ίναι πλέον γνωστό, πως η χώρα μας ήταν πρωτο-

πόρος στη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου γύρω 

από τις ιατρικές μεθόδους της αναπαραγωγής με 

ιατρική υποβοήθηση. Η εξέλιξη, όμως, στον 

τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής, οι νέες τεχνικές, αλλά 

κυρίως οι κοινωνικές συνθήκες, κατέστησαν επιβεβλημένη τη 

μεταρρύθμιση πολλών διατάξεων του αρχικού νόμου.  

Επιγραμματικά, με τον νόμο 4958/2022 όπως αυτός δημοσι-

εύτηκε και ισχύει,  επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές:  

Αυξήθηκε το όριο ηλικίας των υποβοηθούμενων γυναικών από 

τα 50 έτη στα 54 έτη. Οι γυναίκες που θα υπερβαίνουν το 50ο 

έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να υποβληθούν σε ιατρικώς 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) αφού υποβάλλουν σχε-

τική αίτηση προς την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) και αφού τους χορηγηθεί η απαιτού-

μενη άδεια. Η άδεια αυτή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΑΙΥΑ 

θα ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της. 

Επιτρέπεται πλέον ρητώς η ΙΥΑ και για τη διατήρηση γονιμό-

τητας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας. 

Μπορούν να κρυοσυντηρούν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα 

το γενετικό τους υλικό χωρίς να υφίσταται κάποιος λόγος 

υγείας. Μάλιστα για την κρυοσυντήρηση του μη γονιμοποι-

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ  
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ  

ΙΑΤΡΙΚΩΣ  
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ 

 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ε
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ημένου γενετικού υλικού δεν απαιτείται πλέον η 

συναίνεση – συγκατάθεση συζύγου/ συντρόφου. 

Επιτρέπεται το γνωστό σε όλους social freezing, 

δηλαδή η κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού για τη 

διατήρηση της γονιμότητας μόνο για κοινωνικούς 

λόγους. 

Μία επίσης επαναστατική μεταρρύθμιση είναι η 

δωρεά γενετικού υλικού μεταξύ συγγενών σε πλά-

για γραμμή. Καθώς και η δωρεά γενετικού υλικού 

από ανώνυμο και επώνυμο δότη. Αναφορικώς με 

την ανωνυμία και την επωνυμία δοτών, βλέπουμε 

τη δημιουργία ενός νέου σχήματος δωρεάς. Οι 

ίδιοι οι δότες θα επιλέγουν: α) εάν  θα παραμεί-

νουν ανώνυμοι (οπότε θα ισχύουν όσα γνωρίζαμε 

έως σήμερα για την ανωνυμία δοτών και δοτριών), 

β) εάν θα είναι επώνυμοι και γ) εάν θα γίνουν γνω-

στοί στο τέκνο μετά τα 18 του έτη, εφόσον το ζη-

τήσει το τέκνο. Συγχρόνως την επιλογή του είδους 

δότη/ δότριας θα την έχουν και οι δύο σύζυγοι/ 

σύντροφοι. Επίσης, θα δύναται πλέον να  κρυο-

συντηρείται σπέρμα / ωάριο με σκοπό τη διάθεση 

ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. 

Τροποποιήθηκε το καθεστώς της κρυοσυντήρησης 

και ως προς το χρονικό περιθώριο και ως προς τα 

πρόσωπα που καταθέτουν το γενετικό υλικό. Έτσι, 

δεν υπάρχει πλέον ανώτατο όριο κρυοσυντήρη-

σης, αρκεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα από τα 

οποία προέρχεται το γενετικό υλικό κατόπιν έγ-

γραφης συναίνεσης τους να αιτούνται την παρά-

ταση αυτή. Συνεπώς, εάν πρόκειται για 

γονιμοποιημένα ωάρια θα απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση και των δύο συζύγων ή συντρόφων, 

προκειμένου, όμως, για μη γονιμοποιημένο γενε-

τικό υλικό, η έγγραφη συναίνεση θα δίδεται μόνο 

από τα πρόσωπα από τα οποία προέρχεται. Με τη 

μεταρρύθμιση αυτή αποκαταστάθηκε και η «αδι-

κία» της καταστροφής  των ωαρίων/ του σπέρμα-

τος μετά το διαζύγιο, ακύρωση γάμου, διάσταση, 

καταγγελία συμφώνου συμβίωσης, διάσπαση της 

ελεύθερης ένωσης κλπ. Έτσι, το μη γονιμοποι-



ημένο γενετικό δεν καταστρέφεται, αλλά διατηρείται 

και χρησιμοποιείται από αυτόν στον οποίο ανήκει. 

Μία πολύ σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση είναι η 

έγγραφη συναίνεση του άρθρου 1456 Α.Κ για την οποία 

θα γίνει μελλοντικά εκτενής αναφορά. Όπως αναφέρ-

θηκε ανωτέρω, προκειμένου για την κρυοσυντήρηση μη 

γονιμοποιημένου γενετικού υλικού, αυτή θα πραγματο-

ποιείται αποκλειστικά από το πρόσωπο που το καταθέ-

τει. Συνεπώς, εάν η σύζυγος θέλει να κρυοσυντηρήσει τα 

ωάριά της μπορεί να προχωρήσει στην κρυοσυντήρηση 

χωρίς τη συναίνεση του συζύγου. Ομοίως και για τον σύ-

ζυγο. Μόνο για την κρυοσυντήρηση των ζυγωτών και 

των γονιμοποιημένων ωαρίων απαιτείται η έγγραφη συ-

ναίνεση και των δύο. 

Τροποποίηση επήλθε και για την τύχη του γενετικού υλι-

κού που δεν χρησιμοποιείται για ΙΥΑ. Τα πρόσωπα που 

προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση αποφασίζουν με 

ατομική έγγραφη δήλωση προς τον γιατρό ή τη Μονάδα 

πριν την έναρξη της διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρημέ-

νοι γαμέτες που τους ανήκουν, αλλά δεν θα τους χρει-

αστούν πια, θα α) διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα κατά 

προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο για-

τρός ή το ιατρικό κέντρο, β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς 

αντάλλαγμα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκο-

πούς, γ) θα καταστραφούν. Προκειμένου, όμως, για γο-

νιμοποιημένα ωάρια, τα πρόσωπα θα αποφασίζουν για 

την τύχη τους με κοινή έγγραφη δήλωση. Υπάρχει πλέον 

η δυνατότητα η δήλωση αυτή για όλες τις περιπτώσεις 

να τροποποιηθεί. 

Μεταβολές επήλθαν και στην προεμφυτευτική γενετική 

διάγνωση, στον τρόπο αποζημίωσης δοτών/ δοτριών, 

καθώς και στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως πρόκειται για μία σημαν-

τική νομοθετική  μεταρρύθμιση. Θα πρέπει, όμως, νομο-

θετικά να εξορθολογιστούν και οι διοικητικές και οι 

ποινικές κυρώσεις που αφορούν στον βασικό νόμο 

3305/2005. Στο απώτερο μέλλον θα επιχειρηθεί και η 

επιμέρους ανάλυση και ερμηνεία των ανωτέρω διατά-

ξεων. 
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Αυξήθηκε το όριο  
ηλικίας των υποβοη-
θούμενων γυναικών. 
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ΘΕΜΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ  
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ  

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών



 Θέμης Μαντζαβίνος είναι Ειδικός 
Υπογονιμότητας, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Γυναικολογίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Επιστημονικής 

Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής του Institute of Life – IΑΣΩ.  
Είναι επίσης ο επιστήμονας που έφερε στον 
κόσμο το πρώτο παιδί με δανεικό ωάριο το οποίο 
είναι σήμερα 38 χρονών.  
Με τη μεγάλη του εμπειρία και ως Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής που διοργάνωσε το 5ο Συνέδριο 
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, έχει πολλά να 
μας πει σχετικά με όλες τις νέες πληροφορίες 
που αφορούν αυτόν τον τομέα της επιστήμης 
που τόσο στο παρελθόν όσο και τα τελευταία 
χρόνια δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες γονείς με 
προβλήματα γονιμότητας να κατακτήσουν τον 
πολυπόθητο στόχο: να κρατήσουν ένα ή και πε-
ρισσότερα μωρά στην αγκαλιά τους παρά τα 
όποια προβλήματα υπογονιμότητας. 

Ο
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Ποια νεότερη πληροφορία έχετε να πείτε στο 
ευρύ κοινό σχετικά με τη γονιμότητα των αν-
δρών; 
 
Αυτό που έχουμε πλέον διαπιστώσει είναι ότι το 
σπέρμα με το πέρας της ηλικίας εξασθενεί. Έχει βρε-
θεί ότι αν μείνει έγκυος μια γυναίκα από άνδρα με-
γάλης ηλικίας, μπορεί να έχει προβληματική 
εγκυμοσύνη, δηλαδή μπορεί να έχουμε αποβολές, πρό-
ωρο τοκετό, νεκρά μωρά ή παιδιά με προβλήματα 
υγείας, όπως αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα 
και διάφορες παθήσεις. Αυτό επίσης που έχουμε δια-
πιστώσει από έρευνες είναι ότι το περιβάλλον επιδρά 
πολλαπλώς στο σπέρμα. Πιο συγκεκριμένα, η μόλυνση 
του περιβάλλοντος, τα αόρατα χημικά στην ατμό-
σφαιρα, τα πρόσθετα στα τρόφιμα και φυσικά το κά-
πνισμα επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα τους 
σπέρματος.  
 
Σε αντίθεση με τις γυναίκες που γεννιούνται με τον 
συνολικό αριθμό ωαρίων τους, το σπέρμα στους άνδρες 
παράγεται συνεχώς. Από τη στιγμή που δημιουργεί-
ται, το σπέρμα για να απελευθερωθεί τελικά με την 
εκσπερμάτιση χρειάζονται 72 μέρες. Σε αυτές τις 72 
ημέρες διάφοροι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν 
αρνητικά πάνω του.  
Πλέον υπάρχουν πολλές έρευνες και πληροφορίες που 
επιβεβαιώνουν ότι η γονιμότητα των ανδρών είναι 
ευαίσθητη στους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. 
Υπάρχουν άνδρες που λόγω του επαγγέλματός τους 
πλήττονται από υπογονιμότητα. 
 
Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα επαγ-
γέλματα;  
 
Αγρότες, ελαιοχρωματιστές, κομμωτές, πυροσβέστες 
μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα γονιμότητας. 
  
Καταλαβαίνω ότι η έκθεση στα χημικά μπορεί 
να επηρεάσει την γονιμότητα, οι πυροσβέστες, 
όμως, γιατί να έχουν υπογονιμότητα; 



Οι πυροσβέστες εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, 
όχι μόνο κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά 
και λόγω των στολών που φορούν. Το σπέρμα -και γε-
νικά η λειτουργία των όρχεων- είναι ευαίσθητη στη 
θερμότητα και η γονιμότητα επηρεάζεται. Φυσικά, 
δεν θα πρέπει να γενικεύουμε και να λέμε ότι όλοι οι 
πυροσβέστες ή τα προαναφερθέντα επαγγέλματα πα-
ρουσιάζουν υπογονιμότητα. Αλλά γενικά έχουμε δια-
πιστώσει περισσότερα περιστατικά με προβλήματα 
γονιμότητας σε αυτά τα επαγγέλματα.  
 
Αυτός είναι ο λόγος που συνίσταται οι άνδρες 
που θέλουν να προστατέψουν τη γονιμότητά 
τους να αποφεύγουν τη συστηματική χρήση 
σάουνας και τα στενά εσώρουχα;  
 
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Γενικά δεν θέλουμε η πε-
ριοχή των γεννητικών οργάνων να είναι σε συνθήκες 
υψηλής θερμοκρασίας, γιατί επηρεάζεται η κινητικό-
τητα του σπέρματος.  
 
Υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα που λέει ότι 
ακόμα και η χρήση laptop πάνω στα πόδια ενός 
άνδρα μπορεί να είναι επιβαρυντική; 
 
Ναι και πάλι λόγω της θερμότητας που προκαλεί στην 
περιοχή των γεννητικών οργάνων. Γι αυτό συνιστούμε 
η χρήση του laptop να γίνεται πάνω σε γραφείο ή τρα-
πέζι και όχι πάνω στα πόδια. 
 
Άρα το να δει ένας άνδρας την αγαπημένη του 
σειρά με το laptop αγκαλιά στον καναπέ είναι 
μια συνήθεια που μπορεί να βλάψει τη γονιμό-
τητά του; 
 
Ναι, σωστά.  
 
Γενικά τι συνιστάται ως μέτρο πρόληψης για 
τους άνδρες που κάνουν επιβαρυντικά για τη 
γονιμότητά τους επαγγέλματα;  
 



Μέχρι τώρα παροτρύναμε τις γυναίκες που τα ωάριά 
τους ξέρουμε ότι γερνούν να κάνουν κατάψυξη ωα-
ρίων. Αν οι άνδρες εξασκούν για χρόνια ένα από τα 
επαγγέλματα που προαναφέραμε και σκέφτονται να 
αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, πλέον τους 
προτείνουμε να σκεφτούν την κατάψυξη σπέρματος.  
Οι μέθοδοι κατάψυξης σπέρματος ή ωαρίων μας επι-
τρέπουν σήμερα να τα αποψύχουμε με επιτυχία σχε-
δόν 100%, έστω κι αν έχουν περάσει 10 χρόνια.  
 
Να μιλήσουμε λίγο για τις πρόσφατες αλλαγές 
που έγιναν στο νομοσχέδιο σχετικά με την υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή. Ποια από αυτές θε-
ωρείτε πιο σημαντική;  
 
Η απελευθέρωση της χρήσης των κατεψυγμένων τους 
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ωαρίων από τις γυναίκες. Υπήρχε ένας περίεργος 
νόμος που περιόριζε τη γυναίκα που είχε κάνει κατά-
ψυξη των ωαρίων της κατά τη διάρκεια του γάμου της. 
Ακόμα κι αν χώριζε με διαζύγιο, δεν μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει τα καταψυγμένα της ωάρια χωρίς τη συγ-
κατάθεση του πρώην συζύγου της. Πλέον μπορεί να 
τα χρησιμοποιήσει χωρίς κανέναν περιορισμό εφόσον 
χωρίσει.  
 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κατεψυγμένα 
έμβρυα από έναν γάμο που έχει λήξει όμως, 
έτσι δεν είναι;  
 
Όχι, αν δεν συμφωνήσει και υπογράψει σε αυτό ο 
πρώην σύζυγος.  



Σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι 
υπάρχει μια μεγάλη αύξηση από γυναίκες άνω των πε-
νήντα που θέλουν να γίνουν μητέρες, ιδιαίτερα όχι 
τόσο για εκείνες που δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τα 
πενήντα, όσο για εκείνες που έχουν χωρίσει και μπο-
ρεί να έχουν ήδη παιδιά, αλλά επιθυμούν να ξαναγί-
νουν μητέρες με τον νέο τους σύντροφο.  
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μια εγκυ-
μοσύνη στην ηλικία των πενήντα για μια γυναίκα δεν 
είναι τόσο απλή υπόθεση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή 
γιατί μπορεί να προκύψουν πολύ σοβαρές επιπλοκές. 
Χρειάζεται εξονυχιστικός έλεγχος της υγείας και της 
φυσικής κατάστασης της γυναίκας που θέλει να προ-
χωρήσει σε εξωσωματική σε αυτήν την ηλικία γιατί οι 
κίνδυνοι είναι πολλοί. Πρόκειται αναμφισβήτητα για 
υψηλού ρίσκου εγκυμοσύνη, και η γυναίκα πρέπει να 
είναι καλά ενημερωμένη από τον γιατρό της για τους 
κινδύνους πριν αποφασίσει να προχωρήσει, ενώ απαι-
τείται στενή ιατρική παρακολούθηση μέχρι τον το-
κετό.  
 
Η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα που παρέχει 
υψηλές υπηρεσίες στις θεραπείες υποβοηθού-
μενης αναπαραγωγής σε σχετικά χαμηλές τιμές 
και για αυτό αποτελεί πόλο έλξης ιατρικού του-
ρισμού. Σωστά; 
 
Σωστά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουμε υψηλό 
ποσοστό επιτυχιών στην εξωσωματική και ένα αρκετά 
φιλικό πλαίσιο νομοθεσίας, με κύριο και βασικό το ότι 
επιτρέπεται η χρήση ωαρίων από δότρια που σε κά-
ποιες χώρες δεν επιτρέπεται.  
 
Θεωρείτε, όμως, ότι υπάρχει κάποιο κενό το 
οποίο χρειάζεται να καλυφθεί; 
 
Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τράπεζα ωαρίων. Μόνο 
τράπεζα σπέρματος εδώ και 30 χρόνια. Το ότι δεν 
υπάρχει τράπεζα ωαρίων έχει ως αποτέλεσμα να υπάρ-
χει μια αναμονή για τις γυναίκες που αναζητούν 
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Αν δεν έχει χωρίσει νομικά και θέλει να κάνει 
εξωσωματική με το σπέρμα άλλου άνδρα ο 
οποίος συναινεί σε αυτό; 
 
Όχι, δεν επιτρέπεται αυτό, κυρία Κασσαβέτη.  
Άρα αν είμαι παντρεμένη δεν μπορώ να κάνω ό,τι 
θέλω με τα κατεψυγμένα ωάριά μου όπως θα μπο-
ρούσα να κάνω με βάση το νόμο της φύσης με τα ωάρια 
στις ωοθήκες μου… 
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ισχύει ότι πολλά παιδιά δεν 
είναι βιολογικά παιδιά των νόμιμων συζύγων.  
 
Δεν θεωρείτε σημαντική εξέλιξη την αλλαγή 
νομοθεσίας με την οποία το όριο ηλικίας στην 
εξωσωματική αυξήθηκε στα 54 χρόνια στις γυ-
ναίκες; 



ωάρια δότριας για να προχωρήσουν στη θεραπεία εξω-
σωματικής. 
 
Ως εκ τούτου, αναγκάζεστε να αναζητήσετε δα-
νεικά ωάρια και από άλλες χώρες εκτός Ελλά-
δας; 
 
Ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να εισά-
γουμε δανεικά ωάρια από όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Δεν μπορούμε να πάρουμε από τις Ηνωμένες Πολι-
τείες της Αμερικής, για παράδειγμα.  
 
Υπάρχουν ζευγάρια ή γυναίκες που προτιμούν 
ωάρια από ξένες δότριες κι όχι Ελληνίδες;  
 
Ναι, φυσικά. Συνήθως γιατί μπορεί να συντομεύσουν 
τη διαδικασία, όμως. Μια χώρα στην οποία απευθυνό-
μαστε είναι η Ισπανία, επειδή η Ισπανία έχει τράπεζα 
ωαρίων. Και στην Ιταλία υπάρχει τράπεζα ωαρίων για 
χρήση από τις άλλες χώρες κι όχι από την ίδια την 
Ιταλία, επειδή η Ιταλία λόγω του Βατικανού δεν επι-
τρέπει τη χρήση δανεικών ωαρίων.  
 
Άρα μια Ιταλίδα που χρειάζεται να κάνει εξω-
σωματική με δανεικά ωάρια για να γίνει μη-
τέρα μπορεί να χρειάζεται να επισκεφτεί την 
Ελλάδα για να τα καταφέρει, παρόλο που 
υπάρχει τράπεζα ωαρίων στη χώρα της;  
 
Ναι, ακριβώς αυτό.  
 
Νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει 
καλή διαθεσιμότητα στην παρένθετη μητρό-
τητα στην Ελλάδα, μια υπηρεσία που είναι πιο 
οργανωμένη σε άλλες χώρες, όπως η Ουκρανία 
για παράδειγμα.  
 
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα τα ζευγάρια 
που χρειάζονται παρένθετη μητέρα δεν είναι τόσο εύ-
κολο να τη βρουν. Βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε, 
όμως συνήθως πρέπει να την αναζητήσουν μόνοι τους 

από το φιλικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον. 
 
Κι εφόσον είναι συνήθως ένα οικείο πρόσωπο, 

πώς διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μετά συ-

ναισθηματικές παρενέργειες; 

 
Υπάρχει νομικό πλαίσιο και υπογράφεται ιδιωτικό 
συμφωνικό που διασφαλίζει τα δικαιώματα του παι-
διού και όλων των εμπλεκόμενων. Είναι όλα νομοθε-
τημένα με βάση την προστασία για τα ζευγάρια και το 
μωρό που έρχεται στον κόσμο. 
 
Κύριε Μαντζαβίνο, με δεδομένο το πρόβλημα 

της υπογεννητικότητας που υπάρχει στην Ελ-

λάδα, δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση των ζευγα-

ριών που χρειάζονται να κάνουν εξωσωματική; 

Είναι μια μεγάλη οικονομική αιμορραγία αυτό 

το ταξίδι για κάποια ζευγάρια που δεν τα κατα-

φέρουν με την πρώτη προσπάθεια.  

 
Στην Αγγλία στις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 40 
γίνονται δωρεάν 4-5 εξωσωματικές. Θα ήταν δίκαιο 
και καλό αυτό να ισχύσει κάποια στιγμή και στην Ελ-
λάδα.   
 

Θέλετε να μας αναφέρετε μια σημαντική εξέ-

λιξη την οποία συζητήσατε στο φετινό συνέ-

δριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης; 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια σημαντική εξέλιξη η 
οποία μελετάται και συζητήθηκε. 
Μέχρι τώρα οι εμβρυολόγοι με βάση την εμπειρία τους 
και τις διαιρέσεις του γονιμοποιημένου εμβρύου επέ-
λεγαν τα καλύτερης ποιότητας για εμβρυομεταφορά 
έμβρυα. Πλέον υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος αλ-
γόριθμος επιλογής εμβρύων, το embryo ranking intel-
ligent certification που δίνει περισσότερες 
πληροφορίες για την καταλληλότητα του εμβρύου που 
έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης.  
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Οι Ελληνίδες είναι ανοιχτές στη χρήση δανεικών ωαρίων 
ή προτιμούν να προσπαθούν με δικά τους ωάρια μέχρι να 
τα καταφέρουν;  
 
Είναι περισσότερο ανοιχτές από ποτέ στη χρήση δανεικών ωαρίων. 
Μόλις τις εξηγήσεις πόσες είναι οι πιθανότητες να γίνουν πιο σύν-
τομα μητέρες και καταλάβουν ότι μια γυναίκα στην ηλικία των 40 
ή 50 που χρησιμοποιεί δανεικά ωάρια μπορεί να αποκτήσει παιδί 
σαν να είναι 20 χρονών. Μια γυναίκα χρησιμοποιώντας δανεικά 
ωάρια μπορεί να κάνει παιδί ακόμα κι αν έχει σταματήσει η πε-
ρίοδός της.  
 
Κύριε Μαντζαβίνο, μια γυναίκα που διαγιγνώσκεται με 
καρκίνο στον μαστό και δεν έχει κάνει παιδιά, την προ-
τρέπετε να καταψύξει ωάρια για μελλοντική χρήση όταν 
τελειώσει η περιπέτεια της υγείας της, έτσι δεν είναι; Δεν 
ενέχει κινδύνους αυτή η κίνηση, δεδομένου ότι χρειάζε-
ται να βομβαρδιστεί με ορμόνες για τη διέγερση των ωο-
θηκών και την παραγωγή ωαρίων;  
 
Είναι σημαντικό να καταλάβει αυτή η ομάδα γυναικών ότι ο πρώ-
τος που χρειάζεται να συμβουλευτεί πριν ξεκινήσει τη θεραπεία 
για τον καρκίνο -χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργική 
επέμβαση- είναι ο ειδικός γονιμότητας. Όλα γίνονται πολύ γρή-
γορα. Χρειάζονται μόνο δεκαπέντε μέρες για να πάρουμε ωάρια 
για κατάψυξη και τα οιστρογόνα που χορηγούνται είναι αποδε-
δειγμένο ότι δεν είναι επιβαρυντικά. Είναι μόνο μια μικρή δόση 
οιστρογόνων. Όταν μένει έγκυος μια γυναίκα είναι δέκα φορές πε-
ρισσότερη η οιστραδιόλη που παράγει. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει. 
Είναι μια σοφή κίνηση η προσπάθεια για διατήρηση της γονιμό-
τητας γιατί εξασφαλίζει στη γυναίκα την πιθανότητα να γίνει μη-
τέρα αποκτώντας το βιολογικό της παιδί όταν αναρρώσει.   
 
Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει είναι ότι τα παιδιά που προέρ-
χονται από εξωσωματική είναι πιο ευτυχισμένα. Πώς το εξηγείτε 
αυτό;  
Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι οι γονείς των παιδιών που 
φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με εξωσωματική από τον πόθο και 
τη λαχτάρα τους, ακόμα και τον αγώνα τους να γίνουν γονείς, 
είναι πιο υποστηρικτικοί προς τα παιδιά τους. Τα παιδιά της εξω-
σωματικής μπορεί να μην είναι παιδιά του έρωτα -όπως παλιότερα 
κάποιοι υποστήριζαν- είναι όμως παιδιά της αγάπης. 







Η τεχνολογία εξελίσσεται.  
Το ίδιο και τα θερμόμετρα.

5 ερωτήσεις για τα νέας γενιάς θερμόμετρα  

για εγκύους, βρέφη και παιδιά. 

Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορείτε να ελέγχετε, μέσω smartphone ή tablet, τη 

θερμοκρασία του παιδιού σας από άλλο δωμάτιο, 

χωρίς να χρειαστεί να το ξυπνήσετε κατά τη διάρκεια 

της νύχτας για να του βάλετε θερμόμετρο; Ότι μπο-

ρείτε να απολαμβάνετε ηρεμία χωρίς να μένετε ξύ-

πνιοι όλη νύχτα, ακόμα κι όταν το παιδί σας έχει 

πυρετό ή την περίοδο της εγκυμοσύνης, που η επα-

γρύπνηση για την υγεία σας είναι μεγαλύτερη; Κι 

όμως, αυτό πλέον είναι εφικτό χάρη στα νέας γενιάς 

θερμόμετρα. 

Το παγκόσμια πρώτο επαναφορτιζόμενο θερμόμετρο 

Fever Trap που παρακολουθεί συνεχόμενα και με 

ακρίβεια τη θερμοκρασία τη δική σας ή του παιδιού 

σας, χαρίζοντας σε εσάς και το παιδί σας, ηρεμία και 

ασφάλεια είναι γεγονός. 

Πώς λειτουργεί 

Το μαλακό και άνετο patch εφαρμόζεται σταθερά στο 

δέρμα κάτω από τη μασχάλη με ειδικό αυτοκόλλητο 

ιατρικής σιλικόνης.  

Μέσω smartphone ή tablet, ελέγχετε ανά πάσα στιγμή 

τη θερμοκρασία του παιδιού σας, από άλλο δωμάτιο 

χωρίς να χρειαστεί να το ξυπνήσετε.  

Άλλωστε το Fever Trap θα σας ειδοποιήσει με ηχητικό 

και οπτικό μήνυμα, όταν ο πυρετός του παιδιού σας 

ανέβει.  

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονε-

κτήματα που εξασφαλίζονται 

Το Fever Trap διαθέτει λειτουργία ειδοποιήσεων πυ-

ρετού και επαναφορτίζεται στη βάση του, για συνεχό-

μενη χρήση έως και 7 ημέρες. Έχει εμβέλεια έως 40μ. 

και είναι συμβατό με συσκευές iOS ή Android. Ο ευαί-

σθητος αισθητήρας εφαρμόζεται με το ειδικό αυτοκόλ-

λητο στο δέρμα, ανιχνεύει με κλινική ακρίβεια τη θερ-

μοκρασία του παιδιού σας και στέλνει την πληροφο-

ρία στο smartphone, για να ενημερώνεστε σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

εξασφαλίζουν: 

 

•Ακριβείς λήψεις  ειδοποιήσεων πυρετού. 

•Συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας κατά τη 

διάρκεια του ύπνου και όλη τη μέρα. 

•Πολλαπλά προφίλ για χρήση από όλη την οικο-

γένεια. 

 

Πόσο ασφαλές είναι; 

Το Fever Trap είναι μαλακό και εύκαμπτο όσο το 

δέρμα του μωρού σας. Βιοσυμβατό, χωρίς μόλυβδο 

και χωρίς BPA. Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth 

4.1 χαμηλής ενέργειας, για την ασφάλεια του μωρού 

σας και έχει έγκριση από τον FDA για νοσοκομειακή 

χρήση. 

Πώς διασφαλίζει έναν ήρεμο ύπνο 

Με το Fever Trap ορίζετε εσείς τη θερμοκρασία που 

θέλετε να ειδοποιηθείτε και το θερμόμετρο θα στείλει 

οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις, κατευθείαν στο 

smartphone ή το tablet σας. Με αυτόν τον τρόπο εξα-

σφαλίζετε ένα ήρεμο ύπνο και απόλυτο έλεγχο πιθα-

νού πυρετού ακόμα και όταν τα μάτια σας είναι 

κλειστά.  

Πώς διευκολύνει τη σχέση με τον γιατρό 

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κρατάτε ιστορικό, 

να καταχωρείτε τα φάρμακα που χορηγείτε καθώς και 

να μοιραστείτε τα δεδομένα με τον παιδίατρο ή οποι-

ανδήποτε γιατρό σάς παρακολουθεί αν είστε έγκυος. 

Είναι χρήσιμο για τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν; 

Η θερμοκρασία της γυναίκας κατά την ωορρηξία είναι γνωστό ότι ανεβαίνει οπότε το Fever Trap με την 

σωστή καθοδήγηση του γυναικολόγου μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλά-

βουν να εντοπίσουν πότε ίσως έχουν ωορρηξία επιδιώκοντας σεξουαλική επαφή για πιθανή σύλληψη 
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υτό που ίσως έκανε εντύπωση στους πε-

ρισσότερους σχετικά με τις αλλαγές στη 

νομοθεσία για την εξωσωματική γονιμο-

ποίηση στην Ελλάδα ήταν η επέκταση 

του ηλικιακού ορίου στις γυναίκες. Όμως, η αλήθεια 

είναι ότι υπήρξαν πολύ σημαντικότερες αλλαγές από 

αυτή, καθώς πλέον καθιερώνεται άλλου είδους ευελιξία 

σχετικά με το σε ποιον ανήκει το γενετικό υλικό που 

χρησιμοποιείται στις κλινικές υποβοηθούμενης αναπα-

ραγωγής και ποιοι ή ποιος είναι ο γονιός ενός παιδιού 

που γεννιέται με αυτόν τον τρόπο.  

Ο Νικόλαος Βραχνής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαι-

ευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, που πρόσφατα μάλιστα ανέλαβε 

την προεδρία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθού-

μενης Αναπαραγωγής, μιλάει αναλυτικά για το ποιες 

ακριβώς είναι αυτές οι αλλαγές και τι συνεπάγονται, 

εξηγώντας γιατί και πώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον ότι 

έχει ένα από τα πιο προοδευτικά νομικά πλαίσια υπο-

βοηθούμενης αναπαραγωγής στον κόσμο.   

 

Θέλετε να μας πείτε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος 

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής;  

 

Είναι το εργαστήρι στο οποίο δημιουργείται το πλαίσιο 

που αφορά τις διαδικασίες της εξωσωματικής γονιμο-

ποίησης και όπου ελέγχεται το περιβάλλον που επιχει-

ρούν οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής της Ελλάδας, καθώς και οι τράπεζες 

κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού. Σήμερα λειτουρ-

γούν 55 κέντρα αναπαραγωγής. Στην ιστοσελίδα μας 

υπάρχουν όλα τα κέντρα που λειτουργούν νόμιμα και 

έχουν ενεργή άδεια από την Αρχή. Η Αρχή πραγματο-

ποιεί τακτικές επισκέψεις για να ελέγξει αν πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις από τους γιατρούς και τους βιο-

λόγους που εργάζονται στις μονάδες, ότι ο εξοπλισμός 

λειτουργεί ορθά και ότι οι διαδικασίες υποβοηθούμε-

νης αναπαραγωγής πραγματοποιούνται με ασφαλή 

τρόπο.  

Ο ρόλος της Αρχής, επομένως, είναι κυρίως επο-

πτικός;  

Αυτός δεν είναι ο μόνος ρόλος της Αρχής. Η Αρχή έχει 

δυο διακριτά τμήματα, που είναι το εποπτικό συμβού-

λιο και η γραμματεία της. Τόσο το ένα όσο και το άλλο 

εργάζονται σκληρά για να μπορέσουν να διασφαλίσουν 

στο πώς θα λειτουργούν σωστά οι μονάδες και στο πώς 

θα μπορούμε να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο 

ρόλος της Αρχής, λοιπόν, είναι να διασφαλίζει ότι αυτές 

οι μονάδες και οι τράπεζες κρυοσυντήρησης γενετικού 

υλικού παρέχουν τις σωστές υπηρεσίες στα ζευγάρια 

που χρειάζονται να καταφύγουν στην υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή για να αποκτήσουν παιδί. Αυτές οι υπη-

ρεσίες ορίζονται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και το 

αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Όσον αφορά το ελληνικό πλαί-

σιο, η Αρχή κάνει εισηγήσεις στο Υπουργείο Υγείας 

σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται το νομο-

θετικό πλαίσιο, με στόχο να γίνουν μεταρρυθμίσεις. 

Πρόσφατα, μάλιστα, είδαμε αυτή τη σπουδαία μεταρ-

ρύθμιση σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

που αφορά τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Ελλήνων.  

 

Οι νομοθετικές αλλαγές στον τομέα της υποβοη-

θούμενης αναπαραγωγής προκύπτουν δηλαδή 

κατόπιν εισηγήσεων της Αρχής. Σωστά; 

  

Σωστά. Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο βήμα για μια αλλαγή 

είναι να σκέφτεσαι πώς η ελληνική νομοθεσία που 

αφορά το ιδιαίτερο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπα-

ραγωγής μπορεί να γίνει πιο σωστή, δίκαιη και φιλική 

στη χώρα μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιατρική 

επιστήμη εξελίσσεται και οι ανάγκες των ανθρώπων 

αλλάζουν, ενώ πολλές φορές προκύπτουν και νέες ιδι-

αίτερες συνθήκες που απαιτούν μεταρρυθμίσεις. Όπως 

η πανδημία του κορωνοϊού, για παράδειγμα.  

 

Ναι, ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό ότι δώσατε 

λόγω πανδημίας δυο χρόνια επέκταση στο χρο-

νικό όριο των γυναικών που προσπαθούν να 

αποκτήσουν παιδί με εξωσωματική…  

GO by GONIMOTITA / 64

A





Αυτή η περίοδος μας δίδαξε πολλά και ήταν το προοί-

μιο κάποιων σημαντικών αλλαγών που επήλθαν. Όταν 

δώσαμε την αύξηση μέχρι τα 52 έτη στο ηλικιακό όριο 

των γυναικών, δεχτήκαμε τόσα πολλά τηλεφωνήματα, 

ευχαριστίες και αιτήματα από ζευγάρια σχετικά με 

αυτό. Κάποιες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αισθάν-

θηκαν αδικημένες, γιατί δεν προλάβαιναν να ολοκλη-

ρώσουν τα αναπαραγωγικά τους σχέδια, για 

παράδειγμα. Αυτό μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι 

αυτό το μέτρο θα πρέπει να γίνει μόνιμο και να επεκτα-

θεί χρονικά. Έτσι φτάσαμε στο να νομιμοποιηθεί πλέον 

το ηλικιακό όριο των 54 ετών για τις γυναίκες σε ό,τι 

αφορά την εξωσωματική.  

 

Τι ακριβώς σας ώθησε σε περαιτέρω επέκταση 

του ηλικιακού ορίου;  

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε με βάση την ισχύουσα 

πραγματικότητα. Ένας λόγος για την αύξηση του ηλι-

κιακού ορίου είναι ότι πράγματι γεννιούνται παιδιά 

από γυναίκες άνω των 50 ετών. Κι αυτά τα ζευγάρια 

αναγκάζονταν μέχρι τώρα να καταφύγουν σε γειτονι-

κές χώρες του εξωτερικού που επιτρέπεται η εφαρμογή 

μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκες 

άνω των 50 ετών ή που μπορεί ακόμη και να μην υπάρ-

χει ηλικιακό όριο. Η πραγματικότητα είναι κάτι που 

δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πλέον δεν χρειάζεται 

μια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί μετά τα 50 

να φύγει στο εξωτερικό.  

 

Πόσα παιδιά γεννιούνται περίπου στην Ελλάδα 

από μητέρες άνω των 50;  

 

Το 2018 γεννήθηκαν από μητέρες άνω των 50 χρόνων 

150 παιδιά και το 2019 γεννήθηκαν 135. Νομοθετήσαμε 

επομένως κάτι που ήδη συνέβαινε.  

Δεν υπάρχουν αυξημένα ρίσκα, όμως, όταν μια 

γυναίκα θέλει να κάνει παιδί στα 50; 

 

Κυρία Κασσαβέτη, εμείς ενθαρρύνουμε όλες τις γυναί-

κες να κάνουν παιδί σε μικρότερες ηλικίες, γιατί η 

κύηση είναι πιο εύκολη. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, 

όμως - και το ξέρετε αυτό - ώστε οι γυναίκες να αναγ-

κάζονται να αναβάλλουν την μητρότητα.  

Γιατί αναβάλλουν οι γυναίκες -και ιδιαίτερα οι 

Ελληνίδες- τη μητρότητα; Γιατί μια γυναίκα φτά-

νει στα 50 και θέλει παιδί;  

 

Αρκετές γυναίκες αφιερώνουν σημαντικό χρόνο από τη 

ζωή τους σε σπουδές και καριέρα, άλλες βιώνουν οικο-

νομική ανασφάλεια, που είναι εξαιρετικά συχνό φαι-

νόμενο στην εποχή μας και άλλες δεν έχουν βρει τον 

κατάλληλο σύντροφο ή και όλα αυτά μαζί. Και φυσικά 

υπάρχει και η ομάδα των γυναικών που, ενώ έχουν 

παιδί ή παιδιά, χωρίζουν και ξαναπαντρεύονται και θα 

ήθελαν να ξαναγίνουν μητέρες με τον νέο τους σύν-

τροφο. Σε αυτές τις γυναίκες δεν θέλουμε να στερή-

σουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί. Ο στόχος 

μας είναι να τις βοηθήσουμε και όχι να τις αποκλεί-

σουμε.  

Το καλό είναι ότι ο νέος νόμος έδωσε στις γυναίκες την 

δυνατότητα να προχωρούν στην κρυοσυντήρηση για 

κοινωνικούς λόγους, το λεγόμενο social freezing. Μια 

γυναίκα π.χ. 30 χρονών, ελεύθερη, που θέλει να κρυο-

συντηρήσει τα ωάριά της για μελλοντική χρήση, κάνει 

πλέον κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους νόμιμα.  

 

Δηλαδή, μέχρι πρότινος δεν μπορούσε μια ελεύ-

θερη γυναίκα να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά της; 

Νόμιζα ότι μπορούσε. 

 

Η γυναίκα μπορούσε να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά της 

μόνο για ιατρικούς λόγους. Επομένως δεν γινόταν μία 

άγαμη γυναίκα να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά της για 

κοινωνικούς λόγους. Πλέον, το λύσαμε νομοθετικά 

αυτό το θέμα. Υπήρχε νομοθετικό κενό και τώρα καλύ-

φθηκε με τοn νέο νόμο 4958 που ψηφίστηκε από τη 

Βουλή τον Ιούλιο 2022. Όπως καλύφθηκε και ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα. 

 

Ποιο είναι αυτό; 

 

Το υλικό που κρυοσυντηρήθηκε εντός γάμου. Οι γυναί-

κες που είχαν κρυοσυντηρήσει ωάρια εντός του γάμου 

δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν αν χώριζαν. Το 

γενετικό υλικό των γυναικών -αλλά και των ανδρών- 

που κρυοσυντηρήθηκε εντός γάμου ήταν σε ομηρία και 



 
Το καλό είναι ότι ο νέος 
νόμος έδωσε στις γυναί-
κες την δυνατότητα να 
προχωρούν στην κρυο-
συντήρηση για κοινωνι-
κούς λόγους, το λεγόμενο 
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ναίκα π.χ. 30 χρονών, 
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της για μελλοντική χρήση, 
κάνει πλέον κρυοσυντή-
ρηση για κοινωνικούς λό-
γους νόμιμα

“

“



κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να χρησιμοποι-

ήσει το κρυοσυντηρημένο  υλικό του, αν χώριζαν. Τώρα 

πλέον μπορούν. 

 

Φυσικά! Τα ωάρια μια γυναίκας ανήκουν σε 

εκείνη! Αυτονόητο θα έπρεπε να είναι αυτό!  

 

Κι όμως, με βάση τον παλιό νόμο το γεννητικό υλικό -

ωάρια ή σπέρμα- που ανήκει στον καθένα ήταν εγκλω-

βισμένο στη συναίνεση του γάμου και δεν μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί μετά τη λύση του γάμου. Οι γυναίκες 

που χώριζαν, δηλαδή, δεν μπορούσαν να χρησιμοποι-

ήσουν τα ωάρια που κρυοσυντήρησαν όσο ήταν παν-

τρεμένες μετά το διαζύγιό τους. Πλέον, όλοι μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν μετά το διαζύγιο το γεννητικό 

υλικό (ωάρια ή σπέρμα) που είχαν κρυοσυντηρήσει 

εντός γάμου.   

 

Πολύ απελευθερωτικό αυτό και δίκαιο θα έλεγα! 

 

Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Είναι υλικό που τους 

ανήκει και πρέπει να μπορούν το χρησιμοποιήσουν.   

 

Φαντάζομαι ότι δεν ισχύει το ίδιο για κρυοσυν-

τηρημένα έμβρυα που κρυοσυντηρήθηκαν στο 

πλαίσιο γάμου;  

 

Όχι, δεν ισχύει. Τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα είναι 

κοινή περιουσία του ζευγαριού. Θα πρέπει να συναινέ-

σουν και οι δύο για το τι θα απογίνουν αν χωρίσει το 

ζευγάρι.  

 

Μπορούν τα έμβρυα να μεταφερθούν από μια 

κλινική εξωσωματικής στην άλλη, αν το ζευγάρι 

αλλάξει κέντρο ή γιατρό ή είναι δεσμευμένα από 

το κέντρο που έγινε η γονιμοποίηση; 

 

Το γενετικό υλικό σε όποια μορφή και να έχει κρυοσυν-

τηρηθεί (ωάρια, σπέρμα, έμβρυα) ανήκει στα άτομα 

από τα οποία προήλθε και όχι στη μονάδα εξωσωματι-

κής. Το έμβρυο μπορεί να μεταφερθεί από τη μία μο-

νάδα στην άλλη, αλλά απαιτεί κοινή συναίνεση και των 
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δύο μελών του ζευγαριού αν πρόκειται για έμβρυο. Το 

έμβρυο είναι κοινή περιουσία του ζευγαριού που μπο-

ρεί να δωρηθεί, να καταστραφεί ή να μεταφερθεί σε 

άλλη μονάδα. Επομένως το γενετικό υλικό που έχει 

κρυοσυντηρηθεί  σε μια μονάδα μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε άλλη μονάδα.  

 

Αν μια γυναίκα δεν έχει χωρίσει ακόμα και θέλει 

να κάνει εξωσωματική με έναν άλλον άνδρα που 

κι εκείνος θέλει να αποκτήσει παιδί μαζί της; 

Αυτό γίνεται; 

 

Όχι, δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί το παιδί που θα γεν-

νηθεί θα ανήκει νομικά στον νόμιμο σύζυγο. 

 

Με φυσικό τρόπο αυτό μπορεί να γίνει. Μια γυ-

ναίκα μπορεί να αποκτήσει το παιδί ενός άλλου 

κι ας είναι παντρεμένη… 

 

Ναι, στην εξωσωματική, όμως, το νομικό πλαίσιο κοι-

τάζει την ασφάλεια του παιδιού και των εμπλεκόμενων.  

 

Ποια άλλη αλλαγή θεωρείται σημαντική στο νέο 

νομοσχέδιο; 

 

Ο δότης γενετικού υλικού ήταν ανώνυμος στην Ελλάδα 

μέχρι πρότινος. 

Πλέον, με βάση τον νέο νόμο προχωρήσαμε στο μικτό 

σύστημα με τρεις κατηγορίες δοτών. 

Ο δότης μπορεί να είναι είτε ανώνυμος, είτε μπορεί να 

είναι ο γνωστός δότης που επιλέγεται από τους γονείς 

-είναι δηλαδή ένα πρόσωπο γνωστό στο ζευγάρι ή 

ακόμη και συγγενικό πρόσωπο - ή μπορεί να είναι ανώ-

νυμος αρχικά ή και να μπορεί να γίνει γνωστός στο 

παιδί μετά την ενηλικίωσή του.  

 

Εξηγήστε μου με περισσότερες λεπτομέρειες την 

τρίτη κατηγορία δότη. 

 

Είναι δότης που έχει επιλέξει να είναι άγνωστος στους 

γονείς, αλλά μετά την ενηλικίωση του παιδιού μπορεί 

να γίνει γνωστός στο παιδί. Υπάρχει η δυνατότητα στον 

νόμο από εδώ και πέρα, ο δότης να επιλέγει αν θα είναι 

γνωστός ή ανώνυμος. Δεν το επιλέγουν οι γονείς. Οι γο-

νείς μπορούν να επιλέξουν αν θα ζητήσουν γνωστό ή 

ανώνυμο δότη. Ποια κατηγορία δότη δηλαδή θα επιλέ-

ξουν. 

 

Για τις δότριες τι ισχύει; 

Το ίδιο ακριβώς! 

 

Εφόσον το παιδί μπορεί να μάθει την ταυτότητα 

του δότη, δεν αποκτά κληρονομικά δικαιώματα;  

 

Όχι, δεν αποκτά κληρονομικά δικαιώματα, ακόμα κι 

όταν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη μετά τα δε-

καοκτώ γιατί είναι παιδί των ληπτών.  

 

Θεωρείτε ότι οι μονάδες υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής μπορούν να βοηθήσουν στο θέμα 

της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας; 

 

Να υπενθυμίσω ότι στην Ελλάδα ήδη γίνονται 30.000 

εξωσωματικές τον χρόνο. Είναι ένας μεγάλος αριθμός 

αυτός. Να τονίσω ότι κατά τα δυο τελευταία έτη που 

μεσολάβησε και η πανδημία COVID-19 η εξωσωματική 

γονιμοποίηση απέδωσε κατά το έτος 2018, 5500 παιδιά 

και 4500 κατά το έτος 2019. Δηλαδή 10.000 παιδιά 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα από εξωσωματική αυτά τα 

δύο χρόνια, χωρίς να συμπεριλάβουμε τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στο εξωτερικό, παρόλο που οι εξωσωματι-

κές έγιναν στην χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε επομένως 

το έργο αυτών των μονάδων. 

 

Η Αγγλία που έχει περίπου εξαπλάσιο πληθυσμό κάνει 

70.000 εξωσωματικές τον χρόνο, ενώ στην Ισπανία με 

περίπου πενταπλάσιο πληθυσμό, που είναι μια χώρα 

που έχει πολύ μεγάλη ροή υποβοηθούμενων προσώπων 

λόγω του ιατρικού τουρισμού, φτάνει τους 140.000 κύ-

κλους εξωσωματικών τον χρόνο. Αν κάνετε τις αναγω-

γές, θα διαπιστώσετε ότι είμαστε εφάμιλλοι με την 

Ισπανία, που είναι κορυφαία χώρα αναπαραγωγής 

στην Ευρώπη, ενώ σε σχέση με την Αγγλία οι κύκλοι 

μας είναι περισσότεροι. 
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Θέλουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες στην  
Ελλάδα  με πολύ γοργά αλλά σωστά βήματα, με 
σκοπό να επιλυθούν τα θέματα που αφορούν 
την αναπαραγωγή. Και το πλαίσιο που ήδη 
έχουμε φτιάξει είναι ιδιαίτερα προοδευτικό. 

““



Νομίζω παρόλα αυτά ότι υπάρχει μια δυσκαμψία 

στα κέντρα εξωσωματικής της Ελλάδας σε ότι 

αφορά τις υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας. 

Κάποια ζευγάρια που χρειάζονται παρένθετη 

μητέρα για να τεκνοποιήσουν αναγκάζονται να 

επισκεφτούν χώρες με πιο φιλικό πλαίσιο στο 

εξωτερικό, όπως η Ουκρανία, σωστά; 

 

Ο νέος νόμος, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν θέματα 

που πρέπει να ρυθμιστούν και αφορούν την παρένθετη 

μητρότητα, ανέθεσε στην Εθνική Αρχή να εκδώσει 

ΦΕΚ που να ρυθμίζει περισσότερο αυτό το πεδίο.  

Έχουμε λάβει αποφάσεις για αλλαγές και αναμένεται 

πολύ σύντομα να εκδοθεί το ΦΕΚ για την παρένθετη 

μητρότητα από την Εθνική Αρχή, το οποίο μάλιστα θα 

υπογράψω εγώ. 

 

Τι ακριβώς αναμένεται να αλλάξει στο θέμα της 

παρένθετης μητέρας στην Ελλάδα;  

 

Όπως ξέρετε, Ένας λόγος για την αύξηση του ηλικια-

κού ορίου είναι ότι πράγματι γεννιούνται παιδιά από 

γυναίκες άνω των 50 ετών. Κι αυτά τα ζευγάρια αναγ-

κάζονταν μέχρι τώρα να καταφύγουν σε γειτονικές 

χώρες του εξωτερικού που επιτρέπεται η εφαρμογή με-

θόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκες 

άνω των 50 ετών ή που μπορεί ακόμη και να μην υπάρ-

χει ηλικιακό όριο. Και τα ζευγάρια, αν χρειάζεται, θα 

μπορούν να απευθυνθούν στις μονάδες αναζητώντας 

παρένθετη μητέρα και να προχωρήσουν με τα αναπα-

ραγωγικά τους σχέδια.  

 

Μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει εμπόδια στη 

δημιουργία οικογένειας είναι οι ΛΟΑΤΚΙ… Ετοι-

μάζονται αλλαγές και για αυτήν την κοινότητα;  

 

Πραγματικά, είναι μια ομάδα για την οποία -όσον 

αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή- δεν υπάρ-

χει ακόμα νομικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα 

πρέπει να συζητηθεί και να αποφασίσουμε αν πρέπει 

να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Ένα ζευγάρι 

ομόφυλων που θέλει να αποκτήσει παιδί μπορεί να το 

κάνει, αλλά γονιός νομικά θα είναι ο ένας από τους δύο. 

Εφόσον στην χώρα μας δεν επιτρέπονται οι γάμοι ομό-

φυλων το παιδί ανήκει σε έναν γονιό. Όμως και πέρα 

από αυτό, μια γυναίκα μπορεί να προχωρήσει σε εξω-

σωματική ως μοναχική. Ειδικότερα, μόνο σε μοναχικές 

γυναίκες κι όχι σε μοναχικούς άνδρες επιτρέπει το 

πλαίσιό μας να αποκτήσουν παιδί με δικά τους ωάρια 

και σπέρμα δότη.  

 

Αν ένα ζευγάρι ομόφυλων γυναικών θέλει να 

αποκτήσει παιδί, είναι εφικτό να χρησιμοποι-

ηθεί το ωάριο της μίας και να γίνει κυοφορία 

από την άλλη;  

 

Υπάρχει η δυνατότητα σε μια γυναίκα που θα δηλώσει 

μοναχική (χωρίς να εξετάζουμε τον σεξουαλικό της 

προσανατολισμό) να χρησιμοποιήσει παρένθετη μη-

τέρα, αν δεν μπορεί να κυοφορήσει για κάποιον ιατρικό 

λόγο. Ή μπορεί να πάρει το ωάριο από γνωστή της δό-

τρια και να κυοφορήσει η ίδια. Το παιδί, όμως, που θα 

γεννηθεί θα ανήκει στη μοναχική γυναίκα.  

 

Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχετε μια ταχύτητα 

σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που με εντυπω-

σιάζει. Ποιο είναι το όραμά σας; Θέλετε μια Ελ-

λάδα που θα γίνει Ισπανία για παράδειγμα; 

 

Χαίρομαι που το διαπιστώνετε αυτό. Πράγματι θέ-

λουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες στην Ελλάδα και 

με πολύ γοργά αλλά σωστά βήματα, με σκοπό να επι-

λυθούν τα θέματα που αφορούν την αναπαραγωγή. Και 

το πλαίσιο που ήδη έχουμε φτιάξει είναι ιδιαίτερα προ-

οδευτικό. Είναι προοδευτικό, καθώς ανταποκρινόμα-

στε στις ανάγκες των ζευγαριών και της μοναχικής 

γυναίκας.  

 

Αναμένονται κι άλλες αλλαγές επομένως στο νο-

μοθετικό πλαίσιο που αφορούν την εξωσωμα-

τική γονιμοποίηση;  

 

Σαφώς! Και αναμένονται σύντομα!  
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Εσείς κάνετε εξωσωματική;  

Ναι. Aναλαμβάνω γυναίκες που έχουν ανάγκη κάποιας 

μορφής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ξέρετε, δεν 

περιλαμβάνεται μόνο η εξωσωματική γονιμοποίηση 

στην μεγάλη κατηγορία που ονομάζουμε υποβοηθού-

μενη αναπαραγωγή. Υπάρχει η απλή παρακολούθηση 

της ωοθυλακιορρηξίας, η σπερματέγχυση, η εξωσωμα-

τική σε φυσικό κύκλο ή mini εξωσωματική όπως ονο-

μάζεται, που αφορά ήπια διέγερση των ωοθηκών με 

σκοπό τη συλλογή μικρού αριθμού ωαρίων και φυσικά 

η κλασσική εξωσωματική. Σκοπός μου είναι η εξατομι-

κευμένη θεραπεία της κάθε γυναίκας ή ζευγαριού με 

απόλυτο σεβασμό όχι μόνο στην ιατρική τους ανάγκη, 

αλλά και στην προσωπικότητά τους. Έτσι επιλέγουμε 

μαζί με τα υποβοηθούμενα πρόσωπα τη θεραπεία που 

όχι μόνο είναι πιο "σωστή" για την περίπτωσή τους από 

ιατρικής πλευράς, αλλά και τους ταιριάζει περισσό-

τερο.  

Who is Who 
 
O Νικόλαος Βραχνής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στη Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Reader) Μαιευτικής 

και Ιατρικής Εμβρύου στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου St George’s. Εργάζεται στο Γενικό Πανεπιστη-

μιακό Νοσοκομείο Αττικόν. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογι-

κού Επείγοντος, όπως και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεθνούς Εταιρείας Υπερήχων 

στη Μαιευτική και Γυναικολογία (ISUOG). Είναι επίσης μέλος του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβου-

λίου και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΜΣ “Παθολογία της Κύησης”.   

Συνέγραψε περισσότερα από 20 επιστημονικά βιβλία/εγχειρίδια στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 

και βραβεύτηκε τέσσερις φορές για το ερευνητικό του έργο.  Έχει περισσότερες από 200 επιστημο-

νικές δημοσιεύσεις στην Αγγλική γλώσσα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού. Τον 

Φεβρουάριο 2020 κατόπιν ομόφωνης ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Βασιλικού Κολ-

λεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων(RCOG) του Ηνωμένου Βασιλείου του απονεμήθηκε στο Λονδίνο 

ο υψηλός τίτλος του Κολλεγίου, αυτός του Επίτιμου Εταίρου (Fellowship Honoris Causa) “για την 

αφοσίωσή του και τα εξαιρετικά του επιτεύγματα στην υγεία των γυναικών”.  

Πρόσφατα ανέλαβε την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.  



FIRA, 84700 
SANTORINI, GREECE 
TEL: +30 22860 36900 

E-MAIL: RESERVATIONS@7STEAKLOUNGE.GR



CHEF: Κώστας Αγγελόπουλος 
 

Αντιπροσωπεύοντας τον θεμέλιο λίθο της γαστρονομικής μοναδικότητας του Seven Steak 
Lounge, ο Κώστας Αγγελόπουλος έχει αφιερώσει το ταλέντο του στα εκλεκτά εστιατόρια του 
Caldera Collection, όπως το "Elia Restaurant" στο Petit Palace. Επιμελείται επίσης το μενού 
των VIP επισκεπτών του Celestia Grand, βάζοντας τη δική του καινοτόμα πινελιά σε κάθε 
απολαυστικό πιάτο. 
Στο Seven Steak Lounge, ο Κώστας Αγγελόπουλος ξεδιπλώνει την τεχνογνωσία του στην ελ-
ληνική και μεσογειακή κουζίνα, εκμεταλλευόμενος της υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, όπως 
εκλεκτές ποικιλίες κρέατος, φρέσκα θαλασσινά και τοπικά νησιωτικά προϊόντα. 
 



ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ 
 
Υλικά 
 
200gr τοματίνια πολύχρωμα 
30gr κάπαρη Σαντορίνης 
100gr γαλοτύρι 
1 κρεμμυδάκι φρέσκο 
1 κλωνάρι φρέσκια ρίγανη 
30gr φιστίκι Σαντορίνης τριμμένο 
 
Για τη σάλτσα  
2 ντομάτες ξεφλουδισμένες 
1 κρεμμύδι ξερό 
1 κσ πελτέ ντομάτας 
20gr αγουρίδα 
60ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Αλάτι - πιπέρι 
Λίγα φύλλα από φρέσκια μαντζουράνα 
 
Εκτέλεση 
 
Κόβουμε τα τοματίνια στη μέση μέσα σε ένα μπολ και τα μαρινά-
ρουμε με ελαιόλαδο, αλάτι, φρέσκο κρεμμύδι, ρίγανη και φιστίκι. 
 
Για τη σάλτσα βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και χτυπάμε 
μέχρι να γίνουν μία λεία σούπα. 
 
Βάζουμε τις μαριναρισμένες ντομάτες σε ένα βαθύ πιάτο, προσθέ-
τουμε το γαλοτύρι και περιχύνουμε με τη σούπα την ώρα που σερ-
βίρουμε. 
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ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ 
 
Υλικά για 4 άτομα 
 
4 φιλέτα μπακαλιάρου 
6 ντομάτες 
3 καρότα 
2 ξερά κρεμμύδια 
1 λοβός σκόρδο ψιλοκομμένος 
Λίγο μαϊντανός ψιλοκομμένος 
500gr καθαρισμένες γαρίδες 
50ml ελαιόλαδο 
50ml λευκό κρασί 
4 φύλλα από λάχανο 
 
Εκτέλεση 
 
Ζεσταίνουμε 30ml ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, κόβουμε σε κομμά-
τια τις ντομάτες, τα καρότα και τα κρεμμύδια και τα βάζουμε στο τηγάνι 
με τις γαρίδες, το σκόρδο και το μαϊντανό. 
Μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να πάρουν 
χρώμα, σβήνουμε με το λευκό κρασί, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε 
400ml νερό και το αφήνουμε να βράσει για 40 περίπου λεπτά. 
Μεταφέρουμε στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι το μείγμα μας να απο-
κτήσει απαλή υφή. Ζεσταίνουμε 20ml ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι, 
αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα μπακαλιάρου και τα σοτάρουμε στο τηγάνι 
και από τις δύο πλευρές μέχρι να χρυσαφίσουν.  
Μπλανσάρουμε τα φύλλα από το λάχανο σε αλατισμένο νερό που βράζει 
για ένα λεπτό, έπειτα τα κρυώνουμε σε παγωμένο νερό και τα βγάζουμε 
να στεγνώσουν. Τυλίγουμε κάθε φιλέτο μπακαλιάρου σε ένα φύλλο λά-
χανο και το ασφαλίζουμε με σχοινί μαγειρικής. Μαγειρεύουμε τα ντολ-
μαδάκια μπακαλιάρου σε ατμομάγειρα για 8 με 10 λεπτά, απλώνουμε 
τον πουρέ γαρίδας στο κέντρο του πιάτου και τοποθετούμε από πάνω το 
ντολμαδάκι μπακαλιάρου.  
Τέλος, ψεκάζουμε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. 
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ΡΟΛΟ ΓΑΡΙΔΑΣ 
 
Υλικά 
 
Φύλλα ρυζιού (κινέζικη ζύμη) 
500gr γαρίδες καθαρισμένες 
Άνηθος 
Κρεμμύδι φρέσκο 
Σχοινόπρασο 
Ξύσμα λεμόνι 
300gr τυρί κρέμα 
Αλάτι - πιπέρι 
 
Για τη μαγιονέζα 
200gr βερίκοκα 
100gr μαγιονέζα 
 
Εκτέλεση 
 
Βάζουμε σε ένα μπολ τις γαρίδες με τα υπόλοιπα υλικά και ανακα-
τεύουμε καλά. 
Αφήνουμε για λίγο στο ψυγείο να σφίξει το μείγμα. 
Γεμίζουμε τα φύλλα και φτιάχνουμε φλογέρες. 
Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο μέχρι να χρυσαφίσουν και στραγγίζουμε σε 
απορροφητικό χαρτί. 
 
Για τη μαγιονέζα 
 
Κόβουμε τα βερίκοκα στη μέση και τα ψήνουμε στη σχάρα ή σε ένα σχα-
ροτήγανο. 
Τα περνάμε από μπλέντερ μαζί με τη μαγιονέζα. 
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Η ANNE HATHAWAY ΣΠΑΕΙ 
ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤ



Η Αμερικανίδα ηθοποιός Anne Hathaway είναι από 
τις διασημότητες που επιλέγουν να μιλήσουν για τη 
γονιμότητά τους. 
 
Πρόσφατα σε συνέντευξή της ανέφερε ότι αυτή και 
ο σύζυγός της, Adam Shulman, θα μπορούσαν εν-
δεχομένως να κάνουν ένα τρίτο παιδί, αλλά μια εγ-
κυμοσύνη μπορεί να μην ήταν καθόλου εύκολη. 
 
Η Hathaway ξεκίνησε να μιλάει για θέματα γονιμό-
τητας στο Instagram από τότε που έμεινε έγκυος για 
δεύτερη φορά αποκτώντας τον γιο της πριν από πε-
ρίπου τρία χρόνια. Μεταξύ άλλων, η Αμερικανίδα 
ηθοποιός τόνισε τότε πόσο δύσκολο είναι τελικά να 
γίνει κάποιος γονιός.  
 
Η 39χρονη δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της 
στη Wall Street Journal ότι η κοινωνία έχει την τάση 
να παρουσιάζει την εγκυμοσύνη ως έναν εύκολα επι-
τεύξιμο στόχο.  
 
Αυτό με βάση τη δική της εμπειρία κάθε άλλο παρά 
εύκολο ήταν, αφήνοντας υπονοούμενα ότι προφα-
νώς η επίτευξη εγκυμοσύνης ήταν κάτι δύσκολο για 
εκείνη. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, είπε ότι για αι-
ώνες οι γυναίκες είχαν αναγκαστεί σε μεγάλο βαθμό 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της γονιμότητας 
βυθισμένες στη σιωπή. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι για 
να ντρέπεσαι. Είναι μια θλίψη όλο αυτό, αλλά είναι 
και μέρος της ζωής.  
 
«Όταν ανακαλύπτεις ότι ο πόνος σου αφορά και άλ-
λους ανθρώπους και ότι μπορείς να τον μοιραστείς, 
τότε μειώνεται», τόνισε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, 
τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά 
για τα προβλήματα γονιμότητας. 

ΤΟ 
ΤΑ 

ΤΑΣ
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ηθοποιός Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι 

υπέστη εννέα αποβολές πριν ακολουθή-

σει τον δρόμο της υιοθεσίας. 

Η 64χρονη σταρ και πρωταγωνίστρια 

της ταινίας Basic Instinct μίλησε για τον αγώνα της με 

την υπογονιμότητα στα νέα της απομνημονεύματα 

«The Beauty of Living Twice». 

Η θρύλος του Χόλιγουντ είναι πλέον μητέρα τριών υιο-

θετημένων παιδιών, του Roan 22 χρόνων, της Laird 16 

και της 15χρονης Quinn. 

Όπως εξηγεί, όταν προσπάθησε η ίδια να συλλάβει 

αυτό δεν ήταν εφικτό και μετά από διερεύνηση των αι-

τιών της υπογονιμότητας, της δόθηκε η διάγνωση της 

Η

Η Σάρον Στόουν  

μιλά για το ταξίδι  

γονιμότητας και τις  

εννιά αποβολές της



ενδομητρίωσης, καθώς και υπογονιμότητα λόγω αυτο-

άνοσου νοσήματος.  

Έτσι προχώρησε στη λύση της υιοθεσίας, παρόλο που 

στην πορεία της ζωής της προέκυψε ένα επώδυνο δια-

ζύγιο με τον σύζυγό της Phil Bronstein, και υπέμεινε 

μια μακρά μάχη 13 ετών για την επιμέλεια των παιδιών 

της. 

Το σχόλιο της ηθοποιού στα social 

Η Σάρον σχολίασε πρόσφατα μια ανάρτηση στη σελίδα 

του περιοδικού People στο Instagram της επαγγελμα-

τίας χορεύτριας Peta Murgatroyd, η οποία υποβάλλε-

ται σε θεραπεία γονιμότητας μετά από τρεις αποβολές. 

Η Peta δήλωσε: «Ας ομαλοποιήσουμε τις συζητήσεις 

γύρω από τις αποβολές και την εξωσωματική γονιμο-

ποίηση και ας δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που 

είναι πιο άνετο για όλες τις γυναίκες». 

Η σταρ απάντησε με το εξής σχόλιο: «Εμείς ως γυναί-

κες δεν έχουμε ένα forum για να συζητήσουμε το βάθος 

αυτές τις απώλειες. Έχω χάσει εννέα παιδιά από απο-

βολή», έγραψε η Στόουν. «Δεν είναι μικρό πράγμα, 

ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά, ωστόσο είμαστε 

αναγκασμένες να νιώθουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να 

το αντέχουμε μόνες και κρυφά, εκλαμβάνοντάς το ως 

κάποιο είδος προσωπικής αποτυχίας, αντί να λαμβά-

νουμε τη συμπόνια και τη θεραπεία που τόσο χρειαζό-

μαστε».  
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Μωρά-Ουράνια Τόξα: 
Ποια είναι και πώς 
συνδέονται με την  
ελπίδα και την  
επούλωση τραυμάτων



Πρόσφατα η Μέγκαν Μαρκλ, η Δούκισσα του Σάσεξ, 
μοιράστηκε δημόσια τον βαθύ συναισθηματικό 
πόνο που βίωσε λόγω της αποβολής της το καλο-
καίρι του 2020. Και το καλοκαίρι του 2021 γιόρτασε 
τη χαρούμενη ανακοίνωση της γέννησης του rain-
bow μωρού της, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-
Windsor. 
 
Ο όρος "μωρό - ουράνιο τόξο" γενικά δεν είναι γνω-
στός για όσους δεν έχουν βιώσει κάποια αποβολή. 
Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται περισσότερο 
στις ΗΠΑ για να εξηγήσει πώς η απόκτηση μωρού 
αμέσως μετά από μια μεγάλη απώλεια μπορεί όχι 
απλώς να απαλύνει τη θλίψη, αλλά να βοηθήσει 
τους γονείς να την ξεπεράσουν εντελώς, να γεννή-
σει την ελπίδα και να φέρει τη χαρά στη ζωή τους.  
 
Οι γυναίκες που έχουν βιώσει αυτού του είδους την 
απώλεια, γνωρίζουν ότι μια αποβολή ή ένας ανεπι-
θύμητος τερματισμός εγκυμοσύνης για ιατρικούς 
λόγους μπορεί να είναι μια σοβαρή τραυματική εμ-
πειρία που προκαλεί συναισθηματικό πόνο και 
πολλές φορές οδηγεί σε κατάθλιψη. 
 
Η γέννηση ενός υγιούς μωρού μετά από αποβολή, 
τερματισμό εγκυμοσύνης για ιατρικούς λόγους, 
θνησιγένεια ή νεογνικό θάνατο μπορεί να είναι το 
καλύτερο φάρμακο για μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι 
που έχει βιώσει αυτού του είδους το τραύμα.  



Νίκος Γκουτζιομήτρος 
Ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΡΑ

Panik Oxygen παρουσιάζει 

το soundtrack της μεγάλης 

τηλεοπτικής επιτυχίας «Σα-

σμός», που υπογράφει μου-

σικά ο Νίκος Τερζής. Τους στίχους των 

τραγουδιών, που ερμηνεύουν καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες, έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας.  

Μέσα από 14 μοναδικά τραγούδια, που 

έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και 

αποθεωτικά σχόλια, «ξετυλίγεται» μία με-

γάλη και πλούσια μουσική γκάμα, η οποία 

συνδυάζει αριστοτεχνικά διαφορετικούς 

ήχους, με μοντέρνα και παραδοσιακά ηχο-

χρώματα. 

Τα τραγούδια ερμηνεύουν (με τη σειρά του 

tracklist): Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης 

Μπάσης, Βασίλης Σκουλάς, Μελίνα Κανά, 

Μπάμπης Στόκας, Δήμητρα Μπουλούζου, 

Γιώργος & Νίκος Στρατάκης, Αντώνης 

Μαρτσάκης, Μαρία Τζομπανάκη. Συμμετέ-

χει ο Θανάσης Βασιλόπουλος. 

Η
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ΔΙΣΚΟΠΑΡΟYΣΙΑΣΕΙΣ

Μάκης Σεβίλογλου, μετά από 

απουσία έξι ετών από την δι-

σκογραφία, επιστρέφει δυνα-

μικά με ένα album που φέρει 

τον αφοριστικό τίτλο «40 

χρόνια πειρατής». 

Δεκατέσσερα καινούρια τραγούδια σε στίχους 

των Άρη Αποστολόπουλου, Γιώργου Κορ-

δέλλα, Μαρίας Μουτσάκη και δύο του ίδιου, 

συνθέτουν ένα σύνολο εξωστρεφών κυρίως 

τραγουδιών, που ακροβατούν ανάμεσα σε 

rock, λαϊκές και παραδοσιακές φόρμες και κι-

νούνται ρυθμικά από τη μπαλάντα μέχρι τα 

χορευτικά τινάγματα. 

Τον δίσκο συνθετικά υπογράφει ο Μάκης Σε-

βίλογλου, ενώ στίχους γράφει τόσο ο ίδιος, 

όσο κι οι Άρης Αποστολόπουλος, ο Γιώργος 

Κορδέλλας και Μαρία Μουτσάκη. 

Στον δίσκο συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπού-

λου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας και η πρωτοεμ-

φανιζόμενη Βέρα Μπαξεβανίδου, όπως και 

μια πλειάδα εξαιρετικών μουσικών, που σφρα-

γίζουν το άρτιο αποτέλεσμα. 

Το album ξεκίνησε να ηχογραφείται το 2017 

για να τελειώσει μέσα από αντίξοες συνθήκες 

το 2021. Δίσκος που θέλει να είναι εξωστρε-

φής, να απευθύνεται και να αφορά όσους πε-

ρισσότερους γίνεται. Φιλοδοξία του 

δημιουργού του ήταν να φτιάξει τραγούδια που 

Ο

4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ  
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

ΜΑΚΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ-40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΤΗΣ

θα μπορέσουν να ενώσουν τους ανθρώπους. Ανθρώπους, που δεν έχουν 

τίποτα μεταξύ τους να χωρίσουν, που ζουν πάνω στα ίδια χώματα, με τις 

κοινές τους μνήμες, ξορκίζοντας όσους εντέχνως θέλουν να τους κρατούν 

χωρισμένους σε ομάδες, άλλοτε μικρές κι άλλοτε μεγάλες, για να μην ομο-

νοούν. Μια ένωση, που σαν λαός καταφέρνουμε πολύ καλά, όταν συμπο-

σιαζόμαστε, αγκαλιαζόμαστε και τραγουδάμε, βάζοντας στην άκρη τις 

τυχόν μικρές ή μεγαλύτερες διαφορές μας, χλευάζοντας τον πόνο και τον 

θάνατο και δοξάζοντας τον έρωτα και τη χαρά! 
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ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ – ΑΝΙΜΕ

ο ΑΝΙΜΕ είναι το 8ο κατά σειρά studio 

album του Φοίβου Δεληβοριά. Τραγούδια 

που γεννήθηκαν στην κινούμενη άμμο των 

ετών 2018-2022, με την ψυχή ταραγμένη, 

μειλίχια ή σε έκσταση και με την κιθάρα σαν ένα είδος 

προέκτασής της. Ο έρωτας και η επικαιρότητα, η κοινω-

νία και ο εαυτός, η βία και το δόσιμο, ο πόλεμος και το 

παιδί, είναι μερικά απ’ τα παράθυρά του.  

Ο ήχος -ευτυχής συνύπαρξη του Φοίβου, της μπάντας 

του και του ποιητή-παραγωγού Βασίλη Ντοκάκη- αιχ-

μαλωτίστηκε στα παλιά στούντιο της Φίνος Φιλμ και σε 

ένα μικρό στουντιάκι πλάι στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, 

έχει δηλαδή αρκετές ψυχές με το μέρος του. Ο τίτλος 

είναι αυτό που είναι -γράφεται στα ελληνικά και στα λα-

τινικά με τα ίδια γράμματα και ακουμπάει με διάφορους 

τρόπους την εμψύχωση.  

Πέραν της στενής καλλιτεχνικής οικογένειας του Φοί-

βου (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώ-

στας Παντέλης, Yoel Soto και Νεφέλη Φασούλη) και του 

τρομερού παιδιού Βασίλη Ντοκάκη, συμμετέχουν και δί-

νονται πολύτιμα ο εξάδελφος Φώτης Σιώτας και οι σπου-

δαίοι Θοδωρής Ρέλλος, Δημήτρης Σιάμπος, Τζιμ 

Σταρίδας και Δημήτρης Κούρτης. Πλοηγός στα decks ο 

Νίκος Κόλλιας, μάστερ του mastering o Γιάννης Χριστο-

δουλάτος και παντοτινός συνοδοιπόρος ο Γιάννης Πε-

τρόλιας. Ψυχοπομπός ο Δημήτρης Μακρής. Το artwork 

(ένα πραγματικό έργο μέσα στο έργο) είναι μια δημιουρ-

γία του Γιώργου Παπαδάκη. Η Inner Ear κυκλοφορεί το 

album δένοντάς το σε μια άτυπη τριλογία με τον «Αό-

ρατο Άνθρωπο» και την «Καλλιθέα». 

Τ
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ΔΙΣΚΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ-ΚΟΛΙΜΠΡΙ 

ρέπει να σκάψει κανείς για να 

βρει την πηγή του, όπως η ρίζα 

διαπερνά το χώμα και ψάχνει βα-

θύτερα για να βρει το νερό που 

θα την κρατήσει ζωντανή. Δημι-

ουργούμε, γράφουμε και αγαπάμε τα τραγούδια σαν παι-

διά μας χωρίς να ξέρουμε ποιο θα φτάσει στην καρδιά του 

άλλου. Και αυτό είναι μέρος του μυστηρίου. Είναι η αρχή 

ενός ταξιδιού που δε γνωρίζουμε τον προορισμό, όπως 

ακριβώς είναι και η ζωή. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν 

σε μια εποχή που η επαφή ήταν κάτι απαγορευτικό, μια 

εποχή που το άγγιγμα προκαλούσε φόβο. Δώσαμε υπό-

σταση σε τραγούδια που περίμεναν καιρό να βγουν προς 

τα έξω, δημιουργήσαμε τον χώρο και παρά τις δυσκολίες 

της εποχής, επικεντρωθήκαμε σε αυτά που μας ένωναν, 

σε εκείνα που πραγματικά είχαμε ανάγκη. Η απόσταση 

μας έδωσε την ευκαιρία να ξανασυστηθούμε σαν άνθρω-

ποι. Επάνω στη μουσική ακουμπάω τα συναισθήματά μου 

και εκείνα ταξιδεύουν γυρεύοντας συντροφιά...Ο και-

νούργιος δίσκος είναι ένα σημείο σύνδεσης με τον εικοσά-

χρονο εαυτό, τότε που πρωτοηχογράφησα. Νιώθω πως 

ξεπέρασα λίγο τα όρια και χαίρομαι γι’ αυτό. Αφέθηκα και 

τα τραγούδια μου φάνηκαν πιο τρυφερά. Η δημιουργία 

του έργου αυτού είναι ένα συλλογικό αποτέλεσμα. Επικοι-

νωνήσαμε και ο καθένας εξέφρασε τις σκέψεις, τα συναι-

σθήματα και τις ιδέες του, συνομιλώντας για τη μουσική 

και τον άνθρωπο. Είδαμε τι δύναμη μπορούμε να αποκτή-

σουμε ανοίγοντας τις καρδιές μας.» (Γιάννης Χαρούλης)

«Π
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 
Παρουσιάστε με ακρίβεια όλα τα φαρμακευ-
τικά σκευάσματα της εταιρίας σας, χρησιμοποι-
ώντας κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο    
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