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28 ημερών). Πλέον οι συλλογικές προσπάθειες των γυναικείων κινημάτων για πρακτική 
γνώση του σώματος αντικαθίστανται από τις συμβουλές του παντογνώστη άντρα γυναι-
κολόγου ο οποίος είναι υπεύθυνος να κρίνει πιο γυναικείο σώμα είναι κατάλληλο να πά-
ρει ή όχι το χάπι, να υποβληθεί ή όχι σε κάποια επέμβαση.
Επιπλέον, εντοπίζουν οι συντάκτριες της Πόλης των Γυναικών, ενώ τα αφεντικά έχουν βρει 
ακόμα ένα τρόπο να εκμεταλλεύονται τα γυναικεία σώματα, όλο το βάρος της αντισύλλη-
ψης και του ασφαλούς σεξ έχει πέσει στις γυναίκες. Το δικαίωμα στην απόλαυση μεταφρά-
ζεται σε ευθύνη στην αντισύλληψη.(Βέβαια όπως μας πληροφορούν οι συγγραφείς του άρ-
θρου πριν 32 χρόνια σε Γαλλία, Αμερική και Κίνα η αντρική αντισύλληψη βρισκόταν σε πει-
ραματικό στάδιο… αλλά μάλλον κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια… Άσε που και να υπήρχε 
αντισύλληψη για τους άντρες κανείς δε μας εγγυάται ότι θα την παίρνανε τακτικά…)
Παρόλο όμως που στο λόγο τους είναι εμφανής η σύγχυση απέναντι στο τι στάση πρέπει 
να κρατήσουν για την αντισύλληψη, είναι σίγουρες για τη μαχητικότητα και την αποτε-
λεσματικότητα των γυναικείων κινημάτων αλλά και για την εχθρότητα με την οποία βλέ-
πουν  «γιορτές» σαν την παγκόσμια μέρα αντισύλληψης, οι οποίες είναι εκφράσεις πο-
λιτικής ελέγχου των γυναικείων σωμάτων. Άλλωστε τα αφεντικά ενώ σε κάποιες χώρες 
απαγόρευαν τις εκτρώσεις, σε άλλες τις προωθούσαν δωρεάν στα πλαίσια της πολιτικής 
ελέγχου του πληθυσμού και όταν μιλούσαν για μεθόδους αντισύλληψης εννοούσαν με-
θόδους περαιτέρω εκμετάλλευσης των γυναικείων σωμάτων.
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Το περιοδικό «Πόλη των Γυναικών» εκδίδεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, την πε-
ρίοδο που το γυναικείο κίνημα είναι στα τελευταία του. Οι κομματικές γυναικείες οργα-
νώσεις μεσολαβούν πλέον για τα αιτήματα που είχε θέσει το αυτόνομο γυναικείο κίνημα 
την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Η έχθρα των συγγραφέων της Πόλης των Γυ-
ναικών προς τις γυναικείες οργανώσεις των κομμάτων είναι πολύ έντονη στο λόγο τους, 
αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν καθώς φαίνεται ότι οι 
μαχητικές διεκδικήσεις όπως η αυτοδιάθεση των σωμάτων και κατά συνέπεια η νομιμο-
ποίηση των εκτρώσεων και η διάδοση της αντισύλληψης έχουν αρχίσει να γίνονται πλέ-
ον εργαλεία στα χέρια των αφεντικών. Ανοίγει λοιπόν ένα νέο πεδίο εκμετάλλευσης των 
γυναικείων σωμάτων.
Στο παρακάτω κείμενο γίνεται σχολιασμός για τις μεθόδους αντισύλληψης και πως αυ-
τές έχουν παρασκευαστεί σε βάρος των γυναικείων σωμάτων. Όχι μόνο λοιπόν δεν γλι-
τώνουν οι γυναίκες από το ενδεχόμενο της έκτρωσης αλλά επιβαρύνουν τον οργανισμό 
τους με ορμόνες και άλλα αντισυλληπτικά μέσα (σπιράλ, σπερματοκτόνα σπρέι κ.α.) που 
είναι αναγκασμένες να εισάγουν στο σώμα τους. Το αντισυλληπτικό χάπι γίνεται σταδι-
ακά το νούμερο ένα ρυθμιστικό του κύκλου της περιόδου (με ακραία έκφανση την κα-
ταστολή της περιόδου με τη χορήγηση του χαπιού χωρίς διακοπές). Ταυτόχρονα η πε-
ρίοδος μπαίνει σε αυθαίρετα φυσιολογικά και μη φυσιολογικά όρια (π.χ. ο κύκλος των 

Η 31 Μάρτη «Διεθνής μέρα αντισύλληψης» μας βρήκε σκεφτικές. Αν εξαιρέ-
σουμε τη σιγουριά μας για το γεγονός ότι το αίτημα της ελεύθερης αντι-
σύλληψης και της νομιμοποίησης της έκτρωσης στάθηκε η αφορμή για τη 
συσπείρωση και στη συνέχεια δημιουργία στην Ευρώπη και Αμερική ρι-

ζοσπαστικών φεμινιστικών κινημάτων, κατά τα άλλα είμαστε γεμάτες αμφισβήτηση 
και προβληματισμό. Το χάπι, το πιο δημοφιλές αντισυλληπτικό μέσο, πολύ μας έχει 
τυραννήσει, αφού παρά τη χρήση του έχει συμβεί να μείνουμε έγκυες και αφού μας 
δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα, καταθλίψεις κλπ λόγω ορμονικών διαταραχών. 
Εξάλλου ένα ποσοστό 30% των γυναικών αποκλείεται ευθύς εξ αρχής από τη χρήση 
του χαπιού για διάφορους οργανικούς λόγους σύμφωνα με τους γιατρούς.

Το διάφραγμα δημιουργεί συχνά αιμορραγίες, ενώ τα διάφορα σπρέι είναι αντιαι-
σθητικά, αντιερωτικά και ενοχλητικά. Όσο για το σπάσιμο του αυθορμητισμού κατά το 
σεξ με όλα εκείνα τα ξένα αντικείμενα που εισάγουμε στον κόλπο μας δε θα ήταν πολυ-
τέλεια να μιλήσουμε και για αυτό. Είναι και η ευθύνη. Τώρα πια όλη η ευθύνη της εγκυ-
μοσύνης έχει πέσει ολοκληρωτικά στις πλάτες μας, έτσι που θα νόμιζε κανείς πως όλη 
αυτή η φασαρία για τα αντισυλληπτικά μέσα έγινε μόνο και μόνο για να γαμάνε καλύτε-
ρα οι άντρες. Άνετα και ξέγνοιαστα. Οι άντρες απαιτούν πλέον από τις γυναίκες να χρη-
σιμοποιούν αντισύλληψη ανεξάρτητα από τυχόν αντενδείξεις που μπορεί να παρουσι-
άζει η κατάσταση ξεχωριστά κάθε γυναίκας.

Η αντισυλληπτική μέθοδος  παρά τις γυναικείες προβλέψεις και προσδοκίες έχει 
οδηγήσει  στον περιορισμό του θέματος «σύλληψη» σε αποκλειστικά γυναικείο ζήτη-

μα. Η σύγχρονη γυναίκα είναι υποχρεωμένη να φέρει πάντοτε στην τσάντα της το χάπι. 
Ο σύγχρονος άντρας απλώς πηδάει άνετα. Η επιστήμη μας έχει αναγκάσει να βρισκό-
μαστε πάντοτε σε κάποιο δίλημμα: την έκτρωση που μας κάνει κακό και την αντισύλλη-
ψη που μας κάνει λιγότερο κακό. Έτσι πολλές από μας υιοθέτησαν «το μη χείρον βέλτι-
στον»  και επαναπαύτηκαν ότι η αντισύλληψη συμβάλει στη χειραφέτησή μας.

Η καχυποψία μας απέναντι στην επιστήμη δυναμώνει όταν αναρωτιόμαστε γιατί 
αυτή στράφηκε αποκλειστικά στη γυναικεία αντισύλληψη και όχι στην αντρική.  Γιατί 
μόνο η γυναίκα την εύκολη λύση; Βέβαια στη Γαλλία, Αμερική και Κίνα έχει προχωρή-
σει πολύ το θέμα της αντρικής αντισύλληψης αλλά ακόμα βρίσκεται σε πειραματικό 
στάδιο. Πιστεύουμε ότι η διάδοση και της αντρικής αντισύλληψης θα μας ξαλαφρώ-
σει από το βάρος που τώρα σηκώνουμε μόνες μας. Ίσως με το μοίρασμα της ευθύνης 
η σχέση μας με τους άντρες σε αυτόν τον τομέα να γίνει πιο ανθρώπινη. Είναι και κάτι 
άλλο που όταν το σκεφτόμαστε γινόμαστε ακόμα πιο καχύποπτες στην όλη υπόθε-
ση της έκτρωσης και της αντισύλληψης: τη στιγμή που στην Ευρώπη και την Αμερική 
τα φεμινιστικά κινήματα ωρύονται για τη νομιμοποίηση της έκτρωσης και τη δωρεάν 
παροχή αντισύλληψης, την ίδια στιγμή λοιπόν στην Κίνα το ίδιο το κράτος προτρέπει 
τις γυναίκες να κάνουν έκτρωση… δίνοντας και ένα τρανζίστορ δώρο.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν το αίτημα της αντισύλληψης μπορεί να σταθεί σήμερα 
σαν φεμινιστικό. Κι αυτό που υποστήριζε ο Ράιχ ότι η έκτρωση και η αντισύλληψη θα 
συμβάλουν στη διάλυση της οικογένειας, συνέβη στ’ αλήθεια έτσι; 
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