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Ναι καλά καταλάβατε! Θα μιλήσουμε για το «χάπι της επόμενης 
μέρας». Για αρχή ας δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Το σχέδιο εί-
ναι, ότι παίρνεις το χάπι, μετά από μια επαφή που νομίζεις ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη που δεν θέλεις. Αυτό απο-

τρέπει είτε την ωορρηξία, είτε την εμφύτευση του ήδη γονιμοποιημένου 
ωαρίου στη μήτρα, μέσω ελέγχου των ορμονών μας. Κατά κάποιο τρόπο 
η δράση του μοιάζει με αυτή που έχουν τα απλά αντισυλληπτικά χάπια, 
αλλά συμπυκνωμένη σε ένα χάπι, δηλαδή με πολύ ισχυρότερη σύνθεση 
και δράση στον οργανισμό. Πολλές φορές μάλιστα φέρνει διάφορες παρε-
νέργειες, κυρίως σχετικά με τον κύκλο και την ψυχολογία.

Φυσικά, δεν αρνούμαστε πως αποτελεί ένα μέσο που μπορεί να έχει ανα-
κουφίσει διάφορες από εμάς σε μια δύσκολη στιγμή. Καθεμία μπορεί να δια-
λέγει για τον εαυτό της με ποιο τρόπο θα αποτρέψει μια ανεπιθύμητη εγκυ-
μοσύνη. Είναι, όμως, τα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά γύρω από το 
χάπι που θα μας απασχολήσουν. Νομίζουμε μάλιστα πως αυτά τα χαρακτη-
ριστικά είναι που ευθύνονται για την «επιτυχία» του χαπιού1.   

Στη χρήση του χαπιού, όπως και στις υπόλοιπες ιατρικές ιδέες και τεχνολο-
γίες γύρω από το γυναικείο σώμα, αποκρυσταλλώνονται οι υπάρχουσες κοι-
νωνικές σχέσεις. Οι υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, λοιπόν, λένε πως άμα 
δεν θες να κάνεις παιδί πρέπει να προσέχεις από πριν, και άμα γίνει μαλακία, 
δικό σου πρόβλημα. Έτσι, όπως έχουν επισημάνει και οι προγόνισσές μας2, η 
αντισύλληψη πέφτει για ακόμα μια φορά στις δικές μας πλάτες. 

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά στην περίπτωση του χαπιού της επόμενης 
μέρας η ευθύνη αυτή της αντισύλληψης εμφανίζεται πολύ πιεστικά, αφού έρ-
χεται να δώσει λύση σε ένα περιβάλλον «έκτακτης ανάγκης». Δηλαδή ακρι-
βώς μετά που έχει γίνει κάτι το οποίο-νομίζεις-πως-μπορεί-να-σε-έχει-αφή-
σει-έγκυο, πρέπει να αποφασίσεις, εν θερμώ, αν θα πάρεις το χάπι ή όχι. Λέμε 
νομίζεις, διότι καμιά φορά ο λόγος που ανησυχούμε δεν είναι απαραίτητα 
«λογικός», αλλά μπορεί να οφείλεται σε άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνης ή ακό-
μα και άγνοια γύρω από τις λειτουργίες του σώματός μας. Και έχεις αμφιβο-
λίες αν αυτό που συνέβη ήταν όντως επικίνδυνο και αξίζει να το πάρεις. Και 
πρέπει εκείνη τη στιγμή να ζυγίσεις τις πιθανότητες. Και τα χρονικά σου περι-
θώρια όλο και στενεύουν γιατί όσο αργείς να το πάρεις, τόσο πιο πιθανό εί-
ναι να μην λειτουργήσει.  Και αυτή η πίεση αυξάνεται άμα, εκτός των άλλων, 
έχεις και τον παρτενέρ σου να σου λέει να το πάρεις, αν δεν στο φέρει κιόλας 
ο ίδιος. Γιατί, ξέρεις, εύκολα λες «πάρε χάπι», άμα δεν το παίρνεις εσύ. 

Μέσω του χαπιού, βγαίνουν όμως και άλλα «προβλήματα» των σχέσεών 

το σώμα μας πεδίο μάχης        

Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά μας, με την κατακερματισμένη μας γνώση σε σχέση με 
αυτά, τη μοναξιά και το άγχος που αυτή προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι έχουν, ή θεωρούν πως 
έχουν, προνόμια πάνω μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.
Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκοπιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις κοινές μας 
εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας μπροστά 
στη μοναξιά και το άγχος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρατίας και παντοδυναμίας της ιατρικής 
επιστήμης που ενσαρκώνεται στις πρακτικές και τις διαγνώσεις του γυναικολόγου, ώστε, τουλάχι-
στον, να στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

Εσύ 
τι θα κάνεις
την επόμενη 
μέρα;

Αντισύλληψη και ευθύνη 

Σαν να είχε το δισάκι μας λίγες ανισότητες και λίγο βάρος, εδώ και μερικά χρόνια το φορτώσα-
με και με την ευθύνη για την αντισύλληψη. Μέχρι που εφευρέθηκαν το χάπι και οι άλλες σύγ-
χρονες αντισυλληπτικές μέθοδοι, την ευθύνη για να μην γεννηθεί παιδί την είχε κυρίως ο ερω-
τικός μας σύντροφος, είτε εραστής ήταν αυτός είτε σύζυγος. Βέβαια και λάθη γίνονταν και 
ανευθυνότητα υπήρχε και ασυνειδησία ακόμα αντιμετώπιζαν οι γυναίκες, αλλά επειδή δεν εί-
χαν να παίξουν μεγάλο ρόλο, εναπόθεταν την κύρια ευθύνη για τις συνέπειες στους άντρες. Κι 
εκείνοι, λίγο ως πολύ, την έπαιρναν -τι να κάνουν-, και μαζί μ’ αυτήν έπαιρναν οι περισσότε-
ροι και τ’ απαραίτητα μέτρα. 

Τώρα η κατάσταση διαγράφεται αντίθετη. Εμείς πρέπει να προνοήσουμε, και για ό,τι συμβεί 
εμείς θα έχουμε την ευθύνη. Και οι επιστήμονες παγκόσμια, δουλεύουν νύχτα-μέρα για να τε-
λειοποιήσουν το χάπι που μας ποτίζουν και τα εργαλεία που μας φυτεύουν. Αστείες προσπά-
θειες γίνονται να εφευρεθούν αντισυλληπτικά για τους άντρες. Κι αν έχουν συνέπειες στον αν-
δρισμό τους; Αν τους επηρεάσουν ψυχολογικά και δεν είναι σε θέση να κάνουν πράξη τις επι-
θυμίες τους; Τι γίνεται τότε; Ενώ εμάς, μπα, ούτε ενόχληση μας φέρνουν, ούτε ψυχρότητα, 
ούτε τίποτα άλλο.

Και καμιά αντίδραση από πουθενά...

Το δισάκι μας το χώρεσε και αυτό μια χαρά.

Βέβαια, οι κατακτήσεις αυτές της επιστήμης, έστω μονόπλευρες, ελευθέρωσαν τη γυναίκα 
από τον εφιάλτη της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, της εξασφάλισαν τον έλεγχο πάνω στο σώμα 
της. Όμως το τίμημα είναι ακριβό.

Γιατί το δισάκι μας παραβάρυνε.

Ας οργανωθεί τουλάχιστον η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση, πάνω σ’ αυτό τον τόσο σοβαρό 
-για την υγεία, την απελευθέρωση και τη γονιμότητα, ακόμα, των γυναικών- θέμα.

[Από το «Δελτίο Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών», 1982, αναδημοσιεύτηκε στο βιβλίο της Λιλίκας Μπομπόλου 

Φεμινισμός Εσωτερικού Χώρου: Ιστορίες γυναικών – χρονικό μιας πορείας στο φεμινιστικό κίνημα(1979-2000), 

εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα 2008 ]    

Έλα αγάπη μου, ας το πάρουμε. 

Ε, τώρα αφού έγινε, τι να κάνουμε; 

Δεν θα πάθεις δα και τίποτα.

Ερωτικός σύντροφος σε απόγνωση 
αφού, συνήθως, έχει κάνει τη μαλακία). Η υπογράμμιση δική μας. 
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μας με τους άντρες συντρόφους μας στην επιφάνεια. Ας πούμε, πόσες από μας 
δεν έχουμε βρεθεί στη θέση να αναρωτιόμαστε αν ο άλλος ήταν όντως προσε-
κτικός; Εφόσον υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στις σχέσεις, λογικό είναι 
κάποια να πει «ε, πάρ’το μωρέ να είσαι σίγουρη». Έτσι, βάζεις κάτω από το χα-
λάκι αυτή την αμφιβολία που έχεις για το κατά πόσο ο άλλος νοιάζεται, και αντί 
το θέμα της εμπιστοσύνης και του σεβασμού να είναι πεδίο διεκδίκησης στη 
σχέση, κουκουλώνεται από τη χρήση του χαπιού. Και εκτός αυτού, τα πράγματα 
τώρα μπορεί να είναι και πιο «χαλαρά, αφού υπάρχει το χάπι!».     

Όμως, για να την βγάλεις καθαρή, και πρακτικά και ψυχολογικά, χρειάζεται 
να έχεις περιβάλλον που να σε στηρίζει άμα αποφασίσεις πως δεν θέλεις να εί-
σαι έγκυος. Όταν λοιπόν το περιβάλλον σου δεν είναι υποστηρικτικό, πράγμα 
αρκετά συχνό όταν έρχεται εκείνη η ώρα, φαίνεται «πιο εύκολο», να πάρεις ένα 
χαπάκι, μόνη σου, χωρίς να μάθει κανείς τίποτα, γλιτώνοντας έτσι μια πιο ορα-
τή και άρα πιο βάρβαρη κοινωνικά, αλλά όχι απαραίτητα και σωματικά, διαδικα-
σία όπως είναι η έκτρωση, που είναι όντως πολύ δύσκολο να την περάσεις μόνη. 
Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Στην πραγματικότητα όποια επιλογή και να 
πάρεις για να αποτρέψεις ή να σταματήσεις μια εγκυμοσύνη, είναι έτσι και αλλι-
ώς άσχημα να την περνάς χωρίς στήριξη. Πόσο μάλλον αν η μέθοδος περιλαμ-
βάνει ορμονολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις, όπως με το χάπι. Και εξάλλου 
δεν ήρθες και μόνη σου σε αυτό το σημείο για να τραβήξεις εσύ όλο το μανίκι.

Όσο όμως και αν το χάπι της επόμενης μέρας φαίνεται κοινωνικά “ανώδυνο”, 
καθόλου ανώδυνο δεν είναι για εμάς τις γυναίκες. Γιατί εκτός από όλες τις παρε-
νέργειες που μπορεί να έχει, προσπαθώντας να κρύψει όλες τις παραπάνω κοι-
νωνικές σχέσεις και τα προβλήματά τους, τελικά σε φέρνει αντιμέτωπη με αυτές. 
Και σε βάζει να τις αντιμετωπίσεις μόνη σου. Στο δωματιό σου. Εσύ και το χάπι. 
Αξίζει όμως όλη αυτή η διαδικασία; Για ακόμη μια φορά λοιπόν, οι σχέσεις και το 
σώμα μας είναι πεδίο μάχης. 

1  «Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια συσκευασίες από το δισκίο που είναι γνωστό 
ως «Χάπι της Επόμενης Μέρας» πουλήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες στην Ελλάδα 
[...] Υπολογίζεται ότι το 27% των Ελληνίδων έχουν καταφύγει έστω και μία φορά στη 
λύση του Χαπιού της Επόμενης Μέρας.»  http://www.healthpress.gr/  <Χάπι της 
Επόμενης Μέρας. Η κρίση «απογείωσε» τις πωλήσεις του>
2 Δες «Αντισύλληψη και ευθύνη» δίπλα.

Οι φορές που έχω πάρει το χάπι της επόμενης μέρας δεν είναι και λίγες. Σίγουρα πά-
ντως δεν ήταν για πάρα πολύ σοβαρό λόγο και σίγουρα αυτό που έμενε στο τέλος ήταν 
μια πικρή γεύση.  

Την τελευταία φορά που πήρα το χάπι ήταν υπό την πίεση του ανεξέλεγκτου άγχους που με 
είχε κυριεύσει μετά το σεξ. Ήμουν στις γόνιμες μέρες και κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. 
Προφανώς, η ενοχή μου ήταν ένας από τους λόγους που μετέπειτα κατέρρευσα ψυχολογικά. 
Γενικά δε το διακινδυνεύεις, ιδίως εκείνες τις μέρες… 

Έλα σου όμως που τον εμπιστευόμουνα πολύ. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. (Βέβαια, οι σχέσεις 
εμπιστοσύνης ως προς τους ασφαλείς τρόπους σεξουαλικής απόλαυσης είναι βαθιά κοινωνι-
κές και μια άλλη συζήτηση). 

Αφού τελείωσε εκείνος λοιπόν με τη γνωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο της δια-
κεκομμένης συνουσίας, του ζήτησα να σταματήσουμε. Κάτι με έτρωγε μέσα μου όμως και απο-
φασίζω να το επικοινωνήσω. Χωρίς πολλά πολλά με «συμβουλεύει» να πάρω το χάπι: «Καλύτε-
ρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο». (Η χρήση του πληθυντικού ήταν της κατηγορίας «δίνουμε 
πανελλήνιες» της μάνας που μίλαγε με τη θεία την καταραμένη εκείνη περίοδο).  

Συγκεκριμένα, το δικό μου κεφάλι καθόλου δεν ησύχασε. Όχι μόνο επειδή εγώ έπρεπε να το ση-
κώσω αλλά και για την άρνηση του φαρμακοποιού να μου δώσει το χάπι λέγοντάς μου «θέλει 
συνταγή γιατρού». Μόνο με την έγκριση γιατρού θα αρνείσαι την τεκνοποίηση μαντάμ! Τελικά 
αγοράζω το χάπι από ένα άλλο φαρμακείο. Norlevo λεγόταν. Το παίρνω και περιμένω. Αυτή τη 
φορά δε μου τα έσκασε λες και είχα φάει παραισθησιογόνα, χάνοντας για δέκα λεπτά την αίσθη-
ση του χωροχρόνου, όπως την προηγούμενη φορά. Αυτά που παρατήρησα όμως με προβλημάτι-
σαν πολύ. Έπειτα από κάποιες ώρες ανέβασα θερμοκρασία και ξεκίνησε ταχυκαρδία για μια ώρα. 
Αν ήταν το χάπι ή η  δικιά μου ψυχολογία που προκάλεσε τη διαταραχή δεν κατάλαβα ποτέ. Πά-
ντως οι παρενέργειές του όπως έλεγε και στο χαρτί δεν ήταν καθόλου αμελητέες.  

Αφού πέρασαν τρεις μέρες με μένα να σκέφτομαι τι στο διάολο συμβαίνει στο σώμα μου 
και πώς θα το επηρεάσει το χάπι, μου ήρθε περίοδος 2 εβδομάδες νωρίτερα. Τρόμαξα. 
Δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό. Το αίμα ήταν φυσιολογικό σε ποσότητα αλλά κάπως σκούρο. 
Ανησύχησα. Αλλά δεν ήθελα να το συζητήσω με γιατρό. Φοβόμουνα τις ερωτήσεις και το 
βλέμμα. Το έψαξα μόνη μου και είδα αυτό είναι μια από τις παρενέργειες του χαπιού. Αι-
σθανόμουν άσχημα που ταλαιπώρησα τόσο το σώμα μου, που μπήκε στη διαδικασία μιας 
κατά κάποιο τόπο επιβεβλημένης περιόδου. Οι επόμενες δύο ήταν εξίσου «αλλόκοτες». 
Αλλά τόσο επιθυμητές.  

Το αγόρι εκείνο δε μπορώ να πώ ότι αδιαφόρησε για την εξέλιξη της κατάστασης. Νοια-
ζόταν για μενα και το έδειχνε. Όμως αυτό δεν άλλαζε τα πράγματα. Οι αγκαλιές και τα φι-
λιά δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα τις καταστάσεις. Κάποιες φορές απλά τις καλύπτουν.  
Όσο “μαζί” και να θέλουμε να λέμε ότι το περνάμε, στην τελική εμείς μόνες θα φάμε τις πα-
ρενέργειες και τις ψυχικές επιπτώσεις. Το δικό μας σώμα υποβάλλεται σε μια τεχνητή χη-
μική διαδικασία που δεν ελέγχουμε, το δικό μας σώμα πρέπει να σηκώσει όλη την ευθύνη 
για τις αποφάσεις. Ακόμα κι αυτές που πάρθηκαν  «μαζί». Σ’ όλη αυτή τη διαδικάσία νιώ-
θουμε και είμαστε τελικά μόνες.

Πέρασαν αρκετές μέρες ώσπου να εμπλακώ ξανά σε σεξουαλική διαδικασία. Όπως και 
αρκετός καιρός μέχρι να καταλάβω ότι αυτό που με χάλαγε στην υπόθεση του χαπιού δεν 
ήταν μόνο οι παρενέργειες που είχε στο σώμα μου και την ψυχολογία μου. Αυτά περνά-
νε. Η ίδια η σεξουαλική διαδικασία ήταν εντέλει εκείνη που δημιουργούσε τις καταστά-
σεις. Η επίπλαστη εμπιστοσύνη που είχα στους άντρες, η πεποίθηση ότι το σεξ χωρίς προ-
φυλακτικό είναι πιο «καυλωτικό», ο τρόπος που αντιμετώπιζα το σώμα μου ως εργαλείο 
και όχι ως κομμάτι της εαυτής μου. Έκτοτε έχω σταματήσει να παίρνω το χάπι. Όχι ότι 
δεν το θεωρώ χρήσιμο. Απλά άλλαξε ο τρόπος που τοποθετούμαι απέναντι σε οτιδήπο-
τε σεξουαλικό.  

Κάτι μας βρωμάει... 

Μπορεί σε αυτό το άρθρο να μην είναι το κύριο θέμα η έκτρωση, αλλά κάνοντας μια πρόχει-
ρη έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε κάτι που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ψά-
χνοντας λοιπόν, να επιβεβαιώσουμε αυτό που ήδη ξέραμε, δηλαδή το ότι μπορείς να κάνεις 
δωρεάν έκτρωση σε δημόσιο νοσοκομείο, διαπιστώσαμε πως δεν μπορούσες να το βρεις με 
τίποτα! Και δεν υπερβάλουμε. Ακόμα και στα site των κλινικών δεν αναφερόταν πουθενά ότι 
μπορείς να κάνεις εκεί αυτή την επέμβαση, ενώ μπορεί να καταγράφονταν διάφορες άλλες 
επεμβάσεις στις οποίες μπορείς να υποβληθείς. (Εδώ μας μύρισαν λεφτάκια σε τσέπες ιδιω-
τικών γιατρών και κλινικών.) Αντίθετα, πέσαμε πάνω σε άπειρα site ενάντια στις εκτρώσεις. 
Ξέρετε, ότι είναι φόνος και άλλα τέτοια προοδευτικά (εδώ μας μύρισε εκκλησία).

It is all about money!  

Ανοίγοντας τη συζήτηση για το χάπι της επόμενης μέρας με διάφορες, διαπιστώσαμε 
ότι πολύ συχνό επιχείρημα «υπέρ» του χαπιού είναι πως είναι πολύ φτηνότερο από το να 
κάνεις έκτρωση αν τελικά είσαι έγκυος. Πράγματι το χάπι κάνει από 10-25 ευρώ ενώ η 
έκτρωση μπορεί να κοστίζει από 400 μέχρι και 800 ευρώ. Αυτή όμως η τιμή αφορά ιδιώ-
τες γιατρούς. Θυμίζουμε εδώ στις αναγνώστριες πως αν έχεις ασφάλεια, η έκτρωση στα 
δημόσια νοσοκομεία γίνεται δωρεάν. 


