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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 έ χουν, 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 
τουλάχιστον, να στεκόμαστε μπροστά τους 

με αξιοπρέπεια.

Tο 
Σώμα
μαΣ
Πεδίο 
μαχηΣ

Έ
χουμε μιλήσει πολλές φορές για τον 
τρόπο που η ιατρική επιστήμη, πάντα 
με αρσενικό πρόσημο, έχει εισχωρήσει 
βαθιά στα σώματά μας, προσπάθησε 
να τα ορίσει βάσει των εκάστοτε προ-
τύπων ομορφιάς και έκανε την πειθάρ-

χησή μας (ή όχι) σε αυτά δείκτη υγείας και ασθένειας. 
Μας είπαν πως οι εσωτερικές μας λειτουργίες, τα υγρά 
μας, τα όργανά μας είναι πράγματα που μας ορίζουν 
από τη γέννησή μας, αυτό το αναπόφευκτο της υποτι-
θέμενης φύσης μας που στα χέρια των αφεντικών έγινε 
εργαλείο υποτίμησής μας. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να 
μείνει η περίοδος και ό,τι την περιβάλλει έξω από αυτό; 
Ειδικά αφότου συνδέθηκε άμεσα με την γονιμότητα 
και τις τεχνολογίες αναπαραγωγής, η έμμηνος ρύση έ-
γινε το πεδίο που οι παντός είδους αυθεντίες νομίζουν 
ότι παίζουν μπάλα μόνοι. 

Από τότε που οι αρχαίοι έλεγαν για την περιπλανώ-
μενη μήτρα ή που ο γερομισογύνης Φρόυντ διατύπω-
σε για πρώτη φορά τις θεωρίες του περί υστερίας μέ-
χρι και προχτές που ο γκόμενός σου είπε ότι κλαις επει-
δή περιμένεις περίοδο, η φύση μας είναι η τυπική κα-
ραμέλα που χρησιμοποείται για να μας υπενθυμίζει 
ότι δεν έχουμε θέση στο δημόσιο λόγο. Η οργανωμέ-
νη προσπάθεια των αρσενικών ειδικών να περιστρέφε-
ται όλη μας η ύπαρξη γύρω από την αναπαραγωγή ή 
την έλλειψη αυτής άνοιξε νέους ορίζοντες για την επι-
στήμη της γυναικολογίας και της ψυχολογίας, οι οποί-
ες πάνε πακέτο στον αγώνα για τον έλεγχο των γυναι-
κείων σωμάτων. Για ένα από τα διάφορα σύνδρομα που 
μας έχουν φορτωθεί αυθαίρετα μιλήσαμε και στο προ-
ηγούμενο τεύχος μέσα από αυτήν εδώ τη στήλη πιο α-
ναλυτικά, συγκεκριμένα για το Σύνδρομο των Πολυκυ-
στικών Ωοθηκών. Ωστόσο η ίδια η ιστορία  της έννοιας 

του συνδρόμου είναι τόσο ύποπτη που νομίζουμε πως 
δεν την εξαντλήσαμε. Αυτή τη φορά θα καταπιαστού-
με με το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, ή πιο γνωστό ως 
PMS, το οποίο μετά την καθιέρωση του ορμονικού μο-
ντέλου, ήρθε να επικυρώσει όλη τη μυθολογία περί αιτι-
ακής σχέσης μεταξύ γυναικείας ανατομίας και γυναικεί-
ας ψυχικής κατάστασης.

Το PMS είναι ένα σύνολο «συμπτωμάτων» που υπο-
τίθεται ότι προκαλούνται από την αύξηση συγκεκριμέ-
νων ορμονών. Να σημειώσουμε εδώ πως τα ίδια συ-
μπτώματα λέγεται πως έχει και η εμμηνόπαυση, μόνο 
που τότε προκαλούνται από την έλλειψη των ίδιων ορ-
μονών! Και  φυσικά όπως όλα τα σύνδρομα, δεν έχει έ-
γκυρο τρόπο διάγνωσης. Με το γυναικολόγο ως μέγα 
γκουρού να πρέπει να αποφασίσει αναλόγως τις ορέ-
ξεις του αν νοσούμε τελικά ή όχι, βρωμάει μεταφυσι-
κή και κοινωνική κατασκευή η φάση. Όλες αυτές οι λει-
τουργίες που ακολουθεί το σώμα μας, όσα νιώθουμε 
και βιώνουμε λίγο πριν την περίοδο, βαφτίζονται συ-
μπτώματα και ενοχοποιούνται για την περίεργη υποτί-
θεται συμπεριφορά μας. Τα πιο συχνά απ’ αυτά είναι η 
ευερεθιστότητα, το άγχος, και η μελαγχολία1. Γύρω απ’ 
αυτά τώρα, έχει χτιστεί ένας ολόκληρος μύθος που θέ-
λει τις γυναίκες υπερευαίσθητες, γκρινιάρες, εύθικτες, 
ανίκανες, τρελές κ.ο.κ. Το οξύμωρο του πράγματος εί-
ναι πως αυτό που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «σύν-
δρομο» είναι η ύπαρξη συμπτωμάτων, ωστόσο η ανα-
γνώρισή τους ως τέτοιων προϋποθέτει την διάγνωση 
του συνδρόμου. Καλό; Ας μας πουν και αν το αβγό έ-
κανε την κότα. Ίσως τελικά οι γιατροί μας να κατέχουν 
όντως τη μοναδική αλήθεια, αν βγάζουν άκρη με τέ-
τοιους γρίφους. Ίσως βεβαια και να τους κατασκεύα-
σαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μας φαίνεται βουνό να 
τους αποδομήσουμε. 

Η πρώτη πάντως εμφάνιση του PMS με την ιατρική 
του ονομασία ήρθε τη δεκαετία του ’50, όταν η βρετα-
νίδα γυναικολόγος Katherina Dalton προσπάθησε να το 
κατοχυρώσει προς απάντηση σε όσους λέγαν φαντα-
σιόπληκτες τις γυναίκες που εξέφραζαν αδιαθεσία. Πε-
οφανώς2 δεν έπεισε κανένα αφεντικό να πει σε καμία 
γυναίκα με πόνους περιόδου ‘πήγαινε κοπέλα μου σπί-
τι, πάρε και μια σοκολάτα και κατέβασε να δεις το μια 
βραδιά στο Νότινγκ Χιλ κάτω απ’ το πάπλωμα’. Αυτό 
που κατάφερε όμως, όπως όλα δείχνουν, ήταν η κυρί-
αρχη κουλτούρα να αποδεχτεί για τα καλά το πέρασμα 
της περιόδου μας στη σφαίρα του παθολογικού. Αυτό 
επικυρώθηκε τη δεκαετία του ’80 όταν βρετανικά δι-
καστήρια με γυναίκες κατηγορούμενες κάλεσαν την 
Dalton ως εμπειρογνώμονα και δέχτηκαν το σύνδρο-
μο ως ελαφρυντικό. Το 1987 μάλιστα, η ακραία έκφαν-
ση του συνδρόμου, το PMDD [Premenstrual Dysphoric 
Disorder], αναγνωρίστηκε ως ψυχολογική διαταραχή 
(κάτι που αργότερα αμφισβητήθηκε). Επισήμως λοιπόν, 
η σύνδεση της φυσιολογίας μας με τη συμπεριφορά και 
την υποτιθέμενη ανικανότητά μας να διαχειριζόμαστε 
σοβαρές καταστάσεις είχε ιατρική και κρατική βούλα. 

Διάφοροι ερευνητές υποστηρίζουν πως «αλλαγές 
στα επίπεδα ορμονών μπορούν να επηρεάσουν νευ-
ροδιαβιβαστές του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος, όπως π.χ. τη σεροτονίνη»3, κι αυτό στα ανθρώπι-
να σημαίνει πως η περίοδος μας βαράει στον εγκέφα-
λο. Δεν είδαμε όμως κανέναν να ασχολείται με τα επί-
πεδα τεστοστερόνης στους άντρες και πώς αυτά βαρά-
νε τον αντρικό εγκέφαλο. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ε-
ταιρεία πρόσφατα έθεσε κάποια κριτήρια για την επα-
νένταξη του PMDD στη λίστα με τις ψυχικές διαταραχές, 
σε ένα από αυτά αναφέρει πως «τα συμπτώματα συν-
δέονται με κλινικά σημαντική ψυχική δυσφορία ή κω-
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λύματα στη δουλειά, το σχολείο, συνηθισμένες κοινω-
νικές δραστηριότητες ή σχέσεις με άλλους ανθρώπους 
(π.χ. αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων, μειωμένη 
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στη δουλειά, 
το σχολείο ή το σπίτι)»4. Με δυο λόγια, μέσα στην προ-
σπάθεια να απαξιωθεί και να γίνει λιγότερο απειλητική, 
παθολογικοποιείται η άρνησή μας για δουλειά, το δικαί-
ωμά μας να βαριόμαστε να πάμε σχολείο, να κάνουμε 
τις δουλειές του σπιτιού ή να εξηγούμε στον κάθε μαλά-
κα γιατί πρέπει να βάζει και καμιά σκούπα πού και πού. 
Πράγματα που παθαίνουμε έχουμε δεν έχουμε περίοδο. 
Μας λένε δηλαδή πως η γυναικεία μας φύση μας καθι-
στά ανίκανες να αντεπεξέλθουμε στην καθημερινότητα 
και πως εντέλει χρειαζόμαστε κάτι να την πειθαρχήσει.

Πάνω σε αυτό λοιπόν πάτησε η προώθηση των α-
ντικαταθλιπτικών, αντισυλληπτικών και διάφορων η-
ρεμιστικών ως πιθανές λύσεις για τις γυναικείες ψυχι-
κές διαταραχές που σχετίζονται με την περίοδο. Παρό-
λο που δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία (όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική Εθνική Ένωση για 
το Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο «Δεν υπάρχει γνωστή 
θεραπεία για το PMS εκτός από την υστερεκτομή αφού 
αυτή είναι ο έσχατος τρόπος καταστολής της ωορρηξί-
ας αλλά με την κατάλληλη αγωγή μπορεί να διευθετη-
θεί»5) το Sarafem, χάπι το οποίο περιέχει το ίδιο ενεργό 
συστατικό που περιέχει και το Prozac, ήταν το πρώτο 
σκεύασμα που έγινε ευρέως γνωστό για την θεραπεία 
του PMDD. Η φεμινίστρια ψυχολόγος Paula J. Caplan έ-
φερε αντιρρήσεις: «φαίνεται ευκολότερο να πεις "πρέ-
πει να φταίνε οι ορμόνες μου!" παρά να ξεκινήσεις την 
τρομακτική διαδικασία του να ψάξεις τα πραγματικά 
αίτια και να συνειδητοποιήσεις ότι "πρέπει να φύγω απ’ 
αυτή τη δουλειά—ή σχέση."6» «[…] Είμαστε συνηθισμέ-
νες να παίρνουμε χάπια. Αντί για κάτι άλλο που μπορεί 

1 https://el.wikipedia.org/wiki/Προεμμηνορροϊκό_
σύνδρομο. Διαλέξαμε ως πηγή το Wikipedia εν γνώσει 
μας πως είναι σπάνια έγκυρο αλλά πάντα το πρώτο 
αποτέλεσμα όταν γκουγκλάρεις.
2 Θέλαμε να πληκτρολογήσουμε «προφανώς». 
Επιλέγουμε όμως το λάθος καθώς το βρίσκουμε 
εύστοχο και ενδεικτικό του προφανούς σεξισμού 
και ελπίζουμε να αφήσουμε το λιθαράκι μας στη 
φεμινιστική αργκό.
3 Premenstrual Syndrome, Medical University of South 
Carolina, Απρίλιος 2003 στο site του American Family 
Physician
4 The Inclusion of PMDD in DSM-5, Psychology Today, 
Φεβρουάριος 2012
5 http://www.pms.org.uk . National Association for 
Premenstrual Syndrome<about PMS<can PMS be 
cured?
6 Paula J. Caplan, Pathologizing your period, 2008
7 http://www.apa.org . Is PMDD real?, Jennifer Daw, 
Οκτώβριος 2002
8 Από την εισήγηση της εκδήλωσης Από την ορμονική 
αντισύλληψη... στην καταστολή τηςπεριόδου; Τεχνολογίες 
του σώματος για τη νέα χιλιετία. Από την ομάδα no 
woman’s land, Ιούνιος 2009.

γία μας αλλά οι πιέσεις που τρώμε από γκόμενους, φί-
λους, πατεράδες, αφεντικά και το παρόν κοινωνικό 
σύστημα που έχει δώσει τις δικές του σημασίες στο 
σώμα μας και μας θέτει το ερώτημα αν θέλουμε να εί-
μαστε εμφανώς αδύναμες ή να υποφέρουμε στα κρυ-
φά. Ε, λοιπόν οποιαδήποτε απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα είναι άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Στα διλήμ-
ματα του καπιταλισμού και του κάθε μπάτσου των σω-
μάτων μας δεν υπάρχει σωστή επιλογή, μόνο άρνηση. 
Άρνηση της νοσηρότητας του γυναικείου σώματος. 
Κάτι που θα προτάξουμε ορίζοντάς το όπως μόνο ε-
μείς το βιώνουμε, η καθεμιά ξεχωριστά και όλες μαζί.

«Καλά είμαι. Σε μισώ Σε αγαπώ. Θέλω 
παγωτό.  Έλα ‘δω. Φύγε. Πορτοκάλια;»///«Έχω 
περίοδο άρα μπορώ νόμιμα να σε 
σκοτώσω»///«Να φοβάσαι! Να φοβάσαι 
πολύ!» 

 Φωτογραφίες που βρήκαμε με το πρώτο 
γκουγκλάρισμα. Το ίντερνετ τελικά δεν απέχει 
και πολύ από την κονωνία, είναι δηλαδή ο 
παράδεισος του μισογύνη.

να χρειαζόμαστε περισσότερο, όπως ένας ύπνος ή ένα 
διαζύγιο, ή το Συνήγορο για τα Ίσα Δικαιώματα [Equal 
Rights Advocates]»7

Φυσικά δεν αμφιβάλλουμε πως υπάρχουν γυναί-
κες που υποφέρουν πριν την περίοδο ή και κατά τη δι-
άρκειά της, ωστόσο, όπως πολύ εύγλωττα έθεσε η No 
Woman’s Land, «δεν μπορεί παρά να είναι νόμιμη η κοι-
νωνική απαίτηση της κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου, 
να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή η όποια ιδι-
αίτερη, επώδυνη σωματική εμπειρία. Εδώ όμως υπάρ-
χει ένα ζήτημα: το πέρασμα της σωματικής εμπειρίας 
στη δικαιοδοσία της ιατρικής τεχνολογίας, και άρα η 
παραχώρηση του προνομίου στους ειδικούς να καθο-
ρίζουν τα όρια του σεβασμού, τα όρια του υποφερτού 
και του ανυπόφορου, τα όρια της υγιούς και ασθενούς 
κατάστασης του σώματος. Αν μη τι άλλο λοιπόν, η φιλο-
λογία γύρω από το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο μπο-
ρεί να μας δώσει μια ιδέα για το πόσο πολύ –και χωρίς 
καμία αιδώ- είναι ικανοί να αυθαιρετούν οι βιοϊατρικοί 
λόγοι όταν τους παραχωρείται το έδαφος να μιλούν.»8.

Ας μη γελιόμαστε, λοιπόν, και εμείς οι ίδιες, διότι η 
κοινωνία που ζούμε δε μας ευνοεί κι αυτό το ‘χουμε 
νιώσει όλες στο πετσί μας. Είναι αλήθεια τόσο παρα-
νοϊκό να εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά  μας που πρέπει 
μέσα σε μια μέρα να ενορχηστρώσουμε έτσι το πρό-
γραμμά μας ώστε να μην καταρρεύσουν τα πάντα; Να 
ισορροπήσουμε ανάμεσα στο να πάμε στη δουλειά, να 
κάνουμε το σπίτι, να μαγειρέψουμε, να πάμε για ψώ-
νια κ.ο.κ.; Δε θα αναφερθούμε καν στις μανάδες. Πι-
στεύουμε πως οι αντιδράσεις μας είναι απολύτως κα-
τανοητές και ανθρώπινες. Πιστεύουμε πως οι λόγοι της 
ταλαιπωρίας μας είναι κοινωνικοί και δεν ωφείλονται 
στην περίοδο, τα γονίδια ή τις ορμόνες μας. Πιστεύ-
ουμε πως αυτό που μας καταπιέζει δεν είναι η βιολο-

«Θρησκευτικός φονταμενταλισμός. 
Είναι σαν μόνιμο PMS.» 
Να και λίγος αντιμουσουλμανισμός, λείπει ο 
μάρτης απ’ τη σαρακοστή;


