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Χριστουγεννιάτικες μπάλες κρέμονται από το ταβάνι. Η 
ορχήστρα (που δεν φαίνεται εδώ) παίζει κονσερβοποιημένη 
μουσική για να διασκεδάσει το αποκλειστικά σχεδόν γυναικείο 
κοινό. Ένα ζευγάρι γυναικών έχει απομονωθεί από τις υπόλοιπες 
και χορεύει μόνο του. Κάτι μπορεί να συζητάνε, μπορεί και όχι. 
Δυο μαύρα γάντια είναι π αρατημένα σε μια καρέκλα.

Αν κάποια τις ρωτήσει, οι μετανάστριες οικιακές «βοηθοί» 
στην Ελλάδα, ως άλλες σύγχρονες ηρωίδες, έχουν σίγουρα 
ιδιαίτερες ιστορίες να αφηγηθούν. Για όσους έχουν αφήσει πίσω 
τους προκειμένου να δουλέψουν και για τη τωρινή ζωή τους 
κεκλεισμένων των θυρών, εντός κάποιας ελληνικής οικογένειας. 
Για στριμμένους ή καλόβολους γέρους και για παιδιά που 
ανέτρεφαν και που μάθαιναν μαζί τους την ελληνική αλφαβήτα. 
Για «κακές» κυρίες, για την καθημερινή ατελείωτη κούραση και 
την τρέλα. 

Είναι γυναίκες που έχουν μάθει όμως να ελίσσονται και να 
επιβιώνουν. 'Οπως και έχουν φτιάξει τις δικές τους κοινότητες 
και τις δικές τους γιορτές.

Γεωργιανό εστιατόριο 
στην Αγίου Κωνσταντίνου, 
Πρωτοχρονιά 2015, Αθήνα

Φωτοδείκτης

Ό
σες διαβάζετε τη στήλη μας το σώμα μας πεδίο μάχης και έρχεστε τακτικά 
στα σεμινάρια που διοργανώνουμε από πέρσι1, έχετε καταλάβει ότι το ζήτη-
μα της ιατρικής εξουσίας πάνω στα σώματα μας, μας απασχολεί αρκετά. Εί-
ναι κοινή εμπειρία των γυναικών ότι πολλές φορές στο ιατρείο του γυναικο-

λόγου νιώθουμε από τη μια αμηχανία  και ενοχή και από την άλλη ότι έχουμε πέσει θύμα-
τα, εμείς και η τσέπη μας, μια γενικότερης κοροϊδίας. Ή ότι συχνά μια ιατρική «συμβου-
λή» μοιάζει σαν ένα τούβλο που πέφτει στα κεφάλια μας, ένα τούβλο προερχόμενο κα-
τευθείαν από τις κρατικές πολιτικές για τη δημόσια υγεία. Στα σεμινάρια μας έχουμε ήδη 
αναφέρει ότι οι πολιτικές αυτές, όπως για παράδειγμα για τον ιό του HPV, που εφαρμόζο-
νται από γιατρούς και επιστήμονες δεν έχουν σκοπό να θεραπεύσουν, αλλά να διαχωρί-
σουν και να πειθαρχήσουν τον πληθυσμό βάσει έμφυλων, ηλικιακών και ταξικών διακρί-
σεων. Ενώ, η ιατρική γνώση και τεχνολογία δε μας φαίνεται καθόλου ουδέτερη και για το 
καλό μας, στο γενικότερο πλαίσιο της προόδου: αντίθετα μας φαίνεται ότι πολλές από τις 
ιατρικές τεχνολογίες, που μας πλασάρονται ως «θαυματουργές», εξυπηρετούν εκτός από 
το θησαύρισμα των φαρμακοβιομηχανιών, τη διαμεσολαβημένη σχέση με το σώμα μας, 
την ιατρικοποίηση της καθημερινότητάς μας, τον έλεγχο και την επιτήρηση της σεξουα-
λικότητάς μας και της ικανότητάς μας για αναπαραγωγή από τους άντρες γυναικολόγους. 
Αυτά τα πράγματα σκεφτόμαστε, κάθε φορά που ακούμε ότι πρέπει οι έφηβες και νεαρές 
γυναίκες να εμβολιαστούν για τον HPV γιατί αλλιώς θα πάθουν καρκίνο ή ότι πρέπει να 
παίρνουμε αντισυλληπτικά χάπια ή ότι μια έκτρωση είναι κακό πράγμα και «να έρθουμε 
του χρόνου με το παιδάκι μας». 

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, ένα από τα διαβάσματα που κάναμε και συζη-
τήσαμε για αυτό στην ομάδα είναι το βιβλίο της Έρσης Ζαράγκαλη, Οι βουβές πληγές, η 
αντι-σύλληψη και η έκτρωση ως βίωμα και πράξη (εκδόσεις νήσος, 2010). Η Ζαράγκαλη, 
ψυχοθεραπεύτρια, με παρελθόν στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα, στο βιβλίο της παρου-
σιάζει την έρευνα που έκανε στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι το 
2006: στο πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τα λεγόμενα δημόσια «κέντρα οικογε-
νειακού προγραμματισμού» και τις κρατικές πολιτικές που προωθούνται σε ζητήματα α-
ντισύλληψης και έκτρωσης. Η Ζαράγκαλη καταθέτει απόψεις γιατρών του δημοσίου αλλά 
και ιδιωτών για το ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, η συγγραφέας αναλύει τα συ-
μπεράσματά της από τις συνεντεύξεις που πήρε από Ελληνίδες γυναίκες και οι οποίες μι-
λούσαν ακριβώς για θέματα αντισύλληψης και έκτρωσης. Με αφετηρία, λοιπόν, το βιβλίο 
και αξιοποιώντας διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία και αποσπάσματα από αυτό, θα παρα-
θέσουμε παρακάτω κάποιες σκέψεις της ομάδας πάνω στα επίμαχα αυτά ζητήματα, οι ο-
ποίες -όπως θα δούμε- διαφοροποιούνται από κάποια συμπεράσματα της Ζαράγκαλη.

η ποινικοποίηση των πρακτικών της αντισύλληψης και της έκτρωσης και το κίνημα 
του ελέγχου των γεννήσεων
Πρώτα όμως χρειάζεται να κάνουμε μια βοηθητική ιστορική αναδρομή. Στην Ελλάδα, για 
παράδειγμα, από το 1883, σχεδόν από αρχή συστάσεως του ελληνικού κράτους δηλαδή, 
μέχρι και το 19782, οι εκτρώσεις και η πληροφόρηση για την αντισύλληψη νομικά απαγο-
ρεύονταν και η παράβαση του ποινικού κώδικα συνιστούσε έγκλημα. Οι απαγορεύσεις 
αυτές ίσχυσαν και για το σύνολο του Δυτικού κόσμου. Πρόδρομος τους ήταν αναμφίβο-
λα το κυνήγι μαγισσών που κυριάρχησε στη Δύση, τους προηγούμενους αιώνες. Να ανα-
φέρουμε εδώ ξανά, το βιβλίο της Σύλβιας Φεντερίτσι, Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα3, όπου 
σ’ αυτό μελετάται η ιστορική διαδικασία «πρωταρχικής συσσώρευσης», στο πεδίο της α-
ναπαραγωγής και από γυναικεία σκοπιά. Εν συντομία εδώ, θα πούμε ότι κατά το πέρα-
σμα από τις αγροτικές κοινότητες στον καπιταλισμό και στο αστικό κράτος, και μέσα από 
πολύ αιματηρές διαδικασίες -όπως ήταν το κυνήγι μαγισσών- η θέση των γυναικών υπο-
βαθμίστηκε: ο νέος τους ρόλος είχε να κάνει κατά βάσει με το νοικοκυριό, το γάμο, τη 
σεξουαλική κολακεία του άντρα, καθώς φυσικά και με τη γέννηση και το μεγάλωμα των 
παιδιών. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες έχαναν τον έλεγχο πάνω στα σώματα τους και αυτός ο 
έλεγχος περνούσε όλο και περισσότερο στο αναδυόμενο κράτος και στους άντρες για-
τρούς και την ιατρική επιστήμη. Σ’ αυτή την ιστορική διαδικασία καταστράφηκε ένας ολό-
κληρος κόσμος γνώσης που είχαν οι γυναίκες στα χέρια τους και εγκαθιδρύθηκε ο λόγος 
των γιατρών και των κρατικών αξιωματούχων στα σώματα μας. Έτσι, για παράδειγμα, το 
νομικό πλαίσιο πάνω σε ζητήματα που αφορούσαν την αντισύλληψη, την έκτρωση και τη 
βρεφοκτονία γινόταν όλο και πιο αυστηρό, σε μια σειρά από κράτη της Δύσης. Οι παρα-
δοσιακές πρακτικές αντισύλληψης των γυναικών4 σταδιακά λοιδωρήθηκαν, ποινικοποιή-
θηκαν και απαγορεύτηκαν. Το 19ο αιώνα, στη Δύση, οι απαγορευτικοί νόμοι σε ζητήματα 
αναπαραγωγής ήταν ήδη καθεστώς, με θύματα τις (φτωχές) γυναίκες.

Έχει σημασία να πούμε ακόμη, ότι το ζήτημα της αντισύλληψης και το δικαίωμα των γυ-

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.
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ναικών σ’ αυτό επανήλθε από τις φεμινίστριες του πρώτου κύματος, των αρχών 
του 20ου αιώνα, με το κίνημα ελέγχου των γεννήσεων. Στην Αμερική, εμβλη-
ματική ήταν η φυσιογνωμία της Μάργκαρετ Σάνγκερ, η οποία το 1916, ίδρυσε 
μαζί με άλλες φεμινίστριες την πρώτη κλινική για την παροχή δωρεάν πληρο-
φόρησης πάνω σε ζητήματα αντισύλληψης, την παροχή αντισυλληπτικών συ-
σκευών κλπ. Με τον καιρό, οι κλινικές αυτές πολλαπλασιάστηκαν, και το 1936 
αναθεωρήθηκε μερικώς ο νόμος που ίσχυε μέχρι τότε (Comstock Act) και απα-
γόρευε τέτοιες δραστηριότητες5. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κίνημα για τον 
έλεγχο των γεννήσεων συνδέθηκε σταδιακά και συμπορεύτηκε με το προπο-
λεμικό κίνημα της ευγονικής. Οι (πρώην πια) φεμινίστριες υποστήριξαν ρατσι-
στικές θέσεις, ότι δηλαδή οι φτωχές γυναίκες πρέπει να γεννάνε λίγα ή και κα-
θόλου παιδιά. Ακόμη, οι κλινικές αντισύλληψης που ίδρυσε το κίνημα για τον έ-
λεγχο των γεννήσεων αποτέλεσε το πρόπλασμα (και σύμφωνα με τις επιδιώξεις 
της ίδιας της Σάνγκερ) για τις μετέπειτα κρατικές «κλινικές οικογενειακού προ-
γραμματισμού». Οι κλινικές αυτές λειτουργούν (και με έναν περίβλημα υποτί-
θεται φιλικό προς τη γυναίκα) μέχρι σήμερα υπό την επίβλεψη ιατρικού προ-
σωπικού και στις οποίες κατά βάσει, ξεδιπλώνεται η (ρατσιστική και μισογύνι-
κη) ατζέντα του κράτους για τα ζητήματα αναπαραγωγής. Ένα δηλαδή αρχι-
κά φεμινιστικό αίτημα περί αντισύλληψης και αυτονομίας των γυναικείων σω-
μάτων πέρασε στον έλεγχο του κράτους και ιατρικοποιήθηκε. Στο πλαίσιο βέ-
βαια, της επιδίωξης του κράτους να έχει λόγο πάνω στο σώμα μας και να έχει έ-
λεγχο πάνω στο πόσοι και τι είδους είναι αυτοί που γεννιούνται εντός της επι-
κράτειάς του.

το 1986 και κάποια στατιστικά στοιχεία για την ελλάδα
Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο βιβλίο της Ζαράγκαλη: το 1986, ως γνωστόν, 
ψηφίστηκε για πρώτη φόρα στην ελληνική βουλή νόμος που νομιμοποιούσε τις 
εκτρώσεις. Το ντόπιο φεμινιστικό κίνημα είχε πρωτοστατήσει τότε, με συνεχείς 
κινητοποιήσεις, για τα ζητήματα της αποποινικοποίησης των εκτρώσεων, της 
διάδοσης της αντισύλληψης  και της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης των γυναικών. 
Ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να στοχοποιήσει τους γιατρούς και την 
υπέρογκη κερδοφορία τους, σε συνθήκες παρανομοποίησης των εκτρώσεων. 
Γιατί εκτρώσεις γινόταν και μάλιστα κατά εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο, εν είδη 
κοινού μυστικού, πολλές φορές δε, σε επισφαλείς συνθήκες. Για το νόμο του 
’86 (επί ΠΑΣΟΚ), η Ζαράγκαλη αναφέρει ότι ενώ οι αυτόνομες μειοψηφούσες 
ομάδες του φεμινιστικού κινήματος έθεταν το ζήτημα μέσα από τη διάκριση 
του σεξ από την αναπαραγωγή και μέσα εντέλει από την αυτονομία και την 
αυτοδιάθεση των γυναικείων σωμάτων, «ο χώρος των παραδοσιακών και 
των κομματικών γυναικείων οργανώσεων, μην κάνοντας αυτή τη διάκριση, 
προσέγγιζε το ζήτημα μέσα από την οπτική της υγείας των γυναικών και της 
οργάνωσης και του προγραμματισμού της οικογένειας, οπτική την οποία 
εξέφρασε και ο νόμος της αποποινικοποίησης της έκτρωσης, το 1986». (σελ.34). 

Ποια όμως ήταν η κατάσταση στο κοινωνικό τοπίο της αναπαραγωγής, σε 
σχέση με την αντισύλληψη και την έκτρωση στην Ελλάδα τότε αλλά και μετέ-
πειτα; Στο βιβλίο της Ζαράγκαλη διαβάζουμε ότι οι εκτιμήσεις (γιατί μόνο εκτι-
μήσεις μπορούν να γίνουν) για τον αριθμό των εκτρώσεων, τις δεκαετίες ’80 και 
’90, κυμαίνονται από 300.000 μέχρι 500.000, το χρόνο. Από τα τέλη του ’90 και 
μετά, οι εκτρώσεις πρέπει να μειώθηκαν στις 100.000 με 200.000, το χρόνο. Το 
δεύτερο νούμερο που πολύ πιθανόν να ισχύει, θεωρείται πολύ υψηλό, υψηλό-
τερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και διπλάσιο από το νούμερο των γεννήσε-
ων, στη χώρα. Η μείωση, και σύμφωνα με έρευνες του ΕΚΚΕ που παραθέτει η 
Ζαράγκαλη, μάλλον οφείλεται –σύμφωνα με τη γνώμη μιας γυναικολόγου που 
μίλησε η συγγραφέας- στη συστηματικότερη χρήση (σχεδόν σε διπλασιασμό 
του ποσοστού χρήσης) του προφυλακτικού, από ό,τι παλιότερα, και αυτό οφεί-

λεται, σύμφωνα με την ίδια γυναικολόγο, «από φόβο για το AIDS». Αίσθηση, ε-
πίσης, κάνει ότι συχνά οι γυναίκες καταφεύγουν στο «χάπι της επόμενης μέ-
ρας». Πάντως, και σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΚΕ, το 1999, οι μέθοδοι αντισύλ-
ληψης που κυρίως χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν η διακεκομμένη συ-
νουσία (σε ποσοστό 45%) και το προφυλακτικό, σε λιγότερο ποσοστό (39,6%). 
Το αντισυλληπτικό χάπι δεν φαίνεται να προτιμάται, παρά από ένα 4%. Εντέ-
λει, η Ζαράγκαλη διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα «φαίνεται ότι η έκτρωση αποτε-
λεί μια βασική μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων, ένα σημαντικό  αν όχι κυρίαρ-
χο μέσο οικογενειακού προγραμματισμού»6.  

κέντρα οικογενειακού Προγραμματισμού
Η Ζαράγκαλη, όμως, όπως προαναφέραμε, έκανε και μια έρευνα στα Κέντρα 
Οικογενειακού Προγραμματισμού7. Προηγουμένως, είδαμε ότι αυτά τα 
κέντρα, ιστορικά συνδέθηκαν με το πρώτο κύμα φεμινισμού αλλά και με την 
ευγονική και ότι στη συνέχεια κρατικοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα, ο θεσμός του 
οικογενειακού προγραμματισμού ξεκίνησε περίπου το 1976, ως πρωτοβουλία 
κάποιων γιατρών, στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα8. Σήμερα, τα περισσότερα από 
αυτά (σύμφωνα με τη Ζαράγκαλη) υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν, λόγω 
υποχρηματοδότησης ή και για άλλους λόγους. 

Από την έρευνά της, διαπίστωσε ότι η (κρατική) πολιτική των ΚΟΠ σε σχέση 
με την αντισύλληψη είναι τουλάχιστον μονολιθική: κατά βάσει, για γυναίκες 20 
με 30 ετών προτείνεται το χάπι και για γυναίκες άνω των 30 και που έχουν κά-
νει ένα παιδί ή κατά προτίμηση δυο, το σπιράλ (δες side bar). Τα κριτήρια είναι 
ξεκάθαρα μαζικού τύπου και έχουν να κάνουν κυρίως με την ηλικία των γυναι-
κών, καθώς και με το αν έχουν κάνει ή όχι παιδιά (δηλ. κατά πόσο έχουν εκπλη-
ρώσει το καθήκον τους). Άλλα γυναικεία μηχανικά αντισυλληπτικά μέσα, που 
δεν αφορούν τον άντρα ή δεν χρειάζονται ιατρική επιτήρηση, όπως το κολπι-
κό διάφραγμα, οι σπερματοκτόνες αλοιφές, κλπ δεν προτείνονται ή δεν αναφέ-
ρονται καν. Τα επιχειρήματα έχουν να κάνει με το ότι αφενός το χάπι και το σπι-
ράλ είναι αυτά «που οι Ελληνίδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια». 
Αφετέρου, για τα γυναικεία μηχανικά μέσα αντισύλληψης, σύμφωνα με τη Ζα-
ράγκαλη, το προσωπικό του ΚΟΠ έχει τη γνώμη ότι η «Ελληνίδα δεν μπορεί να 
γνωρίσει το σώμα της, δεν μπορεί να μάθει να το αγγίζει», όπως και ότι «η δι-
ακοπή της ερωτικής στιγμής δεν είναι εύκολη, ούτε ωραία». Η Ζαράγκαλη επί-
σης, ανακαλύπτει ότι και οι ιδιώτες γυναικολόγοι με τους οποίους μίλησε, εν 
πολλοίς ταυτίζονται στις απόψεις τους με τους γιατρούς του δημοσίου, δηλαδή 
ως προς τα κατάλληλα μέσα αντισύλληψης για την Ελληνίδα9.
 Όσον αφορά τις εκτρώσεις; Οι εκτρώσεις γενικά –από ιατρική σκοπιά- 
θεωρούνται επικίνδυνες, βίαιες επεμβάσεις στο σώμα μιας γυναίκας. Σύμφωνα 
με τους γιατρούς, οι εκτρώσεις θα έπρεπε να αποφεύγονται με τη χρήση των 
δήθεν «ασφαλών» μεθόδων για την υγεία, των μεθόδων δηλαδή του χαπιού 
και του σπιράλ. Σε εμάς όμως φαίνεται ότι η πολιτική σημασία των εκτρώσεων 
να είναι το ζήτημα. Μάλλον δηλαδή, οι γιατροί δεν πολυσκοτίζονται τόσο 
για το πόσο βίαιη επέμβαση είναι μια έκτρωση (που είναι). Όπως θα δούμε 
και παρακάτω άλλα πράγματα τους απασχολούν. Σε μια σχετικά πρόσφατη 
συνομιλία της Ζαράγκαλη με γιατρό του ΚΟΠ, η συγγραφέας διαπιστώνει 
έναν συντηρητικό λόγο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κρατικού λειτουργού, 
υπάρχει ένα «πρόβλημα»: 

«Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εμείς ως υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμ-
ματισμού. Βέβαια είναι νόμιμη η έκτρωση, αλλά σαν χώρα με πρόβλημα 
υπογεννητικότητας, δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ γυναίκες και να 
λένε θέλω να κάνω έκτρωση και… δε σε νοιάζει εσένα γιατί το θέλω και 
μάλιστα και με μια επιμονή και χωρίς συζήτηση. Έτσι και εύκολα και ανέ-
ξοδα κάνουν την έκτρωση. Δεν είναι εντάξει αυτό! Εμείς ως υπηρεσία βέ-
βαια προσφέρουμε και πρέπει να προσφέρουμε ασφαλή έκτρωση, αλλά 
όχι τόσο εύκολα! Όχι το κράτος, που έχει και υπογεννητικότητα, να χρη-
ματοδοτεί την έκτρωση. Θα πρέπει να γίνονται κάποιες συναντήσεις με το 
γιατρό, με ψυχολόγο, με κοινωνική λειτουργό, να συζητιέται το θέμα 3-4 
φορές και μετά… Όχι έτσι εύκολα.»

Εδώ , δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε ότι κάθε φορά που μια γυναίκα κάνει έ-
κτρωση, προδίδει τον κοινωνικό της ρόλο, δεν πειθαρχεί δηλαδή στην έμφυλη 
αποστολή που της έχει ανατεθεί, και αυτό δεν είναι κάτι που περνιέται απαρα-
τήρητο από τους ειδικούς και το κράτος. Ακόμη το ζήτημα των εκτρώσεων εί-
ναι πολύ σημαντικό για το κράτος γιατί τελικά αφορά τον έλεγχο της αναπαρα-
γωγής του πληθυσμού. Οι εκτρώσεις έχουν υπάρξει ένα από τα πρώτα και πιο 
σημαντικά προτάγματα των φεμινιστικών αγώνων τόσο στο εξωτερικό όσο και 
στην Ελλάδα (όπως είδαμε). Και φαίνεται ότι είναι ένα θέμα για το οποίο οι γυ-
ναίκες δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουν· φαίνεται να αποτελεί ένα μόνιμο δια-
κύβευμα. Διότι, απουσία γυναικείων κινημάτων, μπορεί να εμφανιστεί ξανά το 

θέμα της νομικής απαγόρευσης των εκτρώσεων, όπως έγινε στην Πολωνία και 
την Ισπανία, πρόσφατα. Και στις δύο χώρες, οι νόμοι τελικά αποσύρθηκαν εξαι-
τίας των γυναικείων αντιδράσεων. 
Όσον αφορά δε το λεγόμενο ζήτημα της υπογεννητικότητας των Ελληνίδων 
γυναικών, στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και το «πρόβλημα» της 
τάσης των μεταναστριών γυναικών να έχουν υψηλότερο δείκτη γονιμότητας10, 
έχουμε να πούμε τα εξής: από τη μια η ρητορική αυτή έχει να κάνει με την 
πειθάρχηση των ντόπιων γυναικών και από την άλλη με το ρατσιστικό 
διαχωρισμό και στοχοποίηση των μεταναστών και των παιδιών τους. Από πίσω 
βέβαια κρύβονται συγκεκριμένες εργατικές πολιτικές υποτίμησης, όπως και η 
αναγκαιότητα για ενίσχυση της εθνικής συνοχής.

τι λένε οι γυναίκες για τα θέματα της αντισύλληψης (και μια κριτική στη 
συγγραφέα)
Πράγματι, και περνώντας στο δεύτερο μέρος  του βιβλίου, η έρευνα της 
Ζαράγκαλη μας φάνηκε χρήσιμη για συζήτηση και για σκέψη. Εδώ να 
αναφέρουμε ότι η συγγραφέας έχει κάνει μία πολύ στοχευμένη έρευνα (άλλωστε 
ήταν και η διδακτορική της διατριβή). Εξάλλου, καμία έρευνα δεν γίνεται εν κενώ, 
όλες είναι στοχευμένες και όλες έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο. Αυτή της όμως η 
τόσο προσεκτική στόχευση την έκανε να είναι πολύ επικεντρωμένη στο θέμα 
της, με αποτέλεσμα το δείγμα των γυναικών της να είναι πολύ συγκεκριμένο 
(20-40 ετών, γυναίκες της μεσαίας τάξης, οικονομικά ανεξάρτητες, που ζουν και 
εργάζονται στην Αθήνα, από προοδευτικά περιβάλλοντα, που δεν ακολουθούν 
παραδοσιακούς τρόπους ζωής), οπότε δεν μας δίνει ιδιαίτερα στοιχεία για το 
θέμα της αντισύλληψης και των εκτρώσεων σε σχέση με γυναίκες με άλλα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η Ζαράγκαλη δικαιολογεί την επιλογή της με 
το ότι ήθελε να διασφαλίσει, όσο το δυνατόν, ότι οι  σχετικά προνομιούχες 
γυναίκες της έρευνάς της είχαν εύκολη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα. 

Επιπλέον, ένα ζήτημα που μπαίνει και που χρήζει κάποιας προσοχής είναι ότι 
όλη η έρευνά της είναι προσανατολισμένη στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις από 
τη μια, πράγμα που το λέει και η ίδια η συγγραφέας. Από την άλλη, μέσα σε αυ-
τές τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις η συζήτηση για το σεξ αφορά συνεχώς μόνο τη 
διείσδυση και δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου τις άλλες σεξουαλικές πρακτικές.

Οι γυναίκες, λοιπόν, του βιβλίου προτιμούν τη διακεκομμένη συνουσία, τη 
μέθοδο του ρυθμού, το προφυλακτικό και τελικά την έκτρωση. Εμείς αυτό που 
παρατηρούμε, ακόμη και από τις δικές μας εμπειρίες, είναι ότι αφενός οι γυναί-
κες προτιμούν τις λιγότερο ιατρικοποιημένες μεθόδους αντισύλληψης, όπως 
θα εξηγήσουμε και παρακάτω. Η Ζαράγκαλη από την άλλη, υποστηρίζει ότι η 
συστηματική καταφυγή στην έκτρωση και η αποφυγή των ιατρικών αποτελε-
σματικών μεθόδων αντισύλληψης γίνεται τελικά για ψυχολογικούς λόγους. Ότι 
δηλαδή, οι γυναίκες θέλουν κατά βάθος να μείνουν έγκυες, για να επιβεβαι-
ώσουν στον εαυτό τους και στους άλλους ότι όντως είναι «γυναίκες». Προτι-
μούν δηλαδή συχνά μια «μη επιθυμητή» εγκυμοσύνη που οδηγεί στην έκτρω-
ση, «από την αποτελεσματική σύγχρονη αντισύλληψη και τη μη εγκυμοσύνη» 
(σελ.408). Με σημαντικό κόστος «δυναμώνουν» κοινωνικά, αφού επικυρώνουν 
την επιβεβλημένη έμφυλη ταυτότητά τους. Ακολουθώντας μια τέτοια στρατη-
γική καταφέρνουν ακόμη και να ξεφύγουν από τις κοινωνικές επιταγές. Κατά τη 
γνώμη μας όμως, αυτή η ακραιφνής ψυχολογικοποίηση αδυνατεί να δει ότι οι 
γυναίκες όντως αντιστέκονται και ελίσσονται μπροστά στην ιατρική αυθεντία 
και ότι ζουν (και ζούμε) σε ένα ιδιαίτερα μισογυνικό κόσμο. Οι γυναίκες φαίνε-
ται ότι δυσκολεύονται να συζητήσουν το θέμα της αντισύλληψης με τους παρ-
τενέρ τους και το φορτώνονται στις πλάτες τους εξ ολοκλήρου. Οι επιλογές 
τους τελικά είναι πολύ περιορισμένες: κινούνται ανάμεσα από τις συμπληγά-
δες της ιατρικής πειθάρχησης από τη μια και της αντρικής αδιαφορίας από την 
άλλη. Και αυτό τις θυμώνει πολλές φορές. Την ίδια στιγμή θέλουν να ζήσουν μια 
ελεύθερη ερωτική ζωή, οπότε παίρνουν το ρίσκο τους. Θα λέγαμε ότι το πραγ-
ματικό «δυνάμωμα» των γυναικών είναι περισσότερο ένα πολιτικό ζήτημα που 
μας αφορά συλλογικά όλες μας και πολύ λιγότερο ένα ατομικό παιχνίδι αντιφα-
τικών διαδρομών. Παρακάτω θα σχολιάσουμε λίγο τις απόψεις και τις εμπειρίες 
των γυναικών του βιβλίου σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους αντισύλληψης.

κολπικό διάφραγμα
Η συγγραφέας, καταρχήν, φαίνεται να είναι υπέρμαχος του κολπικού διαφράγ-
ματος. Το κολπικό διάφραγμα έχει προταθεί από τις φεμινίστριες των προηγού-
μενων δεκαετιών, στο εξωτερικό. Είναι από εκείνες τις μεθόδους που παρέχουν 
στη γυναίκα τη δυνατότητα να διαφεύγει του συστηματικού ιατρικού ελέγχου 
ενώ δε χρειάζεται διαπραγμάτευση με τον (όποιο) παρτενέρ της. Από ό,τι δια-
βάζουμε και στο βιβλίο, το κολπικό διάφραγμα στην Ελλάδα δεν προτείνεται 
από τους γιατρούς. Όπως είδαμε και παραπάνω οι γιατροί φαίνεται να λένε ε-

Μέσα αντισύλληψησ
Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες (από το βιβλίο Εμείς και το Σώμα μας, ομάδα 
γυναικών Βοστώνης, εκδ. ύποδομή, 1981)
Κολπικό διάφραγμα: Γυναικείο, μηχανικό μέσο αντισύλληψης, εφευρέθηκε 
από έναν γερμανό γιατρό, τον 19ο αιώνα, και χρησιμοποιούνταν μαζικά πριν 
από το χάπι12 (και το σπιράλ). σήμερα δεν πολυχρησιμοποιείται. έίναι ένα 
κοίλο εξάρτημα από μαλακό λάστιχο ή πλαστικό, σε σχήμα ρηχής κούπας, 
που συγκρατείται από ένα ελαστικό μεταλλικό δακτύλιο. τοποθετείται στον 
κόλπο, από τη γυναίκα, κάθε φορά πριν τη συνουσία ή και κάποιες ώρες πριν 
από αυτή. Φράζει την είσοδο του τραχήλου της μήτρας και χρησιμοποιείται με 
σπερματοκτόνο αλοιφή. ύπάρχει σε διάφορα μεγέθη (6-9εκ). σύμφωνα με το 
Εμείς και το Σώμα μας, αν τοποθετηθεί σωστά (προϋπόθεση ότι η γυναίκα είναι 
εξοικειωμένη με την ανατομία της) είναι αποτελεσματικό και στις περισσότερες 
γυναίκες δε γίνεται αισθητό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο για χρόνια. 
Σπιράλ (IUD): Μικρό αντικείμενο, 2 ή έως 4 εκ, από πλαστικό ή και μέταλλο 
(χαλκός), σε διάφορα σχήματα, που μπορεί να εκκρίνει και ορμόνες. έμποδίζει 
το γονιμοποιημένο ωάριο να βρει κατάλληλο έδαφος μέσα στη μήτρα για να 
αναπτυχθεί. Παραμένει μόνιμα μέσα στη μήτρα. τοποθετείται από τον γιατρό 
(και εξάγεται από αυτόν), ενώ χρειάζεται κάποια ιατρική παρακολούθηση.  
σήμερα δεν πολυχρησιμοποιείται. σύμφωνα με τη Ζαράγκαλη, οι γιατροί του 
ΚΟΠ, το προτείνουν σε γυναίκες άνω των 30, που έχουν κάνει ένα ή δυο παιδιά 
(κατά προτίμηση) γιατί το σπιράλ μπορεί να προκαλέσει εξωμήτριο κύηση και 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε αφαίρεση της μιας σάλπιγγας. 
Διακεκομμένη συνουσία: αν και προτιμάται ιδιαίτερα, θεωρείται επισφαλής 
μέθοδος, κυρίως λόγω των προσπερματικών υγρών. έπίσης, μπορεί το 
τράβηγμα από τον άντρα να μη γίνει έγκαιρα ή η εκσπερμάτωση να γίνει κοντά 
στα γεννητικά όργανα της γυναίκας.
Μέθοδος ρυθμού: έίναι η πράξη της αποχής στη διάρκεια των επικίνδυνων 
ημερών. Μπορεί όμως η γυναίκα να έχει ακανόνιστο κύκλο ή η ωορρηξία μπορεί 
να γίνει νωρίτερα ή αργότερα, ακόμη και σε «κανονικό» κύκλο. 
Χάπι της επόμενης μέρας: Για αυτό έχουμε γράψει στη μιγάδα#11. Γενικά 
φαίνεται ότι οι νεαρές γυναίκες στην έλλάδα το χρησιμοποιούν συχνά, ως 
εναλλακτικό μιας πιθανής έκτρωσης. σίγουρα γλιτώνει από μπελάδες και 
είναι φτηνό. από την άλλη, έχει παρενέργειες για τη γυναίκα, αφού είναι 
συμπυκνωμένο αντισυλληπτικό χάπι.  

Πάνω: Τοποθέτηση κολπικού 
διαφράγματος. 
Κάτω: Κολπικό διάφραγμα 
με σπερματοκτόνο αλοιφή. 
Από την μπροσούρα 
αντισυλληπτικά μέσα 
της κίνησης για την 
απελευθέρωση της γυναίκας, 
1977, Αθήνα.
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ναικών σ’ αυτό επανήλθε από τις φεμινίστριες του πρώτου κύματος, των αρχών 
του 20ου αιώνα, με το κίνημα ελέγχου των γεννήσεων. Στην Αμερική, εμβλη-
ματική ήταν η φυσιογνωμία της Μάργκαρετ Σάνγκερ, η οποία το 1916, ίδρυσε 
μαζί με άλλες φεμινίστριες την πρώτη κλινική για την παροχή δωρεάν πληρο-
φόρησης πάνω σε ζητήματα αντισύλληψης, την παροχή αντισυλληπτικών συ-
σκευών κλπ. Με τον καιρό, οι κλινικές αυτές πολλαπλασιάστηκαν, και το 1936 
αναθεωρήθηκε μερικώς ο νόμος που ίσχυε μέχρι τότε (Comstock Act) και απα-
γόρευε τέτοιες δραστηριότητες5. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κίνημα για τον 
έλεγχο των γεννήσεων συνδέθηκε σταδιακά και συμπορεύτηκε με το προπο-
λεμικό κίνημα της ευγονικής. Οι (πρώην πια) φεμινίστριες υποστήριξαν ρατσι-
στικές θέσεις, ότι δηλαδή οι φτωχές γυναίκες πρέπει να γεννάνε λίγα ή και κα-
θόλου παιδιά. Ακόμη, οι κλινικές αντισύλληψης που ίδρυσε το κίνημα για τον έ-
λεγχο των γεννήσεων αποτέλεσε το πρόπλασμα (και σύμφωνα με τις επιδιώξεις 
της ίδιας της Σάνγκερ) για τις μετέπειτα κρατικές «κλινικές οικογενειακού προ-
γραμματισμού». Οι κλινικές αυτές λειτουργούν (και με έναν περίβλημα υποτί-
θεται φιλικό προς τη γυναίκα) μέχρι σήμερα υπό την επίβλεψη ιατρικού προ-
σωπικού και στις οποίες κατά βάσει, ξεδιπλώνεται η (ρατσιστική και μισογύνι-
κη) ατζέντα του κράτους για τα ζητήματα αναπαραγωγής. Ένα δηλαδή αρχι-
κά φεμινιστικό αίτημα περί αντισύλληψης και αυτονομίας των γυναικείων σω-
μάτων πέρασε στον έλεγχο του κράτους και ιατρικοποιήθηκε. Στο πλαίσιο βέ-
βαια, της επιδίωξης του κράτους να έχει λόγο πάνω στο σώμα μας και να έχει έ-
λεγχο πάνω στο πόσοι και τι είδους είναι αυτοί που γεννιούνται εντός της επι-
κράτειάς του.

το 1986 και κάποια στατιστικά στοιχεία για την ελλάδα
Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο βιβλίο της Ζαράγκαλη: το 1986, ως γνωστόν, 
ψηφίστηκε για πρώτη φόρα στην ελληνική βουλή νόμος που νομιμοποιούσε τις 
εκτρώσεις. Το ντόπιο φεμινιστικό κίνημα είχε πρωτοστατήσει τότε, με συνεχείς 
κινητοποιήσεις, για τα ζητήματα της αποποινικοποίησης των εκτρώσεων, της 
διάδοσης της αντισύλληψης  και της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης των γυναικών. 
Ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να στοχοποιήσει τους γιατρούς και την 
υπέρογκη κερδοφορία τους, σε συνθήκες παρανομοποίησης των εκτρώσεων. 
Γιατί εκτρώσεις γινόταν και μάλιστα κατά εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο, εν είδη 
κοινού μυστικού, πολλές φορές δε, σε επισφαλείς συνθήκες. Για το νόμο του 
’86 (επί ΠΑΣΟΚ), η Ζαράγκαλη αναφέρει ότι ενώ οι αυτόνομες μειοψηφούσες 
ομάδες του φεμινιστικού κινήματος έθεταν το ζήτημα μέσα από τη διάκριση 
του σεξ από την αναπαραγωγή και μέσα εντέλει από την αυτονομία και την 
αυτοδιάθεση των γυναικείων σωμάτων, «ο χώρος των παραδοσιακών και 
των κομματικών γυναικείων οργανώσεων, μην κάνοντας αυτή τη διάκριση, 
προσέγγιζε το ζήτημα μέσα από την οπτική της υγείας των γυναικών και της 
οργάνωσης και του προγραμματισμού της οικογένειας, οπτική την οποία 
εξέφρασε και ο νόμος της αποποινικοποίησης της έκτρωσης, το 1986». (σελ.34). 

Ποια όμως ήταν η κατάσταση στο κοινωνικό τοπίο της αναπαραγωγής, σε 
σχέση με την αντισύλληψη και την έκτρωση στην Ελλάδα τότε αλλά και μετέ-
πειτα; Στο βιβλίο της Ζαράγκαλη διαβάζουμε ότι οι εκτιμήσεις (γιατί μόνο εκτι-
μήσεις μπορούν να γίνουν) για τον αριθμό των εκτρώσεων, τις δεκαετίες ’80 και 
’90, κυμαίνονται από 300.000 μέχρι 500.000, το χρόνο. Από τα τέλη του ’90 και 
μετά, οι εκτρώσεις πρέπει να μειώθηκαν στις 100.000 με 200.000, το χρόνο. Το 
δεύτερο νούμερο που πολύ πιθανόν να ισχύει, θεωρείται πολύ υψηλό, υψηλό-
τερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και διπλάσιο από το νούμερο των γεννήσε-
ων, στη χώρα. Η μείωση, και σύμφωνα με έρευνες του ΕΚΚΕ που παραθέτει η 
Ζαράγκαλη, μάλλον οφείλεται –σύμφωνα με τη γνώμη μιας γυναικολόγου που 
μίλησε η συγγραφέας- στη συστηματικότερη χρήση (σχεδόν σε διπλασιασμό 
του ποσοστού χρήσης) του προφυλακτικού, από ό,τι παλιότερα, και αυτό οφεί-

λεται, σύμφωνα με την ίδια γυναικολόγο, «από φόβο για το AIDS». Αίσθηση, ε-
πίσης, κάνει ότι συχνά οι γυναίκες καταφεύγουν στο «χάπι της επόμενης μέ-
ρας». Πάντως, και σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΚΕ, το 1999, οι μέθοδοι αντισύλ-
ληψης που κυρίως χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν η διακεκομμένη συ-
νουσία (σε ποσοστό 45%) και το προφυλακτικό, σε λιγότερο ποσοστό (39,6%). 
Το αντισυλληπτικό χάπι δεν φαίνεται να προτιμάται, παρά από ένα 4%. Εντέ-
λει, η Ζαράγκαλη διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα «φαίνεται ότι η έκτρωση αποτε-
λεί μια βασική μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων, ένα σημαντικό  αν όχι κυρίαρ-
χο μέσο οικογενειακού προγραμματισμού»6.  

κέντρα οικογενειακού Προγραμματισμού
Η Ζαράγκαλη, όμως, όπως προαναφέραμε, έκανε και μια έρευνα στα Κέντρα 
Οικογενειακού Προγραμματισμού7. Προηγουμένως, είδαμε ότι αυτά τα 
κέντρα, ιστορικά συνδέθηκαν με το πρώτο κύμα φεμινισμού αλλά και με την 
ευγονική και ότι στη συνέχεια κρατικοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα, ο θεσμός του 
οικογενειακού προγραμματισμού ξεκίνησε περίπου το 1976, ως πρωτοβουλία 
κάποιων γιατρών, στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα8. Σήμερα, τα περισσότερα από 
αυτά (σύμφωνα με τη Ζαράγκαλη) υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν, λόγω 
υποχρηματοδότησης ή και για άλλους λόγους. 

Από την έρευνά της, διαπίστωσε ότι η (κρατική) πολιτική των ΚΟΠ σε σχέση 
με την αντισύλληψη είναι τουλάχιστον μονολιθική: κατά βάσει, για γυναίκες 20 
με 30 ετών προτείνεται το χάπι και για γυναίκες άνω των 30 και που έχουν κά-
νει ένα παιδί ή κατά προτίμηση δυο, το σπιράλ (δες side bar). Τα κριτήρια είναι 
ξεκάθαρα μαζικού τύπου και έχουν να κάνουν κυρίως με την ηλικία των γυναι-
κών, καθώς και με το αν έχουν κάνει ή όχι παιδιά (δηλ. κατά πόσο έχουν εκπλη-
ρώσει το καθήκον τους). Άλλα γυναικεία μηχανικά αντισυλληπτικά μέσα, που 
δεν αφορούν τον άντρα ή δεν χρειάζονται ιατρική επιτήρηση, όπως το κολπι-
κό διάφραγμα, οι σπερματοκτόνες αλοιφές, κλπ δεν προτείνονται ή δεν αναφέ-
ρονται καν. Τα επιχειρήματα έχουν να κάνει με το ότι αφενός το χάπι και το σπι-
ράλ είναι αυτά «που οι Ελληνίδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια». 
Αφετέρου, για τα γυναικεία μηχανικά μέσα αντισύλληψης, σύμφωνα με τη Ζα-
ράγκαλη, το προσωπικό του ΚΟΠ έχει τη γνώμη ότι η «Ελληνίδα δεν μπορεί να 
γνωρίσει το σώμα της, δεν μπορεί να μάθει να το αγγίζει», όπως και ότι «η δι-
ακοπή της ερωτικής στιγμής δεν είναι εύκολη, ούτε ωραία». Η Ζαράγκαλη επί-
σης, ανακαλύπτει ότι και οι ιδιώτες γυναικολόγοι με τους οποίους μίλησε, εν 
πολλοίς ταυτίζονται στις απόψεις τους με τους γιατρούς του δημοσίου, δηλαδή 
ως προς τα κατάλληλα μέσα αντισύλληψης για την Ελληνίδα9.
 Όσον αφορά τις εκτρώσεις; Οι εκτρώσεις γενικά –από ιατρική σκοπιά- 
θεωρούνται επικίνδυνες, βίαιες επεμβάσεις στο σώμα μιας γυναίκας. Σύμφωνα 
με τους γιατρούς, οι εκτρώσεις θα έπρεπε να αποφεύγονται με τη χρήση των 
δήθεν «ασφαλών» μεθόδων για την υγεία, των μεθόδων δηλαδή του χαπιού 
και του σπιράλ. Σε εμάς όμως φαίνεται ότι η πολιτική σημασία των εκτρώσεων 
να είναι το ζήτημα. Μάλλον δηλαδή, οι γιατροί δεν πολυσκοτίζονται τόσο 
για το πόσο βίαιη επέμβαση είναι μια έκτρωση (που είναι). Όπως θα δούμε 
και παρακάτω άλλα πράγματα τους απασχολούν. Σε μια σχετικά πρόσφατη 
συνομιλία της Ζαράγκαλη με γιατρό του ΚΟΠ, η συγγραφέας διαπιστώνει 
έναν συντηρητικό λόγο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κρατικού λειτουργού, 
υπάρχει ένα «πρόβλημα»: 

«Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εμείς ως υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμ-
ματισμού. Βέβαια είναι νόμιμη η έκτρωση, αλλά σαν χώρα με πρόβλημα 
υπογεννητικότητας, δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ γυναίκες και να 
λένε θέλω να κάνω έκτρωση και… δε σε νοιάζει εσένα γιατί το θέλω και 
μάλιστα και με μια επιμονή και χωρίς συζήτηση. Έτσι και εύκολα και ανέ-
ξοδα κάνουν την έκτρωση. Δεν είναι εντάξει αυτό! Εμείς ως υπηρεσία βέ-
βαια προσφέρουμε και πρέπει να προσφέρουμε ασφαλή έκτρωση, αλλά 
όχι τόσο εύκολα! Όχι το κράτος, που έχει και υπογεννητικότητα, να χρη-
ματοδοτεί την έκτρωση. Θα πρέπει να γίνονται κάποιες συναντήσεις με το 
γιατρό, με ψυχολόγο, με κοινωνική λειτουργό, να συζητιέται το θέμα 3-4 
φορές και μετά… Όχι έτσι εύκολα.»

Εδώ , δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε ότι κάθε φορά που μια γυναίκα κάνει έ-
κτρωση, προδίδει τον κοινωνικό της ρόλο, δεν πειθαρχεί δηλαδή στην έμφυλη 
αποστολή που της έχει ανατεθεί, και αυτό δεν είναι κάτι που περνιέται απαρα-
τήρητο από τους ειδικούς και το κράτος. Ακόμη το ζήτημα των εκτρώσεων εί-
ναι πολύ σημαντικό για το κράτος γιατί τελικά αφορά τον έλεγχο της αναπαρα-
γωγής του πληθυσμού. Οι εκτρώσεις έχουν υπάρξει ένα από τα πρώτα και πιο 
σημαντικά προτάγματα των φεμινιστικών αγώνων τόσο στο εξωτερικό όσο και 
στην Ελλάδα (όπως είδαμε). Και φαίνεται ότι είναι ένα θέμα για το οποίο οι γυ-
ναίκες δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουν· φαίνεται να αποτελεί ένα μόνιμο δια-
κύβευμα. Διότι, απουσία γυναικείων κινημάτων, μπορεί να εμφανιστεί ξανά το 

θέμα της νομικής απαγόρευσης των εκτρώσεων, όπως έγινε στην Πολωνία και 
την Ισπανία, πρόσφατα. Και στις δύο χώρες, οι νόμοι τελικά αποσύρθηκαν εξαι-
τίας των γυναικείων αντιδράσεων. 
Όσον αφορά δε το λεγόμενο ζήτημα της υπογεννητικότητας των Ελληνίδων 
γυναικών, στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και το «πρόβλημα» της 
τάσης των μεταναστριών γυναικών να έχουν υψηλότερο δείκτη γονιμότητας10, 
έχουμε να πούμε τα εξής: από τη μια η ρητορική αυτή έχει να κάνει με την 
πειθάρχηση των ντόπιων γυναικών και από την άλλη με το ρατσιστικό 
διαχωρισμό και στοχοποίηση των μεταναστών και των παιδιών τους. Από πίσω 
βέβαια κρύβονται συγκεκριμένες εργατικές πολιτικές υποτίμησης, όπως και η 
αναγκαιότητα για ενίσχυση της εθνικής συνοχής.

τι λένε οι γυναίκες για τα θέματα της αντισύλληψης (και μια κριτική στη 
συγγραφέα)
Πράγματι, και περνώντας στο δεύτερο μέρος  του βιβλίου, η έρευνα της 
Ζαράγκαλη μας φάνηκε χρήσιμη για συζήτηση και για σκέψη. Εδώ να 
αναφέρουμε ότι η συγγραφέας έχει κάνει μία πολύ στοχευμένη έρευνα (άλλωστε 
ήταν και η διδακτορική της διατριβή). Εξάλλου, καμία έρευνα δεν γίνεται εν κενώ, 
όλες είναι στοχευμένες και όλες έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο. Αυτή της όμως η 
τόσο προσεκτική στόχευση την έκανε να είναι πολύ επικεντρωμένη στο θέμα 
της, με αποτέλεσμα το δείγμα των γυναικών της να είναι πολύ συγκεκριμένο 
(20-40 ετών, γυναίκες της μεσαίας τάξης, οικονομικά ανεξάρτητες, που ζουν και 
εργάζονται στην Αθήνα, από προοδευτικά περιβάλλοντα, που δεν ακολουθούν 
παραδοσιακούς τρόπους ζωής), οπότε δεν μας δίνει ιδιαίτερα στοιχεία για το 
θέμα της αντισύλληψης και των εκτρώσεων σε σχέση με γυναίκες με άλλα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η Ζαράγκαλη δικαιολογεί την επιλογή της με 
το ότι ήθελε να διασφαλίσει, όσο το δυνατόν, ότι οι  σχετικά προνομιούχες 
γυναίκες της έρευνάς της είχαν εύκολη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα. 

Επιπλέον, ένα ζήτημα που μπαίνει και που χρήζει κάποιας προσοχής είναι ότι 
όλη η έρευνά της είναι προσανατολισμένη στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις από 
τη μια, πράγμα που το λέει και η ίδια η συγγραφέας. Από την άλλη, μέσα σε αυ-
τές τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις η συζήτηση για το σεξ αφορά συνεχώς μόνο τη 
διείσδυση και δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου τις άλλες σεξουαλικές πρακτικές.

Οι γυναίκες, λοιπόν, του βιβλίου προτιμούν τη διακεκομμένη συνουσία, τη 
μέθοδο του ρυθμού, το προφυλακτικό και τελικά την έκτρωση. Εμείς αυτό που 
παρατηρούμε, ακόμη και από τις δικές μας εμπειρίες, είναι ότι αφενός οι γυναί-
κες προτιμούν τις λιγότερο ιατρικοποιημένες μεθόδους αντισύλληψης, όπως 
θα εξηγήσουμε και παρακάτω. Η Ζαράγκαλη από την άλλη, υποστηρίζει ότι η 
συστηματική καταφυγή στην έκτρωση και η αποφυγή των ιατρικών αποτελε-
σματικών μεθόδων αντισύλληψης γίνεται τελικά για ψυχολογικούς λόγους. Ότι 
δηλαδή, οι γυναίκες θέλουν κατά βάθος να μείνουν έγκυες, για να επιβεβαι-
ώσουν στον εαυτό τους και στους άλλους ότι όντως είναι «γυναίκες». Προτι-
μούν δηλαδή συχνά μια «μη επιθυμητή» εγκυμοσύνη που οδηγεί στην έκτρω-
ση, «από την αποτελεσματική σύγχρονη αντισύλληψη και τη μη εγκυμοσύνη» 
(σελ.408). Με σημαντικό κόστος «δυναμώνουν» κοινωνικά, αφού επικυρώνουν 
την επιβεβλημένη έμφυλη ταυτότητά τους. Ακολουθώντας μια τέτοια στρατη-
γική καταφέρνουν ακόμη και να ξεφύγουν από τις κοινωνικές επιταγές. Κατά τη 
γνώμη μας όμως, αυτή η ακραιφνής ψυχολογικοποίηση αδυνατεί να δει ότι οι 
γυναίκες όντως αντιστέκονται και ελίσσονται μπροστά στην ιατρική αυθεντία 
και ότι ζουν (και ζούμε) σε ένα ιδιαίτερα μισογυνικό κόσμο. Οι γυναίκες φαίνε-
ται ότι δυσκολεύονται να συζητήσουν το θέμα της αντισύλληψης με τους παρ-
τενέρ τους και το φορτώνονται στις πλάτες τους εξ ολοκλήρου. Οι επιλογές 
τους τελικά είναι πολύ περιορισμένες: κινούνται ανάμεσα από τις συμπληγά-
δες της ιατρικής πειθάρχησης από τη μια και της αντρικής αδιαφορίας από την 
άλλη. Και αυτό τις θυμώνει πολλές φορές. Την ίδια στιγμή θέλουν να ζήσουν μια 
ελεύθερη ερωτική ζωή, οπότε παίρνουν το ρίσκο τους. Θα λέγαμε ότι το πραγ-
ματικό «δυνάμωμα» των γυναικών είναι περισσότερο ένα πολιτικό ζήτημα που 
μας αφορά συλλογικά όλες μας και πολύ λιγότερο ένα ατομικό παιχνίδι αντιφα-
τικών διαδρομών. Παρακάτω θα σχολιάσουμε λίγο τις απόψεις και τις εμπειρίες 
των γυναικών του βιβλίου σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους αντισύλληψης.

κολπικό διάφραγμα
Η συγγραφέας, καταρχήν, φαίνεται να είναι υπέρμαχος του κολπικού διαφράγ-
ματος. Το κολπικό διάφραγμα έχει προταθεί από τις φεμινίστριες των προηγού-
μενων δεκαετιών, στο εξωτερικό. Είναι από εκείνες τις μεθόδους που παρέχουν 
στη γυναίκα τη δυνατότητα να διαφεύγει του συστηματικού ιατρικού ελέγχου 
ενώ δε χρειάζεται διαπραγμάτευση με τον (όποιο) παρτενέρ της. Από ό,τι δια-
βάζουμε και στο βιβλίο, το κολπικό διάφραγμα στην Ελλάδα δεν προτείνεται 
από τους γιατρούς. Όπως είδαμε και παραπάνω οι γιατροί φαίνεται να λένε ε-

Μέσα αντισύλληψησ
Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες (από το βιβλίο Εμείς και το Σώμα μας, ομάδα 
γυναικών Βοστώνης, εκδ. ύποδομή, 1981)
Κολπικό διάφραγμα: Γυναικείο, μηχανικό μέσο αντισύλληψης, εφευρέθηκε 
από έναν γερμανό γιατρό, τον 19ο αιώνα, και χρησιμοποιούνταν μαζικά πριν 
από το χάπι12 (και το σπιράλ). σήμερα δεν πολυχρησιμοποιείται. έίναι ένα 
κοίλο εξάρτημα από μαλακό λάστιχο ή πλαστικό, σε σχήμα ρηχής κούπας, 
που συγκρατείται από ένα ελαστικό μεταλλικό δακτύλιο. τοποθετείται στον 
κόλπο, από τη γυναίκα, κάθε φορά πριν τη συνουσία ή και κάποιες ώρες πριν 
από αυτή. Φράζει την είσοδο του τραχήλου της μήτρας και χρησιμοποιείται με 
σπερματοκτόνο αλοιφή. ύπάρχει σε διάφορα μεγέθη (6-9εκ). σύμφωνα με το 
Εμείς και το Σώμα μας, αν τοποθετηθεί σωστά (προϋπόθεση ότι η γυναίκα είναι 
εξοικειωμένη με την ανατομία της) είναι αποτελεσματικό και στις περισσότερες 
γυναίκες δε γίνεται αισθητό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο για χρόνια. 
Σπιράλ (IUD): Μικρό αντικείμενο, 2 ή έως 4 εκ, από πλαστικό ή και μέταλλο 
(χαλκός), σε διάφορα σχήματα, που μπορεί να εκκρίνει και ορμόνες. έμποδίζει 
το γονιμοποιημένο ωάριο να βρει κατάλληλο έδαφος μέσα στη μήτρα για να 
αναπτυχθεί. Παραμένει μόνιμα μέσα στη μήτρα. τοποθετείται από τον γιατρό 
(και εξάγεται από αυτόν), ενώ χρειάζεται κάποια ιατρική παρακολούθηση.  
σήμερα δεν πολυχρησιμοποιείται. σύμφωνα με τη Ζαράγκαλη, οι γιατροί του 
ΚΟΠ, το προτείνουν σε γυναίκες άνω των 30, που έχουν κάνει ένα ή δυο παιδιά 
(κατά προτίμηση) γιατί το σπιράλ μπορεί να προκαλέσει εξωμήτριο κύηση και 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε αφαίρεση της μιας σάλπιγγας. 
Διακεκομμένη συνουσία: αν και προτιμάται ιδιαίτερα, θεωρείται επισφαλής 
μέθοδος, κυρίως λόγω των προσπερματικών υγρών. έπίσης, μπορεί το 
τράβηγμα από τον άντρα να μη γίνει έγκαιρα ή η εκσπερμάτωση να γίνει κοντά 
στα γεννητικά όργανα της γυναίκας.
Μέθοδος ρυθμού: έίναι η πράξη της αποχής στη διάρκεια των επικίνδυνων 
ημερών. Μπορεί όμως η γυναίκα να έχει ακανόνιστο κύκλο ή η ωορρηξία μπορεί 
να γίνει νωρίτερα ή αργότερα, ακόμη και σε «κανονικό» κύκλο. 
Χάπι της επόμενης μέρας: Για αυτό έχουμε γράψει στη μιγάδα#11. Γενικά 
φαίνεται ότι οι νεαρές γυναίκες στην έλλάδα το χρησιμοποιούν συχνά, ως 
εναλλακτικό μιας πιθανής έκτρωσης. σίγουρα γλιτώνει από μπελάδες και 
είναι φτηνό. από την άλλη, έχει παρενέργειες για τη γυναίκα, αφού είναι 
συμπυκνωμένο αντισυλληπτικό χάπι.  

Πάνω: Τοποθέτηση κολπικού 
διαφράγματος. 
Κάτω: Κολπικό διάφραγμα 
με σπερματοκτόνο αλοιφή. 
Από την μπροσούρα 
αντισυλληπτικά μέσα 
της κίνησης για την 
απελευθέρωση της γυναίκας, 
1977, Αθήνα.
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στο παρακάτω κείμενο η αυτόνομη ομάδα ομοφυλόφι-
λων γυναικών μιλάει για το τι σημαίνει πολιτικά ο λεσβια-
σμός. Δηλαδή μας λένε πως το να τάσσεσαι ενάντια στην 
υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία, δε σημαίνει απλά ότι έλκε-
σαι ερωτικά από γυναίκες, αλλά πως σχετίζεσαι με τις γυ-
ναίκες σε όλα τα επίπεδα, το φιλικό, το συντροφικό και 
το ερωτικό και εκεί αρνείσαι μια από τις βασικές σχέσεις 
καταπίεσης μέσα στον καπιταλισμό. Δηλαδή την υποχρε-
ωτική σχέση με τον άνδρα, άρα και όλους τους κατανα-
γκασμούς που εμπεριέχει αυτή η σχέση. επίσης στο κεί-
μενο αναφέρεται ότι  ο πολιτικός λεσβιασμός αρνείται 
τον σεξισμό που εμπεριέχεται στη σχέση με τον άντρα 
αλλά όχι τον ίδιο τον άντρα, όπως πολλές φορές τους κα-
ταλογίζεται σαν άποψη.
ο λόγος τους ήταν αρκετά βιωματικός και έτσι ήταν δύ-
σκολο να διατυπώσουν πολιτικά συμπεράσματα στο 
τότε. αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στον επίλογο, παρόλα 
αυτά διατυπώνουν με μεγάλη ακρίβεια τους λόγους που 
η γυναικεία ετεροφυλοφιλία είναι κοινωνικά επιβεβλημέ-
νη και πώς το σύστημα επιστρατεύει συνεχώς τη βία για 
να τη διατηρεί. αυτό βέβαια δε σημαίνει πως οι λεσβια-
κές σχέσεις μπορούν να υπάρξουν έξω από το σύστημα γι 
αυτό και εξακολουθούν και φέρουν συμπεριφορές που υ-
πάρχουν και στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις. Παρόλα αυτά 
ο πολιτικός λεσβιασμός μπορεί να αναδείξει πεδία κατα-
πίεσης της γυναίκας που μέσα στις ετεροφυλόφιλες σχέ-
σεις είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά.

το νοέμβριο του 1982, το περιοδικό αμφί  - το πρώτο 
λοατκ περιοδικό, με πολιτικό περιεχόμενο, που εκδό-
θηκε στην ελλάδα, το οποίο εξέδιδε η απελευθερωτική 

κίνηση ομοφυλόφιλων ελλάδας (ακοε) από το 1978 ως το 
1990- οργάνωσε ένα συνέδριο με τίτλο «σεξουαλικότητες και 
πολιτική». στο συνέδριο μίλησαν κυρίως άτομα που το επάγ-
γελμά τους και η πολιτική τους δράση τους όριζε ως ειδικούς 
επί του θέματος. οι μόνες που μίλησαν ως ομάδα και μακριά 
από τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό λόγο ήταν οι γυναίκες 
που άνηκαν στην αυτόνομη ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών 
και το περιοδικό «λάβρυς». Παρακάτω παραθέτουμε την ει-
σήγηση της ομάδας στο συνέδριο.
ή αυτόνομη ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών  ήταν η μόνη ο-
μάδα που το ΄80 μιλούσε ανοιχτά και πολιτικά για το ζήτημα 
του λεσβιασμού. Με δεδομένο ότι εκείνη την εποχή το να εί-
σαι λεσβία ήταν συνώνυμο, στην καλύτερη περίπτωση, με το 
να είσαι αόρατη, η συγκεκριμένη ομάδα είχε να αντιμετωπίσει 
ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον. επιπλέον ήταν αρκετά απο-
κομμένες από τις υπόλοιπες φεμινιστικές ομάδες. Ένας από 
τους λόγους που δυσκολεύονταν να βρουν συμμάχους μέσα 
στις γυναικείες ομάδες, ήταν ότι ο χαρακτηρισμός «λεσβία» 
χρησιμοποιούνταν αρκετά συχνά και πάντα υποτιμητικά για 
όλες τις γυναίκες που έβγαζαν λόγο ενάντια στα κυρίαρχα γυ-
ναικεία πρότυπα και καταναγκασμούς. οπότε οι γυναίκες αυ-
τές πέρα από τη μάχη ενάντια στη συντηρητική ελληνική κοι-
νωνία είχαν να αντιμετωπίσουν και τις αντιστάσεις των υπό-
λοιπων γυναικών που δρούσαν στο φεμινιστικό κίνημα.

πανειλημμένως ότι οι Ελληνίδες δεν γνωρίζουν το σώμα τους και ότι δεν μπο-
ρούν να το αγγίζουν. Μάλλον οι γιατροί φοβούνται μη χάσουν τα προνόμιά 
τους πάνω στο σώμα μας και δεν θέλουν να εισαγάγουν μεθόδους μη ιατρικο-
ποιημένες. Ενώ όμως το κολπικό διάφραγμα είναι μία μέθοδος κατά την οποία 
η γυναίκα έχει τον έλεγχο, οι γυναίκες του βιβλίου φαίνεται να μην το προτι-
μούν. Όπως λέει μια:

Είχα πάρει κάποτε και τη φοβερή αυτή λεμονόκουπα, την οποία ουδέπο-
τε χρησιμοποίησα… (εννοεί το κολπικό διάφραγμα, καθότι το σχήμα του 
μοιάζει με αυτό της λεμονόκουπας) […] Δεν το ξέρεις πάντα ότι θα συμ-
βεί ρε παιδί μου. Τι λες δηλαδή; Τώρα με συγχωρείτε πάω … μου φαίνεται 
αδιανόητο, καλύτερα να μη γαμηθώ ποτέ μου! (σελ. 218)

Προφυλακτικό
Ένα άλλο (αντρικό) μηχανικό μέσο αντισύλληψης είναι το προφυλακτικό. Σε 
πολλές περιπτώσεις όμως οι άντρες αποφεύγουν τη χρήση του. Και πολλές 
φορές οι γυναίκες θέλουν να ζητήσουν αυτή τη μέθοδο αντισύλληψης, αλλά 
τελικά δεν το κάνουν. Φαίνεται και από τα λόγια των γυναικών ότι υπάρχει 
φόβος να μην διακοπεί η ερωτική στιγμή, όπως λέει και μία από αυτές:

«Είχα πάντα μια τρομακτική ευθύνη με όλα αυτά σε όλους τους τομείς ε-
παφής με τους άντρες … μην τυχόν και τους καπελώσω, μη τυχόν και τους 
υποχρεώσω να κάνουν κάτι που θα τους χαλάσει τον αυθορμητισμό τους 
και το ’χω παρακάνει μερικές φορές, δηλαδή έχω βλάψει τον εαυτό μου 
γι’ αυτό»  (σελ. 262)

Τελικά, από τη μια, μπορεί άνετα να βρεθούμε σε σεξουαλικές συνευρέσεις, 
στις οποίες δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη συνέπεια του παρτενέρ μας. 
Από την άλλη η χρήση του προφυλακτικού, μπορεί να μην αρέσει και σε εμάς 
τις ίδιες. Κυρίως οι άντρες, όμως, αρνούνται τη χρήση του διότι πρωτίστως δεν 
αρέσει σε αυτούς. Αντιδρούν, διότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι, α-
παιτείται η συμμετοχή τους.

αντισυλληπτικό χάπι
Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι οι γυναίκες δεν προτιμούν τα αντισυλληπτικά 
χάπια. Συγκεκριμένα τα αντισυλληπτικά φαίνεται να είναι μία μέθοδος που οι 
περισσότερες έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά που καμία δεν επιλέγει τελικά ως 
μόνιμη μέθοδο. Μία από τις γυναίκες λέει χαρακτηριστικά:

και να σου πω μ’ εκνευρίζει το γεγονός, γιατί δηλαδή η γυναίκα πρέπει 
να’ναι αυτή που θα χαπακώνεται και θα δέχεται όλες τις συνέπειες; Να κά-
νει κάτι και ο άντρας! (…) Θα μου πεις αν γίνει κάτι εγώ θα την πάθω σί-
γουρα. Αλλά δεν το γουστάρω, ρε παιδί μου, να πλακώνομαι στα χάπια, 
δεν το κάνω με τίποτα αυτό! (σελ. 318)

Προφανώς, η γυναίκα αυτή θεωρεί ότι χρησιμοποιώντας το χάπι έχει σηκώ-
σει όλο το βάρος της αντισύλληψης στις πλάτες της και μάλιστα με ένα τρόπο 
που επιβαρύνει το σώμα της. Στην τελική γιατί άραγε δεν γίνονται έρευνες ή 
γιατί δεν προωθείται ένα αντρικό χημικό μέσο αντισύλληψης; Κατά τη δική μας 
γνώμη, το αντισυλληπτικό χάπι αποτελεί ένα πλέον ιατρικοποιημένο μέσο. Το 
χάπι καθιερώθηκε μεταπολεμικά ως μια μέθοδος αντισύλληψης της σύγχρονης 
γυναίκας, με συντριπτικό ποσοστό αποτελεσματικότητας και το οποίο προέκυ-
ψε μέσα από τους κόλπους του τεχνοεπιστημονικού κόσμου και του βιοτεχνο-
λογικού παραδείγματος. Μάλιστα, μπορεί να αποτελεί και μια συγκεκριμένη α-
πάντηση από πλευράς του κράτους στην απαίτηση των γυναικών για σεξ χω-
ρίς αναπαραγωγή. Ενώ, οι φεμινίστριες έχουν ασκήσει κριτική στο χάπι. Απαιτεί 
παρακολούθηση από γιατρό, τακτικές εξετάσεις και μετρημένη καθημερινότη-
τα για τις γυναίκες, οι οποίες δεν πρέπει να καπνίζουν, να πίνουν, να παχαίνουν 
κλπ. Έχει παρενέργειες, όπως φουσκώματα, πρήξιμο των ποδιών, κατακράτη-
ση υγρών και το σημαντικότερο μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις ή και καρ-
κίνο. Βέβαια, εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο χρησιμοποιούν το χάπι ή το έ-
χουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους.

η μέθοδος της διακεκομμένης συνουσίας 
Τελικά η διακεκομμένη συνουσία (τράβηγμα), όπως και η μέθοδος του ρυθμού 

(δηλαδή η αποφυγή των επικίνδυνων ημερών), είναι από τις πιο διαδεδομένες 
μεθόδους ανάμεσα στις συνεντευξιαζόμενες. Από τη μια πρόκειται για 
τις λιγότερο ιατρικοποιημένες μεθόδους, από την άλλη φαίνονται να 
είναι επισφαλείς (δες και side bar). Η διακεκομμένη συνουσία, όπως και το 
προφυλακτικό έγκειται κατά βάσει στην ευαισθησία, τον αυτοέλεγχο και τη 
συνεργασία του άντρα, που γενικά είναι ένα ζήτημα να το διεκδικήσει καμιά 
στις τόσο σεξιστικές κοινωνίες που ζούμε. 

Έκτρωση
Η έκτρωση είναι μεν το ύστατο μέσω αντισύλληψης αλλά έχει και έναν 
δυναμισμό που τόσο ενοχλεί. Διότι η γυναίκα είναι αυτή που αποφασίζει 
για κάτι άμεσα. Είναι μια πράξη που δηλώνει ότι το γυναικείο σώμα έχει την 
προτεραιότητα, ότι το σώμα της γυναίκας είναι πάνω απ’ όλα. Οι εκτρώσεις 
δεν έχουν προληπτικό χαρακτήρα, συμβαίνουν μια φορά και από αυτήν την 
άποψη είναι λιγότερο ιατρικοποιημένες από το χάπι. Βέβαια, οι εκτρώσεις 
είναι επώδυνες επεμβάσεις, έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας και είναι 
ψυχοφθόρες για τη γυναίκα11. Σε κάθε έκτρωση η γυναίκα αναμετράται με την 
ακύρωση του ρόλου που της έχει ανατεθεί αλλά φυσικά και με την δυσάρεστη 
και ενίοτε ντροπιαστική τριβή με το ιατρικό κατεστημένο. Και ίσως ορισμένες 
φορές να αναμετράται και με μια χαμένη δυνατότητα, με την έννοια μιας 
χαμένης προοπτικής στη ζωή της. Αλλά ενδεχομένως η γυναίκα να βιώνει 
και θυμό για τον άντρα που δεν την καταλαβαίνει, που δεν πρόσεξε, που δεν 
νοιάστηκε αρκετά για να προσέξει (ή που νοιάστηκε αλλά δεν τα κατάφερε). 
Παρόλα αυτά και άσχετα με το πώς έχει φτάσει κάποια στην έκτρωση, αυτό 
το ύστατο μέσο εμπεριέχει πάντα αυτή τη διάσταση της δυνατότητας της 
επιλογής. Και αυτό είναι βαθιά απελευθερωτικό. 

Επίλογος
Από ό,τι φαίνεται τελικά στο θέμα της αντισύλληψης δεν υπάρχει μαγική συνταγή 
και η καθεμιά οφείλει να δώσει τη δική της απάντηση κάθε φορά. Πάντως, 
πρόκειται για ένα βαθιά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Ό,τι συμβαίνει στο 
κρεβάτι αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές σχέσεις. Το ζήτημα θα ήταν απλούστερο 
αν είχαμε τη στήριξη των συντρόφων, αν είχαμε αλληλοσεβασμό και ισοτιμία. 
Όμως, είτε ως πρόληψη, είτε ως έκτρωση η δουλειά της αντισύλληψης πέφτει 
στην ουσία πάνω στους γυναικείους ώμους, πρακτικά και ψυχολογικά. Από 
την άλλη, δεν πρόκειται για  ένα θέμα τεχνικής φύσης, ούτε ένα «πρόβλημα» 
της βιολογίας μας. Η επιστήμη είναι αυτή που βρίσκει προβλήματα σε εμάς τις 
γυναίκες και λέει ότι μας τα λύνει, διεισδύοντας έτσι στις κοινωνικές σχέσεις 
και επιβάλλοντάς μας μεθόδους πειθάρχησης. Τελικά, οι γυναίκες φαίνεται ότι 
προσπαθούν να ελιχθούν με το λιγότερο δυνατό κόστος που θεωρούν κάθε 
φορά. 

1 Για την ιατρικοποίηση της περιόδου, το επάγγελμα του γυναικολόγου, τον ιό HPV, τη 
σεξουαλικότητα.
2 Το 1978, ψηφίστηκε στην ελληνική βουλή ένας νόμος περί «μεταμοσχεύσεων», όπου συ-
μπεριλάμβανε και μια διάταξη για την υπό όρους αποποινικοποίηση της έκτρωσης. Συγκε-
κριμένα, η έκτρωση επιτρέπονταν μόνο σε περιπτώσεις που η υγεία της γυναίκας κινδύ-
νευε και έπειτα από γνωμάτευση ψυχίατρου(!). 
3 Εκδόσεις των Ξένων, 2011  
4  Δες και Eve’s Herbs: A History of Contraception in the West, John Riddle, εκδόσεις HUP, 
1999
5 Στην Αμερική, μόλις το 1972 έγινε εντελώς ελεύθερο το τοπίο στην αντισύλληψη.
6 Σελ.29,30,31,32 
7  Μόνο το 30% περίπου, των γυναικών που απευθύνονταν στο κέντρο ενέπιπτε στην κοι-
νωνική ομάδα της έρευνας της Ζαράγκαλη. Σελ.170
8 Από το σάιτ της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού. Στο  ΚΟΠ του Α-
ρεταίειου νοσοκομείου, για παράδειγμα, μια γυναίκα (κατόπιν ραντεβού) μπορεί να ρωτή-
σει τους ειδικούς πάνω σε θέματα αντισύλληψης, σεξουαλικής υγείας, αλλά και να κάνει 
τεστ ΠΑΠ ή να διακόψει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.  
9 Από το κεφάλαιο Δ, Ο βιο-ιατρικός  Λόγος, σελ.169-198
10  Δες η μητρότητα ως εργασία και ως κρατική υπόθεση, μιγάδα #15 
11 Παίζει ρόλο και το οικονομικό κομμάτι, γιατί μια γυναίκα θα θελήσει κατά βάσει να κά-
νει την επέμβαση σε ιδιώτη γυναικολόγο, ακόμη και αν δεν διαθέτει πολλά λεφτά, πχ αν δε 
θέλει να περιμένει, αν είναι ανήλικη, αν έχει περάσει το όριο των 3 μηνών.
12  Περιοδικό MS: “Where ‘d the diaphragm disappear to?”

Ψη�ίδες �νήμης από το �ρχείο '71 

Περιοδικο Λάβρυς 
άυτόνομη ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών

εισήγηση στο συνέδριο «σεξουαλικότητες και πολιτική», 
Νοέμβριος 1982

Λίγες σκέψεις πάνω στο 
έμφυτο της ετεροφυλόφιλης 
γυναικείας σεξουαλικότητας

λ
οιπόν, πρώτα απ όλα είμαι εκπρόσωπος της ομάδας, 
δεν μιλάω προσωπικά  και στις απαντήσεις και στις 
διευκρινίσεις θα λάβουν μέρος όλα τα μέλη της ο-
μάδας, όσα βέβαια θέλουν να απαντήσουν.

Απόψε, επιτέλους, σε αυτό το συνέδριο, θα ακουστούν δύο 
λόγια και για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, που μέχρι τώρα 
έχει περάσει απαρατήρητη. Είμαστε γυναίκες, απευθυνόμαστε 
σε γυναίκες, γιατί μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες. Μέχρι σήμερα, 
η γυναικεία σεξουαλικότητα έχει τεθεί μέσα από την ετεροφυ-
λόφιλη σχέση, δηλαδή σαν εξάρτημα της ανδρικής σεξουαλι-
κότητας. Η γυναίκα δε θεωρείται να έχει δικές της σεξουαλι-
κές ανάγκες, υπάρχει μόνο για να εκπληρώνει τις ανδρικές και 
μέσα από την ικανοποίηση του άνδρα, πιστεύεται ότι βρίσκει 
την ικανοποίηση τη δική της. Θεωρείται απαράδεκτο που η γυ-
ναίκα έχει το δικό της κορμί, έναν ολότελα δικό της ερωτισμό 
που μπορεί να εκφραστεί χωρίς τον άνδρα. Τόσο περασμένο 
μέσα μας είναι αυτό, που έχει φτάσει η ετεροφυλόφιλη σεξου-
αλικότητα να θεωρείται δεδομένη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η γυ-
ναίκα πειθαναγκασικά έφτασε να εξαρτάται από τον άντρα, να 
είναι δηλαδή ετεροφυλόφιλη. Και αυτό επειδή ο άντρας την 
έχει απόλυτη ανάγκη. Χωρίς αυτήν, όχι μόνο δεν θα υπήρχε α-
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