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Τα δημοσιευμένα άρθρα είναι ιδιοκτησία του περιοδικού 
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ολική αναδημοσίευσή τους χωρίς την έγγραφη συγκατά

θεση του Διευθυντού Σύνταξης. Για την αναπαραγωγή 
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έγκριση και αναφορά της πηγής. 
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XPHMATIKO ΒΡΑΒΕΙΟ 5000,00 Ευρώ 

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας προκυρήσσει για τρίτο χρόνο χρη

ματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για την καλύτερη πειραματική ή όχι εργασία 

που να άπτεται θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί όλων 

των ειδικοτήτων (καθώς και ομογενείς), που να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. 

Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, αδημοσίευτη και να σταλεί σε τρία αντίτυπα στα 

γραφεία της Εταιρείας Αλκαίου 1 Ο, 115 28 Ιλίσια- Αθήνα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2005 

(σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Η εργασία θα ενσωματωθεί στις διαλέξεις του 16ου Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου 

Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2006 και 

στον τόμο πρακτικών του Σεμιναρίου. 

Κατά τη διάλεξη της εργασίας θα επιδοθεί στον νικητή επιταγή με το ποσό των 5000,00 

Ευρώ. 
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20 Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιανουαρίου 1992 
30 Σεμινάριο: Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 1993 
40 Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 29-30 Ιανουαρίου 1994 
50 Σεμινάριο: Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 1995 
60 Σεμινάριο: Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996 
70 Σεμινάριο: Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 1997 
so Σεμινάριο: Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998 
90 Σεμινάριο: Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999 

10° Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000 
11° Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001 
12° Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002 
13° Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003 
14° Σεμινάριο: Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004 
15° Σεμινάριο: Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2005 
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Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
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2. Φυσιολοyία του Γεννητικού Συστήματος της Γυναίκας 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1991 

3. Αμηνόρροια 
Νικόλαος Θ. Μονιάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1992 

4. Πρόκληση Ωοθηλακιορρηξίας 
Ιωάννης Ε. Μεσσήνης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1992 

5. Προλακτίνη 
Οδυσσέας Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1993 

6. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1993 

7. Ανδρική Στείρωση 
Σπύρος Μηλίγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1994 

8. Ενδομητρίωση 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1994 

9. θυρεοειδοπάθειες και Κύηση 
Γεράσιμος Ε. Κρασσάς, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1995 

1 Ο. Το Ωχρό Σωμάτιο 
Γεώργιος Πάντος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Σεmέμβριος, 1995 

11. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 
Μηνάς Ι. Μαστρομηνάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1996 
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12. Υπερονδρογονικές Διαταραχές: Υπερτρίχωση, Ακμή 
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σεπτέμβριος, 1996 

13. Νέες εξελίξεις στην Υποβοηθούμνεη Αναπαραγωγή και Προεμφυτευτική Διάγνωση 
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1997 

14. Κλιμακτήριο, Εμμηνόπουσις 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1997 

15. Δυσλειτουργικές Αιμορραγίες της Μήτρας-Υπερπλασίες. Τα Ανάλογο της GnRH. 
Αυξητικοί παράγοντες στη Γεννητική λειτουργία 

Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1998 

16. Συγγενής Υπερπλασία του Φλοιού των Επινεφριδίων 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1998 

17. Η Ενδοκρινολογία της Μήτρας 
Χρήστος Ανδρεάκος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1999 

18. Οστεοπόρωσις 
Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Ενδοκρινολόγος 
Σεπτέμβριος, 1999 

19. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών με νέο δεδομένο 
Χριστόδουλος Σέγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 2000 

20. Αδενομύωση: Ενδοκρινολογική ή Ανοσολογική Νόσος; 
Ιωάννης Ματαλλιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2000 

21. Η GnRH και το Ανάλογό της 
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 2001 

22. Ο Μικρόκοσμος της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2001 
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23. Κλωνοποίηση 
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου 
Φεβρουάριος, 2002 

24. Ορμονική Αντισύλληψη 
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2002 

25. Πλακούντας: ένας ορμονοπορογωγός αδένος 
~Jικόλαος Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φεβρουάριος , 2003 

26. Υπερονδρογοvισμός 
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σεπτέμβριος 2003 

27. Ορμονική αντισύλληψη και καρδιοαγγειακό νοσήματα 
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Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Απρίλιος - Ιούνιος 2004 

28. Μαστός 
• Το ορμονικό μωσαϊκό του μ οστού 
Μαργαρίτα Αναπλιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Ορμονική θεραπεία στον καρκίνο του μ οστού 
Αντώνιος Κεραμόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής 

του Κέντρου Μαστού του Θεραπευτηρίου "ΙΑΣΩ" 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2004 

29. Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη. 
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μέρος πρώτο 

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιανουάριος - Μάρτιος 2005 

*Οι Ενημερωτικές Εκδόσεις από 1-21 (1991-2001) κυκλοφορούν με φροντίδα της 

Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και σε CD 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Η χρήση της Μετφορμίνης σε γυναίκες με πολυκυστική νόσο 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιανουάριος - Μάρτιος 2004 

2. Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και εμμηνόπαυση. Βασικές αρχές συνταγογρά-
φησης (Οδηγίες) 

Γεώργιος Κιντή ς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2004 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΓΕ 

Η ηλεκτρονική σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής 

Ενδοκρινολογίας είναι: 

http:/ /www.hsge.gr 
ή απλούστερα 

www.hsge.gr 

Στην ηλεκτρονική σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για: 

• Τα μέλη του Διοικητικού ΣυμβουλιΌυ και το βιογραφικό τους 

• Την ιστορική διαδρομή της Εταιρείας 

• Το καταστατικό της 

• Τη συνεδριακή της δραστηριότητα 

• Την εκδοτική της δραστηριότητα 

• Το επόμενο Σεμινάριο της Εταιρείας και τι περιλαμβάνει 

• Το ετήσιο χρηματικό έπαθλο των 5000,00 Ευρώ 

• Γενικές πληροφορίες για εγγραφή, συνδρομές κτλ. 

Για την αποστολή e-mails προς την εταιρεία πληκτρολογείστε: 

info@hsge.gr 

Για να επικοινωνείστε με τα μέλη του ΔΣ προσωπικά, πληκτρολογείστε: 

eugenios@hsge.gr με Ευγένιο Κουμαντάκη 

nikos@hsge.gr με Νικόλαο Βιτωράτο 

odysseas@hsge.gr με Οδυσσέα Γρηγορίου 

makis@hsge.gr με Ευθύμιο Δεληγεώρογλου 

georg@hsge.gr με Γεώργιο Ιατράκη 

georgios@hsge.gr με Γεώργιο Κιντή 
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Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος* 

1. Πρίν την ιστορία ............................................ 15 

2. Νεολιθική επανάσταση ....................................... 18 

3. Στη χώρα των πυραμίδων ..................................... 19 
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*Εισαγωγικό κεφάλαιο στο υπό έκδοση ''Οικογενειακός Προγραμματισμός", Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις 

Πασχαλίδης, Αθήνα 
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1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι στις ομιχλώδεις εποχές της προίστορίας η 

ανθρώπινη γονιμότητα ήταν υψηλή. Η εντύπωση ενισχύθηκε και διογκώθηκε τον 

Μεσαίωνα, όταν το βιβλικό aπόφθεγμα «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» ήταν η καθημερινή 

διδαχή. 

Η αντίληψη αυτή όμως δεν φαίνεται να αντέχει στα σημερινά επιστημονικά δεδομέ

να όταν ακόμα και σε πρόσφατες χρονικές περιόδους, σε περιοχές με δυσμενείς συνθή

κες επιβίωσης, το 20-40% των γυναικών δεν έχει γεννήσει ποτέ ένα ζωντανό παιδί 
(Σουδάν. Καμερούν, Zeifρ) και όταν στο Zeifρ το ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας φθά

νει το 45% 1• 

Οι μελέτες των ερευνητών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος πληθυ

σμός πριν από 1.000.000 χρόνια δεν ξεπερνούσε το μισό εκατομμύριο ψυχές για να φθά
σει πολύ αργότερα (1 0.000 π .Χ.) τα τρία εκατομμύρια2 • Αυτό σημαίνει ότι στο τεράστιο 

αυτό χρονικό διάστημα, στο κάθε ζευγάρι αντιστοιχούσαν με δυσκολία δύο παιδιά που θα 

έφθαναν στην ενηλικίωση και θα αποκτούσαν γονιμοποιητική ικανότητα. 

Για αυτή την σχεδόν μηδενική πληθυσμιακή αύξηση φαίνεται να έπαιζαν ρόλο 

πολλοί παράγοντες. 

Όπως φαίνεται από μελέτες σε σκελετούς προ"ίστορικών ανθρώπων, οι άνδρες 

ζούσαν οκτώ χρόνια περισσότερο από τις γυναίκες και έτσι υπερτερούσαν αριθμητικά'. 

Επιπλέον τα γόνιμα χρόνια της γυναίκας ήταν λιγοστά. Από τους δέκα ανθρώπους της 

εποχής του ανθρώπου του Νεάντερταλ (70.000 π.Χ.) που κατάφερναν να φτάσουν στην 
παιδική ή/και στην εφηβική ηλικία, μόνο δύο συνέχιζαν να ζουν μέχρι την ηλικία των τριά

ντα ετών. Αργότερα (30.000 π.Χ.) σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση όταν 12 στους 100 
ανθρώπους έφθαναν μέχρι την ηλικία των σαράντα ετών για να ακολουθήσει -την εποχή 

των παγετώνων- μια παλινδρόμηση όπου 14 άνθρωποι έφθαναν την ηλικία των τριάντα 
ετών και μόνον 5 τα σαράντα4 . Έτσι, εάν οι υπολογισμοί αυτοί είναι σωστοί, οι γυναίκες 

είχαν από την εφηβεία μέχρι τον θάνατό τους μόνο για 15-16 χρόνια την ευκαιρία να 
τεκνοποιήσουν. 

Ένας σημαντικός παράγοντας σχετίζεται με τον υποσιτισμό. τον μόνιμο κίνδυνο 

αυτής της εποχής που πήρε μάλιστα δραματικές διαστάσεις την εποχή των παγετώνων. 

Είναι γνωστό ότι ο υποσιτισμός επηρεάζει αρνητικά την γονιμότητα σε περισσότερα επί

πεδα. Καθυστερεί χρονικά την ωριμότητα στην ήβη, οδηγεί σε αποβολές και γεννήσεις 

θνησιγενών νεογνών ενώ ευθύνεται άμεσα για τον θάνατο γυναικών στον τοκετό και για 

το υψηλό ποσοστό νεογνικής και βρεφικής θνησιμότητας. Ακόμη και σήμερα, σε 

παρόμοιες καταστάσεις υποσιτισμού όπως στην αφρικανική φυλή Μπαντού, κατά την 

δεκαετία του '40, μια γυναίκα έπρεπε να κυοφορήσει δώδεκα φορές προκειμένου να επι
βιώσουν τα δύο παιδιά της 5 . 
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Επί πλέον, ο υποσιτισμός σαν κατάσταση ανάγκης του οργανισμού επηρεάζει 

αρνητικά το ορμονικό σύστημα αναστέλλοντας την ωοθυλακιορρηξία με κλινική εκδήλω

ση την αραιομηνόρροια ή την δευτεροπαθή αμηνόρροια. 

Όταν δεν υπήρχε τροφή και όταν η περιστασιακά λίγη τροφή ήταν μόνο κρέας ή 

ψάρι που έφερνε ο άνδρας-κυνηγός, τότε η παρατεταμένη, για χρόνια γαλουχία ήταν μια 

σωτήρια λύση. Στη φυλή !Kung που ζει στην έρημο Καλαχάρι, η παρατεταμένη γαλουχία 
προκαλεί ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους για περίπου 44 μήνες5". Γενικά εκτιμάται ότι 
η παρατεταμένη γαλουχία περιορίζει σε κάθε γυναίκα που την εφαρμόζει την γονιμότητά 

της κατά 4 μέχρι 7 γεννήσεις6 • 

Θα ήταν ασφαλώς αφέλεια να πιστέψει κανείς ότι οι Νεαντερτάλειοι ή οι 

Μαγδαλαίνειοι είχαν συνειδητοποιήσει το πληθυσμιακό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα 

όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Καταλάβαιναν όμως πολύ καλά τον κίνδυνο για την 

επιβίωση όλων που αποτελούσε η προσθήκη καινούργιων μελών στην οικογένεια ή 

μεγαλοοικογένεια όπως ήταν αρχικά η έννοια της φυλής. Έτσι γεννήθηκε ίσως η απλού

στερη αλλά και εύκολη μέθοδος για την συγκράτηση της πληθυσμιακής αύξησης στον 

περιορισμένο «κόσμο» τους που ήταν η βρεφοκτονία, ένας τρόπος που όσο και να φαί

νεται aποκρουστικός, επέζησε στην Ευρώπη, στην Ινδία και στη Κίνα μέχρι και τον 

19 ο αιώνα6•8 με την ίδια αφοπλιστική λογική που γίνεται σήμερα με την άμβλωση στην πολι
τισμένη δύση. 

Η γενική αντίληψη ότι εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα δεν αντιμετώπιζε με 

μεγάλο ενθουσιασμό την γονιμότητα, κλονίσθηκε ιδιαίτερα με την ανεύρεση των εξήντα 

περίπου «αγαλματιδίων της Αφροδίτης» κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη αλλά και στην 

Γαλλία και την Σιβηρία. 

Οι Αφροδίτες αυτές, φτιαγμένες πριν από 20.000 χρόνια από χαυλιόδοντες 
μαμούθ, μαλακή πέτρα ή πηλό είχαν υπερτονισμένα τα γυναικεία σεξουαλικά χαρακτηρι

στικά με πλούσια στήθη, υπερτροφικό εφηβαίο, εξογκωμένη κοιλία και διογκωμένα οπί

σθια ενώ απουσίαζαν πεισματικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου9 • Η πιο διάσημη από 

αυτές βρέθηκε το καλοκαίρι του 1908 στο Willendorf, 50 χιλιόμετρα μακρυά από την 
Βιέννη10 • 

Οι σύγχρονες απόψεις για τις Αφροδίτες είναι διαμετρικά αντίθετες. Μερικοί 

πιστεύουν ότι εκφράζουν απεριόριστο σεξουαλισμό11 άλλοι ότι γίνεται προσπάθεια 

δημιουργίας μιας θρησκείας12 που για κάποιους τρίτους προσωποιείται στη θεότητα της 

γονιμότητας13 • 

Όπως και να έχει το πράγμα, κατά την πρώτη περίοδο της γραπτής ιστορίας, όλες 

σχεδόν οι λατρείες που αφορούσαν την γονιμότητα, σχετίζονταν άμεσα όχι με τους 

ανθρώπους ή τα ζώα αλλά με τη γη και μόνον όταν ο άνθρωπος εγκατέλειψε το κυνήγι 

και γίνηκε γεωργός, κάπου το 9000 π.Χ., ασχολήθηκε με την γονιμότητα. 
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Η κομψότητα και η φινέτσα με την οποία απεικονίζονται τα ζώα στις τοιχογραφίες 

των σπηλαίων της Νοτίου Γαλλίας αποκλείουν σχεδόν με βεβαιότητα, οι σύγχρονοί τους 

καλλιτέχνες στη Κεντρική Ευρώπη να κατασκεύασαν τα τερατουργήματα των 11-16 
εκατοστών που με περίσσεια ειρωνεία οι γάλλοι αρχαιολόγοι ονόμασαν Αφροδίτες. 

Μήπως αυτοί οι προ'ίστορικοί άνθρωποι απεικόνιζαν ότι έβλεπαν Μήπως έπλα

θαν τον πηλό σύμφωνα με τα μοντέλα που είχαν μπροστά τους; Μήπως η κλινική εικόνα 

της σημερινής γυναίκας που πασχει από την πολυκυστική νόσο αντιστοιχεί σε μια ανα

γκαία για την επιβίωσή της, μετάλλαξη, της γυναίκας των παγετώνων που με την συσσω

ρευση του λίπους, την αύξηση της τριχοφυίας και την δερματικη σμηγμ01ορροια 

αμύνονταν ενάντια στο ψύχος, με την αραιομηνόρροια ή αμηνορροια περιοριζε σε 

περιόδους ακραίου υποσιτισμού την απώλεια του πολύτιμου αίματος, με τις μακρόχρονες 

φάσεις ανωοθυλακιορρηξίας ελαχιστοποιούσε τις εγκυμονούσες και με την υπερινσουλι

ναμία, εξασφάλιζε σημαντικές ποσότητες ενέργειας; Μήπως σε τελευταία ανάλυση, οι 

γυναίκες εκείνες ότι έχαναν από γονιμότητα το κέρδιζαν αυξάνοντας την επιβίωσή τους ; 

Το 10.000 π .Χ. ο πληθυσμός της γης ανερχόταν σε περίπου τρία εκατομμύρια. 
εφτά χιλιάδες χρόνια αργότερα έφτασε τα 100 εκατομμύρια15 . Στο οροπέδιο Ζάγκρος στο 

νοτιοδυτικο Ιράν, σε κάθε παλαιολιθικό άνθρωπο αναλογούσαν το 40.000 π.Χ. πενήντα 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ το 5.500 π Χ. στην ίδια έκταση ζούσαν πεντακόσια άτομα16 . 
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2. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Όταν το 11000 π.Χ. άρχισαν να υποχωρούν οι παγετώνες με κατεύθυνση τον 
βορρά και το κλίμα άρχισε να γίνεται ηπιώτερο, βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην 

κατάλληλη θέση και στο κατάλληλο χρόνο για να ξεκινήσουν τη νεολιθική επανάσταση. Η 

νεολιθική επανάσταση δεν αντιστοιχούσε φυσικά σε μια σειρά συγκεκριμένων γεγονότων 

που έγιναν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά αποτελούσε μια αλληλουχία κοινωνικής 

ανάπτυξης που έλαβε χώρα σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικά μέρη του 

κόσμου. 

Λέγεται ότι η αλλαγή αυτή άρχισε στην νοτιοανατολική Ασία το 9750 π.Χ., στην 
Μέση Ανατολή το 8.000 π.Χ. στην βόρεια Ευρώπη το 5.000 π.Χ. και στα βρετανικά νησιά 
το 4.000 π.Χ.' 1 , aντιστοιχώντας στην διαχρονικά βαθμιαία υποχώρηση των παγετώνων 

προς τις βόρειες περιοχές της Γης. 

Η βελτίωση του κλίματος επέτρεψε στον άνθρωπο να εγκαταλείψει τα σκοτάδια 

των σπηλαίων και να κατεβεί στην κοιλάδα που αργότερα θα δημιουργήσει τα χωράφια 

του. Θα παρατηρήσει ότι ο καρπός από το άγριο σιτάρι και κριθάρι μπορεί να τιθασευτεί 

χρονικά, να σπαρεί και να του αποδίδει φυτική τροφή σε τακτά διαστήματα και ότι τα άγρια 

ζώα όπως ο σκύλος, η κατσίκα, το πρόβατο, το άλογο μπορούν να εξημερωθούν για να 

τον υπηρετούν και να τον συντροφεύουν 

Είναι η εποχή που ο άνδρας-κυνηγός από την περιστασιακή ανεύρεση θηράματος 

μεταβάλλεται σε γεωργό και ποιμένα. Η πληθυσμιακή έκρηξη της νεολιθικής εποχής 

οφείλεται σε κλιματολογικές αλλά κυρίως σε διατροφικούς παράγοντες. 

Φυσικά, ο Homo Sapiens της νεολιθικής εποχής δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα 
τα βιολογικά δεδομένα της ζωής ούτε όμως τον πιέζει η στενότητα του χώρου για να 

θελήσει να ασχοληθεί με την γονιμότητα. Θα έλεγε κανείς, όπως διδάσκει η ιστορία, ότι 

ο άνδρας επικροτούσε την ύπαρξη πολλών παιδιών σε αντίθεση με την γυναίκα που ζούσε 

από κοντά την επιβάρυνση για την ανάπτυξή τους και διακινδύνευε τη ζωή και γενικά την 

υγεία της. για να τα φέρει στον κόσμο'υ Έτσι, μια και από την φύση της βρισκόταν πιο 

κοντά στα φυτά, παράλληλα με τις θρεπτικές τους ιδιότητες ανακάλυψε και τις aντισυλ

ληπτικές και τα χρησιμοποίησε ως «πρώτη ύλη». 

Το γεγονός ότι από την αρχή της γραπτής ιστορίας υπάρχει πληθώρα αντισυλλη

πτικών συνταγών και συμβουλών, μας κάνει να υποθέσουμε ότι υπήρχαν και εφαρ

μόζονταν από πολύ νωρίτερα. Τα πρώτα γραπτά δείγματα υπάρχουν στον αιγυπτιακό 

πάπυρο Kahun (1850 π.Χ.) 19 και στον ελληνικό μύθο της Πασιφάης (1.700 π.Χ) 20 
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3. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ 

Τόσο στον πάπυρο Kahun όσο και σε μεταγενέστερους αναφέρονται πολλοί τρόποι 
αντιμετώπισης των κελευσμάτων τ~'"' θέσης της γονιμότητας (Πίνακας). 

Πίvοκος 

Αvτισυλληπτικές μέθοδοι στην Αρχοίο Αίγυπτο (1850-1300 π.Χ.) 
Παπυρος Αντισυλληπτική μέθοδος και υλικά 

Kahur. ' 1850π.Χ. • Κολπικές πλύσεις με μίγμα λαδιού και μύρτου. 
• Κολπικό πώμα (διάφραγμα) με μέλι και νατρο 
• Κολπικό πώμα με περιττώματα κροκοδείλου και ξυνόγαλο 

Ramasseum 11 1500 π.Χ. Οι ίδιες συνταγές στις οποίες κυριαρχούν τα περιττώματα 

κροκοδείλου. 

EbertS 22 1500 π .Χ. • Υποκαπνισμός του κόλπου με μύρρο 
• Κολπικό πώμα από λινό εμποτισμένο σε βάμμα ακακίας, 
κολοκύνθης και λιωμένης χουρμάδας σε μέλι. 

Smi+h 1600 π.Χ. Επάλειψη του εφηβαίου με πολτό από ρητίνη, κύμινο και 

μύρρο 

Berlin 1400 π.Χ. Υποκαπνισμός με ένα είδος σιταριού και για 4 ημέρες ρόφη-
μα φτιαγμένο απο λάδι και σέλινο. 

Carlsberg 24 1300 π.Χ. Αναφερεται αντισυλλη:ττιι<η αγωγfι χωρίς περιγραφή των 

συστατικών τους. 

Αυτοί οι aντισυλληπτικοί τρόποι μολονότι δεν είναι ελκυστικοί φαίνεται ότι υπήμ

ξαν αποτελεσματικοί. Μια και οι Αιγύπτιοι υπήρξαν πρωτοπόροι στον τJμέα της Χημείας, 

δεν είναι απίθανο οι θεραπευτές να είχαν ανακαλύψει -χωρίς φυσικά να ξtρουν γιατί- ότι 

κάποιες ουσίες βελτιώνουν τα αποτελέσματα των πρακτικών μεθόδων αν,·ωύλληψης. 

Οι σημερινοί επιστήμονες που είναι καλά πληροφορημένοι όχι μόνο για την ύπαρ

ξη των σπερματοζωαρίων αλλά και για την κινητικότητα και ευαισθησία τους στις 

διάφορες ουσίες, γνωρίζουν ότι οι κολλώδεις και aπορροφητικές ουσίες (μελι, κόπρανα 

κροκοδείλου) μειώνουν την κινητικότητά τους, η οξύτητα επηρεάζει αρνητικά τόσο τον 

αριθμό τους όσο και την κινητικότητά τους ενώ το γαλακτικό οξύ (ακακία, αλατι) θανατώ

νει τα σπερματοζωάρια. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα κόπρανα ελέφαντα που χρησιμοποιούταν ως αντισυλλη

πτικό στον ισλαμικό κόσμο μέχρι και τον 13 ο αιώνα είναι πιο αποτελεσματικά από τα 
αλκαλικά κόπρανα του κροκοδείλου που ευνοούν την επιβίωση των σπερματοζωαρίων. 

Φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι δεν το γνώριζαν αλλά και να το γνώριζαν δεν είχαν ελέφαντες. 

Οι Αιγύπτιοι και οι Κρήτες ήταν οι πρώτοι που έδωσαν την ιδέα του ταμπόν και του δια

φράγματος. 
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Τέλος σήμερα ξέρουμε ότι το μέλι και το μύρρο αναστέλλουν την κινητικότητα των 

σπερματοζωαρίων, από την ακακία παράγεται το γαλακτικό οξύ και το νάτρο, που χρη

σιμοποιούσαν στη συντήρηση της μούμιας, προκαλεί έντονες συσπάσεις στο μυομήτριο. 

Σε αντίθεση με την πρόληψη της κύησης, η βρεφοκτονία ήταν απηγορευμένη στην 

Αίγυπτο. Ο Didoros Siculus αναφέρει ότι η τιμωρία για τους βρεφοκτόνους γονείς ήταν 
να παραμένουν σε δημόσια θέα δίπλα στο πτώμα του παιδιού τους για τρία ημερόνυχτα25 • 



Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη 21 

4. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

Τα «παιδιά του Ισραήλ» είναι σίγουρα η πιο κατατρεγμένη φυλή της οικουμένης 

(Αιγύπτιοι, Βαβυλώνειοι στην αρχαιότητα, καταδιώξεις και εξορίες από Γάλλους, 

Άγγλους, Ισπανούς και Σταυροφόρους στον Μεσαίωνα, Μπολσεβίκους στην αρχη του 20'" 
αιώνα και Χίτλερ και Στάλιν στην πρόσφατη ιστορία). Αλλά, «όσο πιο πολύ καταπιέζεται 

ένας λαός τόσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά πολλαπλασιάζεται και εξαπλώνεται»υ 

Το κήρυγμα «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κυριεύσατε την γη» σηματοδοτεί δύο 

κυρίαρχα στοιχεία των Εβραίων, την πίστην τους ότι είναι ο επιούσιος λαός και ότι πρέ

πει να διατηρούν την γονιμότητά τους σε υψηλά επίπεδα για να ανταπεξέλθουν στους 

διωγμούς της διεθνούς κοινότητας και να επιβιώσουν. 

Όπως και στους Μουσουλμάνους, η aτεκνία αποτελούσε στους Εβραίους μεγάλη 

αμαρτία. Η πρώτη από τις 613 προτροπές του Νόμου επέβαλε την δημιουργία οικογέ
νειας28 Ο Midrasch έλεγε «Ο άτεκνος είναι ήδη νεκρός πριν πεθάνει βιολογικά» 7 ''. Οι 

ραββίνοι απέδιδαν μεγάλη σημασία στο γάμο. Παρ' όλο ότι δεν καταδίκαζαν την σάρκα 

όπως η χριστιανική Εκκλησία, φοβόντουσαν την αγριότητα και τον δυναμισμό του σεξουα

λικού ενστίκτου και προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν σε επιθυμητά πλαίσια. Μερικοί 

πρότειναν αντισεξουαλικά φίλτρα για τον περιορισμό του όγκου του υγρού της εκσπερ

μάτωσης τρώγοντας ψωμί με πολύ αλάτι, ενώ άλλοι πρότειναν την σκληρή καταπόνηση 

του σώματος σε συνδυασμό με την μελέτη της Τορά30 • 

Έτσι, απέναντι στις λίγες aντισυλληπτικές μεθόδους που προτείνονται, υπάρχει 

ένα πλήθος από οδηγίες για την βελτίωση της γονιμότητας. Η πολυγαμία π.χ. ήταν επι

βεβλημένη όταν η γυναίκα ήταν στείρα9 • (Η Σάρα πρότεινε στον Αβραάμ και η Ραχήλ στον 
Ιάκωβο να πάρουν παλλακίδες για να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά '1) ενώ η μοιχεία 

αντιμετωπιζόταν -παρά τις δέκα εντολές- με επιείκεια όταν κατέληγε σε τεκνοποίηση 16 

Όλοι οι Εβραίκοί νόμοι ενδιαφέρονταν για την αποδοτικότητα του γένους. Η 

άμβλωση αποτελούσε ποινικό αδίκημα όπως και η βρεφοκτονία. Οι Εβραίοι απαγόρευαν 

αυστηρά να προσφέρονται βρέφη στον βωμό του Μολώχ. Ο Ιώσηπος, ιουδαίος ιστορικός 

του πρώτου αιώνα έγραφε ότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει σεξουαλικές σχέσεις με εξαίρε

ση την φυσική ένωση που θα κατέληγε στην γέννηση ενός παιδιού32 . 

Έτσι, τόσο η ομοφυλοφιλία όσο και η ζωολαγνεία εθεωρούντο βδελυγμαία εγκλή

ματα και τιμωρούντο με θάνατο33 . 

Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ διαδεδομένη η ιστορία του Αννάν και της Thamar και η, 
από λάθος, σύνδεση της πράξης τους με την «διακεκομμένη συνουσία» (coitus 
interruptus). Ο Αννάν που είχε την τιμή να δώσει το όνομά του σε εφηβική σεξουαλική 

συνήθεια (και όχι μόνον), θανατώθηκε διότι παρέβη τον Νόμο. 

Σύμφωνα με αρχα"ίκό εβρα"ίκό έθιμο, όταν μια γυναίκα παντρευόταν ένα άνδρα, 

παντρευόταν και την οικογένειά του. Την είχαν αγοράσει, είχαν πληρώσει γι' αυτήν και 
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αν πέθαινε ο άνδρας της γινόταν βάρος όταν μάλιστα δεν είχε εκπληρώσει τον σκοπό του 

γάμου, την τεκνοποίηση34 . Έτσι ο γάμος της χήρας με τον αδελφό του πεθαμένου άνδρα 
της ήταν επιβεβλημένος. 

Όσο για την μέθοδο του coitus interruptus, δεν αποτελεί φυσικά επινόηση των 
Εβραίων αλλά διατηρείται διαχρονικά από τις πρωτόγονες φυλές μέχρι σήμερα. Για τους 

Εβραίους, αυτή η aντισυλληπτική τεχνική ήταν μειονεκτική διότι η Τ ορά -τα πρώτα πέντε 
βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στα οποία στηρίζονταν όλη η εβραίκή Νομοθεσία- επέβαλε 

στους άνδρες να αυξάνονται και να πληθαίνονται. Αν λοιπόν έπρεπε να περιοριστεί το 

μέγεθος της οικογένειας, αυτή που θα έπρεπε να πάρει προφυλάξεις ήταν η γυναίκα. 

Στο Talmud υπάρχει σαφής διάκριση των γυναικείων κατηγοριών με την μέθοδο 
του φραγμού. Τρεις κατηγορίες γυναικών που επιτρέπετο ως αντισύλληψη να χρη

σιμοποιούν μπαμπάκι κατά την συνουσία ήταν οι ανήλικες, οι έγκυες και οι λεχώνες που 

θηλάζουν. 
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5. ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

Από τα μέσα έως το τέλος του Ίου αιώνα π.Χ. σ' όλη την νότια Ελλάδα ο πληθυ

σμός αυξήθηκε από το προσφυγικό κύμα που προκάλεσε η κάθοδος των Δωριέων. Κάτι 

παρόμοιο συνέβη και αργότερα με την εισβολή των Περσών. Η πληθυσμιακή αύξηση 

εξισορροπήθηκε με τον ορμητικό «υπερπόντιο>> αποικισμό που ακολούθησε στις aποικίες 

της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Ανεξάρτητα από τα πληθυσμιακά κύματα που 

επέβαλλαν ιστορικά γεγονότα, ο πληθυσμός της Ελλάδας ακολούθησε σταθερά φθίνου

σα πορεία. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η κύρια αιτία φαίνεται να ήταν η έλλειψη γης. Εάν ένας 

γεωργός αποκτούσε και δεύτερο γιο, η μοίρα του θα ήταν να δουλέψει σκληρά στους 

γαιοκτήμονες ή να μετοικίσει στην πόλη αυξάνοντας την αστυφυλία3' Στην Σπάρτη, παρά 

την ικανοποιητική έκταση γης που διέθετε, η φτώχεια ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι κάτοικοι 

να προσφεύγουν στην βρεφοκτονία ή σε αντισυλληπτικές μεθόδους3". Αφού τα παιδιά 
ανήκουν στην πολιτεία που ήθελε υγιή κοινωνικά μέλη, δημιουργήθηκε η πρώτη ιδέα της 

ευγονικής με την ρύθμιση του Καιάδα. Αλλά και η «Κοσμοπολιτική>> Αθήνα που δεν έβλε

πε τα πράγματα με την στρατιωτική πειθαρχία της Σπάρτης, τον 5ο αιώνα π .Χ. μέτραγε 
200.000 κατοίκους, πληθυσμό πολύ κατώτερο από άλλες πόλεις όπως η Μέμφιδα, η 
Βαβυλώνα και η Ρώμη την εποχή της αίγλης τους. 

Για την κατάσταση της γονιμότητας της Μιλήτου υπάρχουν γραπτά στοιχεία. Από 

τις 79 οικογένειες, 32 είχαν ένα παιδί και 31 δύο και μαζί είχαν 168 αγόρια και μόνον 28 
κορίτσια31 . Στην Ερέτρεια οι 12 οικογένειες με 2 αγόρια δεν είχαν κανένα κορίτσι 17 • 

Οι φιλόσοφοι δεν είχαν αντιρρήσεις για την βρεφοκτονία σαν μέσον ρύθμισης του 

πληθυσμούj'. Η θρησκεία, που παραδοσιακά ευνοεί την έννοια της γονιμότητας έτσι 

ώστε οι ψυχές να μην μένουν αμνημόνευτες, δεν μπόρεσε να ανατρέψει το κλίμα της 

τάσης της καλής και εύκολης ζωής που κυριαρχούσε κυρίως στην Αθήνα. 

Φαίνεται ωστόσο πως οι Αθηναίες δεν χρειάζονταν, απαραίτητα, συμβουλές για 

άμβλωση και αντισύλληψη διότι οι σχέσεις με τους συζύγους τους ήταν σπάνιες και συχνά 

αναποτελεσματικές. Σύγχρονος ιστορικός αναφέρει ότι «η δημοκρατία έδιωξε την 

γυναίκα από τον δρόμο και την έκλεισε στο σπίτι>>. Ο Έλληνας άνδρας, αδιαφορώντας για 

την γυναίκα του, ανάλωνε τα αισθήματα του στα κοινά και στην εκπαίδευση του γιου του. 

Από τις ανατολικές επιδράσεις, ο Έλληνας δεν δέχτηκε τον ανατολικό τύπο της 

γυναίκας με τα πληθωρικά στήθη και τους διογκωμένους γοφούς. Η ανεπτυγμένη αισθη

τική προτίμησε το ιδεώδες της «αιγυπτιακής χορεύτριας>> με το αδύνατο, αιλουροειδές 

σώμα, τα μικρά στήθη και την ομιχλώδη διαφορά μεταξύ εφήβου αγοριού και κοριτσιού. 

Ήταν η ομοιότητα αυτή που οδήγησε στο φαινόμενο της παιδεραστίας που ήκμασε από 

τον 6 ο μέχρι και τον 4 ο αιώνα π .Χ.; 

Οι περισσότεροι πολιτισμοί προσπάθησαν να αγνοήσουν ή και να καταπιέσουν 

αυτή την μορφή της ομοφυλοφιλίας και μόνον οι Έλληνες και οι Μάγιας του Μεξικού την 

ανέδειξαν39 40 
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Μένει ακόμη ιστορικά αδιευκρίνιστο εάν η παιδεραστία που αποτελούσε κλάδο της 

ανώτερης παιδείας στην προσπάθεια εξέλιξης του εφήβου σε άνδρα, δεν κατέληγε, σε 

μερικές περιπτώσεις τουλάχιστον, σε σωματικό έρωτα μεταξύ του δάσκαλου και του 

μαθητή. Δημόσια ο Σωκράτης κατεδίκαζε τον σαρκικό έρωτα, ο Πλάτωνας εξυμνούσε την 

πνευματική αγάπη και ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η παιδεραστία ήταν διαφθορά. Ο τελευ

ταίος ωστόσο αναφέρει ότι στην Κρήτη η ομοφυλοφιλία ήταν κρατική μέριμνα και 

αποτελούσε μέθοδο ελέγχου του πληθυσμού'1 . 

Η έκτρωση δεν διωκετο εφ' όσον συμφωνούσε ο σύζυγος, ενώ για την πρόληψη 

της σύλληψης ο Αριστοτέλης προτείνει ελαιόλαδο ανακατεμένο με κέδρο και αλοιφή 

μολύβδου ή λιβάνη που έπρεπε να αλειφθεί στην περιοχή του κόλπου4 «όπου πέφτει ο 

σπόρος>, Ο Ιπποκράτης, καταδικάζοντας την έκτρωση σαν πολύ επικίνδυνη προτείνει": 

• Την πρώτη, ίσως, στην ιστορία έννοια του ενδομητρικού σπειράματος τοποθε
τώντας μολύβδινο σωλήνα στον κόλπο που είναι σφηνωμένος στον τράχηλο της 

μητρας. 

• διάφραγμα εμποτισμένο με λάδι και μέλι. 

• κολπικές πλύσεις με διάλυμμα θειικού χαλκού και σιδήρου. 

• προσπάθεια απομάκρυνσης του σπέρματος με πηδήματα και φτέρνισμα (μέθοδο 
πολύ διαδεδομένη στους λαούς της άπω Ανατολής). 

Αξιομνημόνευτες είναι και οι. aντισυλληπτικές οδηγίες της Ασπασίας που αναφέ

ρεται -για πρώτη φορά στην ιστορία , στην «άγονη» περίοδο του κύκλου της γυναίκας και 
συνιστά την χρήση κολπικών πωμάτων4? Προφανώς οι γνώσεις αυτές αποτελούσαν την 
συγκεντρωμένη εμπειρία του περιβάλλοντός της όταν, σε νεαρή ηλικία, δούλευε σε οίκο 

ανοχής. 

Η συνισταμένη όλων αυτών των παραγόντων, αλλά κυρίως η ανακάλυψη της «κατα

ναλωτικής» ζωής χωρίς τις έννοιες της παντρειάς και των παιδιών (το ίδιο συνέβη αργό

τερα και στη Ρώμη) οδήγησαν παράλληλα με την μετανάστευση στις aποικίες, στην ερή

μωση της Ελλάδας. Ήταν τέτοια η μείωση του πληθυσμού που όταν ο Φίλιππος ο 5ος της 

Μακεδονίας -αλλά μόνον αυτός- το αντελήφθη, απηγόρευσε αυστηρά κάθε έλεγχο των 

γεννήσεων, και ο πληθυσμός μέσα σε μόνον 30 χρόνια αυξήθηκε κατά 50%0'. 

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι αυτό που οδήγησε σε παρακμή τον 

πολιτισμό του πνειΊματος, της επιστήμης και της αισθητικής δεν ήταν οι πόλεμοι και η 

πολιτική, αλλά η i:'ψαματική μείωση της γονιμότητας των Ελλήνων. 
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6. ΡΩΜΥ ΛΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΟΣ 

Οι αρχαιότεροι νόμοι της Ρώμης , οι αποκαλούμενοι «νόμοι του Ρωμύλου» επέβαλ

λαν στους γονείς να αναθρέψουν όλα τα αγόρια και μόνον το πρωτότοκο κορίτσι. Έτσι , 

σε διάφορα μέρη των πόλεων εγκαταλείπονταν πολλά νεογνά, κυρίως κορίτσια , στην τύχη 

τους43 • Παρά το γεγονός ότι από τον 4 ο αιώνα π .Χ. η βρεφοκτονία απαγορευόταν , στην 
πράξη συνεχίζονταν με αποτέλεσμα την αριθμητική μείωση των γυναικών (αρπαγή των 

γυναικών των Σαββίνων) γεγονός που επηρέασε σημαντικά το μέγεθος του πληθυσμού. 

Σε ότι αφορά την αντισύλληψη , η πιο διαδεδομένη και ίσως και η πιο αξιόπιστη, 

ήταν η αποχή. Εναλλακτικά, για τους άνδρες ήταν το coitus interruptus ενώ οι γυναίκες 
που δεν διακινδύνευαν την ανδρική αξιοπιστία προτιμούσαν το λάδι της εληάς 

(Αριστοτέλης , Ιπποκράτης) και λιγότερο το λίκνισμα των γοφών κατά την εκσπερμάτωση 

που σύμφωνα με τον Λουκρήτιο το προτιμούσαν οι πόρνες44 . Οι θεραπαινίδες της 

Αφροδίτης, με εξαίρεση την περίπτωση που οι πελάτες τους εξέφραζαν έντονες αντιρ

ρήσεις, προτιμούσαν , για σίγουρη aντισυλληπτική μέθοδο , την πρωκτική σεξουαλική 

επαφή45 Φυσικά, κάτι που συνηθιζόταν στις πόρνες, φαίνεται αρκετά πιθανό να εφαρ

μοζόταν και από τις άλλες γυναίκες. Ο Δισκουρίδης προτείνει την τοποθέτηση πιπεριού 

στον τράχηλο της μήτρας46 , ενώ ο Σωράνος ο Εφέσιος (98-138 μ .Χ . ) πιο αξιόπιστες 

μεθόδους4', όπως κολπικό πώμα από μαλλί ποτισμένο σε κολλώδεις και στυπτικές 

ουσίες . Ο ίδιος προτείνει σε γυναίκες με «αιφνίδιο» σεξ που δεν είχαν το χρόνο προετοι

μασίας , να τραβιούνται προς τα πίσω , να κρατούν την αναπνοή τους την στιγμή της 

εκσπερμάτωσης και να φτερνίζονται πολλές φορές αμέσως μετά48 • Τέλος , είναι ο 

πρώτος που ασχολείται με την ανδρική αντισύλληψη προτείνοντας πλύσιμο του πέους με 

ξύδι και χρήση του εντέρου του τράγου σαν προφυλακτικό21 . 

Φυσικά όλα αυτά στις εποχές που ο ρωμα'ίκός πληθυσμός αυξάνονταν. Αργότερα 

ο πληθυσμιακός δείκτης παρουσίασε μεγάλη κάμψη που οφείλονταν σε άλλους 

παράγοντες από την αντισύλληψη. 

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας ήταν ψηλός ενώ τα γόνιμα χρόνια της γυναίκας 

περιορισμένα. Επιπλέον, το 1 Οο/ο του ιταλικού πληθυσμού ζούσε στριμωγμένο στην Ρώμη 
με άθλιες υγιεινές συνθήκες που ευνοούσαν την εξάπλωση θανατηφόρων επιδημιών49 

Σημαντικό ρόλο στην μειωμένη γονιμότητα φαίνεται να έπαιξε η ανδρική υπογονι

μότητα (που αναφέρεται για πρώτη φορά στην ιστορία) οφειλόμενη στην χρόνια μολυ

βδίαση'0 (το πόσιμο νερό κυλούσε σε μολύβδινους σωλήνες αλλά και φυλασσόταν σε 

μολύβδινα δοχεία, ποτήρια κλπ) , στην υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ51 και στα λουτρά 

που κυριαρχούσαν υψηλές θερμοκρασίες52 • Σ ' αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η ηθική 

της «Καταναλωτικής» κοινωνίας, που όπως και σήμερα , προτιμά την καλύτερη εφήμερη 

ζωή με λιγότερα παιδιά. 

Κάποια στιγμή, οι Ρωμαίοι συνειδητοποίησαν τους κινδύνους από την συνεχή 

πτώση του δείκτη των γεννήσεων και προσπάθησαν να αντιδράσουν. Ο Κικέρων δήλωνε 
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ότι η ρωμα"ίκή κοινωνία χρειάζεται «λιγότερη λαγνεία και μεγαλύτερες οικογένειες» 17 , 

ενώ το 18 π.Χ. ο aυτοκράτορας Αύγουστος νομοθέτησε ότι οι χήρες πρέπει να 

παντρεύονται ξανά μέσα σε δύο χρόνια και οι χωρισμένοι σε 18 μήνες. 

Η ιστορία δείχνει ότι όλα τα μέτρα που πάρθηκαν δεν ήταν ικανά να αποτρέψουν 

τους Ρωμαίους από τον τρόπο ζωής που απολάμβαναν. Αυτό που προκάλεσε την παρακ

μή και πτώση της Ρώμης ήταν παράλληλα με τον εκφυλισμό του "Χρηματιστηρίου» των 

μετάλλων και του νομίσματος, η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η πτώση του αριθμού των γεννήσεων άρχισε στις πλούσιες και αστικές οικογένει

ες των μεγάλων πόλεων για να περάσει αργότερα και στο λαό. Το 100 μ.Χ. κυριαρχού
σε και στον γεωργικό πληθυσμό όπως δείχνει η αυτοκρατορική «Aiimentia» που εκδόθη
κε για να προπαγανδίσει την μεγάλη οικογένεια. 

Η μείωση του πληθυσμού εμπόδιζε την αυτοκρατορία να προστατεύσει τα εκτενή 

σύνορά της, ιδίως προς τον βορρά -οι λεγεώνες των τελευταίων ετών πριν την πτώση, 

εμπλουτίζονταν με σκλάβους- ή να διοικήσει χωρίς «βαρβάρους» αντιπροσώπους τις 

επαρχίες"'. Οι «βάρβαροι» μπήκαν από παντού όπου η αδυναμία αντίστασης άνοιξε τις 

πύλες και όπου το κρατικό ναυάγιο στα ήθη, στην οικονομία και στην πολιτική σήκωσε την 

αυλαία που έφερε επί σκηνής το χάος, την δειλία και την σήψη. 

Έτσι κατέρρευσε μια αυτοκρατορία με την πιο τέλεια τεχνική δομή και διοίκηση 

που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα. 
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7. Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ 

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρευσε σταδιακά και αργά. Μολονότι το 41 Ο μ.Χ. -
όταν η Ρώμη λεηλατήθηκε από τον Γότθο Αλάριχο- ταυτίζεται μερικές φορές με το τέλος 

της αυτοκρατορίας, στην πραγματικότητα η ρωμα"ίκή κυριαρχία είχε λήξει και μια νέα 

εποχή είχε ήδη ανατείλει έναν αιώνα πριν όταν ο aυτοκράτορας Flaνius Valerus 
Constantinus, ο γνωστός μας Μεγάλος Κωνσταντίνος και φυσικά το κράτος, συνδέθηκε 
με την χριστιανική θρησκεία. 

Ο Μ. Κωνσταντίνος πήρε μια απόφαση που ήταν τόσο στρατιωτική όσο και πολι

τικο-θρησκευτική. Από στρατιωτικής πλευράς η μεταφορά της πρωτεύουσας της 

αυτοκρατορίας στην μικρή αλλά γεωγραφικά νευραλγική, πόλη του Βυζαντίου, την απομά

κρυνε από τις επιθέσεις των βορείων και την έκανε λιγότερο ευάλωτη από ότι ήταν η 

Ρώμη. 

Από πολιτικο-θρησκευτικής πλευράς ο Μ. Κωνσταντίνος με την διορατικότητα του 

αληθινού ηγέτη αντιλήφθηκε ότι ούτε η ρωμα"ίκή νομοθεσία αλλά ούτε και το νομισματο

εμπορικό σύστημα θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κατάρρευση. Αντίθετα η Εκκλησία, 

οργανωμένη κατά τα πρότυπα της aυτοκρατορικής διοίκησης, με τις επισκοπές και aρχιε

πισκοπές της να αντιστοιχούν σε ανάλογες ρωμα"ίκές διοικητικές περιφέρειες, πληρού

σε όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως εξουσία και μακροπρόθεσμα, ΩΓιuδεί

χθηκε ότι ο Κωνσταντίνος είχε δίκηο. Ενώ η ευρωπα"ίκή αυτοκρατορία ι'iιωπιΊτο σε ανε

ξάρτητα και εφήμερα βασίλεια και τα εδάφη που κυβερνούσαν οι διάt_χοί του στη Νέα 

Ρώμη χάνονταν, η Εκκλησία κατόρθωσε να παραμείνει ακλόνητη και να κρατήσει ενω

μένους τους ετερογενείς λαούς στα απέραντα όρια, που εξαπλώνονταν από τις πεδιά

δες της Σκωτίας στον μακρινό βορρά έως τα ασιατικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας στα 

ανατολικά. 

Έτσι άρχισε η Ανατολική Ρωμαίκή Αυτοκρατορία που στην χιλιόχρονη πορεία της 

έπεσε και αυτή όπως και η Ρώμη, θύμα της γοητείας της ελληνικής κουλτούρας για να 

μετεξελιχθεί σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία ενώ η δύση παλινδρομούσε στην βαρβαρότητα 

του Μεσαίωνα. 

Με τον Χριστιανισμό, το Βυζάντιο κατάφερε να δημιουργήσει -και το πιο σημαντι

κό- να επιβάλλει μια δημιουργική ισορροπία Εκκλησίας-Κράτους την στιγμή που στη δύση 

η Εκκλησία με την δικτατορική νοοτροπία της συνέβαλλε στον μεσαιωνικό σκοταδισμό. 

Όπως σε όλες τις φάσεις της aνθρωπότητας, απησχόλησαν και τους Βυζαντινούς 

τα αποτελέσματα του σεξουαλισμού και προσπαθώντας να διατηρήσουν μια πληθυσμιακή 

ισορροπία, ανέπτυξαν την δική τους aντισυλληπτική τεχνική. Οι χριστιανοί της εποχής 

είχαν, φυσικά, μεγάλες αντιρρήσεις που όμως δεν μπόρεσαν, ευτυχώς, να τις επιβάλλουν 

στο Βυζάντιο με τον ίδιο τρόπο όπως και στην υπόλοιπη Δύση. 

Ο Κλήμωντας ο Αλεξανδρινός, υποστηρίζοντας την αποχή, τονίζει «ΤΟ σπέρμα το 
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προορίζει ο Θεός γα αναπαραγωγή και δεν πρέπει να χαραμίζεται» 21 • Η πρώτη οικουμε

νική Σύνοδος της Νίκαιας (325 μ.Χ.) καταδικάζει αυτούς που ευνουχίζονται και τους 

απαγορεύει να γίνουν κληρικοί ενώ ο επίσκοπος του Μιλάνου Αμβρόσιος που ήταν πολύ 

πιο προσγειωμένος στα εγκόσμια, αναφέρει «από φόβο να είναι πολλοί στη μοιρασιά της 

πατρικής περιουσίας, σκοτώνουν το έμβρυο χρησιμοποιώντας διάφορα αφεψήματα»21 • 

Οι πρώτες αναφορές για αντισύλληψη υπάρχουν στα Φιλοσοφούμενα (220-230 
μ.Χ.) 54 και στις σημειώσεις του αρχιάτρου του Ιουλιανού του Παραβάτου, Ορειβάσιου του 

Περγαμηνού (325-403 μ.Χ.) που κατόπιν εντολής του Ιουλιανού συνέγραψε στην Ιατρική 

Συλλογή (70 βιβλία) όλες τις ιατρικές γνώσεις της αρχαιότητας. Για αντισύλληψη συνι

στά αφεψήματα από ρίζες φτέρης, φύλλα κλαίουσας ιτιάς, κολοκύνθης και κρασι και δια

φράγματα με παχύρρευστες ουσίες που φράζουν το τραχηλικό στόμιο. 

Αυτός όμως που ασχολήθηκε συστηματικά με την αντισύλληψη, ήταν ο Αέτιος από 

την Αντιοχεία (527 -565 μ.Χ), aρχίατρος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Προτείνει 

διαφορετικές aντισυλληπτικές μεθόδους για τις γυναίκες και τους άνδρες20 . Για τις 

γυναίκες συνιστά κολπικούς πεσσούς από μαλλί με τριμμένη φλούδα πεύκου και ρόδι 

εμβαπτισμένο σε κρασί. Αντισυλληπτικές ιδιότητες αναφέρει και για το λάδι της κεδρε

λάτης. 

Πρωτοποριακή είναι η σκέψη του για την <<γόνιμη περίοδο της γυναίκας» που την 

τοποθετούσε (λανθασμένα βέβαια) λίγο πριν και μετά την εμμηνορρυσία. Για τους άνδρες 

συνιστούσε επαλείψεις με ουσίες όπως η στυπτηρία (ορυκτό άλας θειικού χαλκού), φλοιό 

ροδιού ή καρπό κυπαρισσιού λιωμένα σε ξύδι και άλμη. 

Ο μάγιστρος της Αντιοχείας Συμεών Σηθ (11 ος αιώνας) εισάγει φαρμακευτικές 
ουσίες προερχόμενος από τις Αραβικές χώρες και την Ινδία, όπως το «σπέρμα της κράμ

βης, επιτιθέμενον τη υστέρα κωλύει συλλάβειν τας γυvαίκας»20 . 

Σε όλη την διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330-1453) απαγορεύονται οι 
εκτρώσεις και επιβάλλονται βαρειές ποινές. 

Οι «Πιμεντάριοι>> -οι φαρμακοποιοί της εποχής εκείνης- θα πρέπει να είναι ιδιαί

τερα προσεκτικοί στην χορήγηση αφεψημάτων με «σαλαμάνδρα ή ακόνιτον ή πιτυοκάμπην 

ή βούβρασιν ή μανδραγόρα ή κανθαρίδας>> -όλα aφροδισιακά-57 • Εάν κατά την χορήγηση 

«συλληπτικού>> φαρμάκου, η γυναίκα πεθάνει η ποινή με εξορία είναι ήπια διότι πρόκει

ται για ακούσιο φόνο με ευγενή πρόθεση57 (σύλληψη). 

Αντίθετα, aυστηρότατες ήταν οι ποινές για την άμβλωση. Στα <<Βασιλικά>> ανα

φέρονται ότι όποιος δώσει ουσίες για άμβλωση τιμωρείται με καταναγκαστικά έργα σε 

ορυχείο η δε γυναίκα με εξορία και μερική δήμευση της περιουσίας της5R. Στην περί

πτωση που η γυναίκα πεθάνει -και αυτό συνέβαινε κατά κανόνα'"160- επιβάλλετο στον δρά
στη η εσχάτη των ποινών"4 • Τόσο στη σύνοδο της Άγκυρας (314) όσο και κατά τις από
ψεις του Μ. Βασιλείου, η άμβλωση εξομοιώνεται ρητά με ανθρωποκτονία και ειδικά διπλό 
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φόνο, του εμβρύου και της ίδιας της γυναίκας εάν πεθάνει. 

Το περίεργο είναι ότι στα νομοθετήματα υπάρχει η διάχυτη εντύπωση ότι η άμβλω

ση συνδέεται με την πορνεία. Προφανώς οι αμβλώσεις ήταν ιδιαίτερα συχνές στις πόρ

νες διότι η εγκυμοσύνη αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο στην άσκηση του επαγγέλματός 

τους . 



30 Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη 

8. ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Σε αντίθεση με τη χιλιόχρονη και πλέον χρονική διάρκεια της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας όπου η ισορροπία μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας δεν εμπόδισε 

την πρόοδο και την πολιτιστική εξέλιξη, στη δύση, η έλλειψη αντίστασης από την κοινω

νία (κράτος) σε συνδυασμό με τον άκρατο φανατισμό των εκκλησιαστικών θεραπόντων 

οπισθοδρόμησαν τον πολιτισμό προς την βαρβαρότητα και βύθισαν την κοινωνία στον 

σκοταδισμό . 

Στη διάρκεια των δύο αιώνων που ακολούθησαν την κατάρρευση της Ρώμης εμφα

νίστηκαν στο Ευρωπαϊκό σκηνικό δύο παράγοντες που επηρέασαν καταλυτικά τις εξελί

ξεις. Η πλήρης αδυναμία κρατικής επιβολής του νόμου και η εξαφάνιση κάθε μορφής 

μόρφωσης τόσο στη δημόσια όσο και ιδιωτική ζωή. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η μόρφωση ήταν κάτι το άγνωστο και η γραφή και 

η ανάγνωση είχαν τεθεί υπό την προστασία των μοναστηριών, με αποτέλεσμα το τι θα 

γραφτεί ή θα διαβαστεί να ανήκει αποκλειστικά στην κρίση της Εκκλησίας. Η στυγνή αυτή 

θρησκευτική λογοκρισία κατάφερε με τον καιρό να εξαφανίσει όλο το μεγαλείο της ελλη

νικής φιλοσοφίας και της ρωμαϊκής νομοθεσίας. 

Ο πυρήνας της δυτικής εκκλησιαστικής φιλοσοφίας ήταν η εξίσωση της πνευματι

κότητας με το σεξ . Η λαγνεία και το σεξ αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία του 

προπατορικού αμαρτήματος επομένως κάθε ερωτική συνεύρεση των ανθρώπων μετά την 

πτώση των πρωτοπλάστων ήταν αναγκαίο κακό και συνεπώς, κάθε παιδί που ερχόταν 

στον κόσμο , γεννιόταν μέσα στην αμαρτία. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Μεγάλος (590-604 
μ.Χ. ) ερμηνεύει «η ηδονή της σάρκας των γονιών μας είναι η αιτία της ύπαρξής μας. Η 

ανυπακοή των αναπαραγωγικών οργάνων είναι η απόδειξη του προπατορικού αμαρτή

ματος»63 Εξέχοντες θεολόγοι της εποχής συμφωνούσαν σιωπηρά πως ο Θεός θα έπρε

πε να είχε επινοήσει έναν καλύτερο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος της αναπα

ραγωγής64 . Ήδη από τον 1 ο αιώνα μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος καυτηριάζοντας την ελευ

θεριάζουσα κοινωνία της Κορίνθου υποστήριξε ότι η αγαμία ήταν ανώτερη του γάμου6Ό 

Λα"ίκίστικα σλόγκαν καταφέρονταν κατά του γάμου και aνύψωναν την αγαμία όπως ότι η 

σάρκα είναι «εκ φύσεως» σατανική και η γυναίκα και ο άνδρας είναι από τη μέση και κάτω 

δημιουργήματα του διαβόλου66, το σεξ ήταν ένα «Πείραμα του φιδιού» και ο γάμος ένας 

«ψεύτικος και μιαρός τρόπος ζωής»67 . Βέβαια παραδέχονταν συγχρόνως την ανυπέρ
βλητη δυσκολία της αποχής και ο Άγιος Αυγουστίνος παραδέχτηκε ότι προσεύχονταν 

αδιάκοπα στο Θεό «Δώσε μου αγνότητα αλλά όχι ακόμα»68 . 

Ο γάμος όμως είχε ευλογηθεί από τον Θεό και είχε καθαγιαστεί, ως ιερό μυστή

ριο από τον Χριστό γεγονός που ανεγνώρισε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση η Εκκλησία 

μόλις τον 12 ο -13 ο αιώνα . Γενικότερα η Εκκλησία έβλεπε τον γάμο σαν μια σειρά παρα
χωρήσεων στην ανθρώπινη αδυναμία -για συντροφιά , σεξ και παιδιά- και έκανε ότι 

μπορούσε για να τον υποσκάψει1 7 . 
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Από τον 7 ο μέχρι τον 12 ο αιώνα διεξάγονταν συνεχείς συζητήσεις και η τελική 
κρίση ήταν <<η συγκατάθεση κάνει τον γάμο και όχι η συνουσία» . Αλλά και η παραχώρη
ση αυτή είχε περιορισμούς. Αυστηροί θεολόγοι συνιστούσαν αποχή κάθε Πέμπτη «εις 

μνήμην της σύλληψης του Χριστού», κάθε Παρασκευή <<εις μνήμην του θανάτου Του», 

κάθε Σάββατο «Προς τιμήν της Παρθένου Μαρίας», κάθε Κυριακή <<προς τιμήν της 

Αναστάσεως», και κάθε Δευτέρα <<εις ανάμνηση της Αναλήψεως στους ουρανούς». Η 

Τρίτη και Τετάρτη δεν απαγορεύονταν παρά μόνο κατά τη διάρκεια των νηστειών και 

εορτών καθώς και τρεις ημέρας πριν την θεία Κοινωνία που έπρεπε να γίνεται συχνά. 

Ένα υποκριτικό δώρο άδωρο. 

Επομένως γάμος μεν, αλλά με όσες το δυνατόν λιγώτερες σεξουαλικές επαφές 

μεταξύ των συζύγων. 

Την αδυναμία αυτού του δόγματος, την είχε αντιληφθεί πολύ νωρίς ο Απόστολος 

Παύλος όταν πρότεινε ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες κατάλληλοι για να παντρευτούν. 

Όποιος μπορεί να ζει με αποχή δεν χρειάζεται το γάμο. αντίθετα όποιος αισθάνεται μεγά

λη σεξουαλικής πίεσης, αυτός καταφεύγει στο «αναγκαίο κακό» τον γάμο. Ο κανόνας 

αυτός ίσχυε για τους aνύπαντρους και τους χήρους, για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Τα στενά όρια του γάμου, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι Άγιοι Πατέρες, έγιναν 

ασφυκτικά με την καθολική απαγόρευση της λύσης του, του διαζυγίου. 

Σύμφωνα με το αρχαίο ρωμα"ίκό δίκαιο υπήρχε η μορφή του γάμου -το confarrectio
πoυ είχε ιερό χαρακτήρα και ειδική τελετουργία και περιορίζονταν σε μικρό κύκλο ανθρώ

πων. Για τους πατρίκιους-ιερείς το confarrectio ήταν υποχρεωτικό και η λύση του γάμου 
αδύνατηιnι~. 

Υπήρχε όμως μια τεράστια διαφορά μεταξύ του confarrectio των λίγων ανθρώπων 
και της διδαχής του Ιησού ότι για όλους τους Χριστιανούς η λύση του γάμου ήταν αμαρ

τία ακόμα και στις περιπτώσεις που ο γάμος ήταν στείρος και άτεκνος διότι ο πολλαπλα

σιασμός και η γονιμότητα δεν ήταν ο κύριος σκοπός του γάμου 12 . Δεν επρόκειτο για μια 
μεταρρύθμιση αλλά για επανάσταση που είχε τις συνέπειές της. Μεγάλος αριθμός νεα

ρών ατόμων απέφυγε τον γάμο ενώ παράλληλα πολλοί νέοι άνθρωποι εισχωρούσαν 

στους κόλπους της Εκκλησίας επειδή ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σταδιοδρομήσουν 

στα νομικά, στη δημόσια διοίκηση ή στην παιδεία. Το γεγονός πως στην Αγγλία του 13°" 
αιώνα ένας άνδρας στους δώδεκα ήταν κληρικόςJ δεν σήμαινε βέβαια πως με την ίδια 

αναλογία διακατέχοταν από αληθινή θρησκευτική κλίση ή ότι πίστευε ότι έπρεπε να κατα

πιέσει τα σεξουαλικά του ένστικτα. 

Γραπτά κείμενα που να απαγορεύουν την λύση του γάμου δεν υπάρχουν εκτός από 

δύο θέσεις στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο όπου αναφέρεται ότι όποιος διώχνει την γυναί

κα του «Παρεκτός λόγω πορνείας» και παντρεύεται μια άλλη, είναι μοιχός'Ό Τόσο στα 

κατά Μάρκο74 και Λουκά75 Ευαγγέλια δεν αναφέρεται αυτός ο περιορισμός ούτε και λαμ
βάνεται υπ' όψιν στα γράμματα του Αποστόλου Παύλου. Ο περιορισμός <<Πορνεία» ανα-
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φέρεται καθαρά σε σχέσεις με πόρνες. Πως συμπεριφέρεται η Εκκλησία στους χιλιαδες 

μοιχούς της μεσαίας τάξης και ακόμα περισσότερους της τάξης των Ευγενών77 , που επι

τελούσαν μοιχεία με απλούς αστούς/ές και όχι με πόρνες: 

Η Εκκλησία έδωσε μια διέξοδο στο δίλημμα αυτό, καθορίζοντας ότι σε περίπτωση 

μοιχείας, αντί της λύσης του γάμου, να προτιμάται ο χωρισμός από τραπέζι και κρεββάτι, 

ενώ ακόμα και το άλλο, το αθώο πρόσωπο του ζευγαριού, δεν μπορούσε να έρθει σε δεύ

τερο γάμο ισοβίως12 . 

Για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν θα έμενε κανένα «παραθυράκι" ανοικτό χρη

σιμοποιήθηκαν τα λεγόμενα εξολογητάρια που δεν ήταν βέβαια προ'ίόντα της κεντρικής 

διοίκησης (Βατικανό) αλλά aνθολογίες τοπικού χαρακτήρα γραμμένες από περιοχικούς 

συγγραφείς που έκριναν τις σεξουαλικές αμαρτίες και εκκεντρικότητες κατά την προσω

πική τους αντίληψη. 

Η εκσπερμάτωση αντιμετωπίζονταν με επτά μέρες νηστείας όταν ήταν ακούσια 

(νυχτερινή) και με είκοσι ημέρες εάν γινόταν με το χέρι. Για τον coitus interruptus, μια 
πράξη για την οποίαν απαιτούνται δύο άτομα η ποινή ήταν πολύ αυστηρότερη. 

Για την άμβλωση -που, σημειωτέον δεν αναφέρεται καθόλου στα Ευαγγέλια ούτε 

στις διδαχές του Αποστόλου Παύλου- ίσχυε ο παληός μωσαϊκός νόμος που την ονόμαζε 

ανθρωποκτονία με την αντίστοιχη αυστηρή ποινή. Πολύ αργότερα και κάτω από άλλες 

συνθήκες ο Αυγουστίνος επανέφερε την ιουδα'ίκτ) απαγόρευση για την άμβλωση και για 

όλα τα αντισυλληπτικά μέσα72 • 

Έτσι η αντισύλληψη τοποθετείται στις χειρότερες αμαρτίες. Ο Thomas νοn Aquin 
την έβλεπε σαν έγκλημα, σαν ανθρωποκτονία18 

Ως αντισυλληπτικό μέσο ήταν σε πρώτη θέση ο coitus interruptus340 αλλά και ο 

πρωκτικός ή στοματικός έρωτας (seminem in ore -σπέρμα στο στόμα). Η ετεροφυλική 

πρωκτική επαφή αποτελούσε μια σταθερή -αν και καταδικαστέα- aντισυλληπτική μέθοδο 

στην μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική Γαλλία. Ο Μπραντάμ αναφέρει ότι πολλοί από τους 

συζύγους που γνώρισε έκαναν σεξ με τις συζύγους τους ''περισσότερο από πίσω παρά 

από μπροστά. έκαναν σεξ από μπροστά μόνο όταν ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά» '. 

Φυσικά η ανάγκη για αποφυγή της συλληψης, που τοποθετείτο κυρίως στις γυναί

κες, τις έκανε να χρησιμοποιούν διάφορα μηχανικά, χημικά αλλά και μαγικά αντισυλλη

πτικά μέσα79 • 

Στο εμπόριο προσφέρονταν μέσα εκρωτικά, ή για να προκαλέσουν στειρότητα ή 

ανικανότητα, αλλά και ουσίες για αυξηση του Libido. 

Μια και η γνώση και η επιστήμη ήταν περιορισμένες στα μοναστήρια δηλαδή στα 

χέρια της Εκκλησίας, ίσως δεν θα γίνει ποτέ γνωστό εάν και κατά ποσον η θέση της 

Εκκλησίας απέναντι στο αναπαραγωγικό σεξ, επηρέασε τον γενικό πληθυσμό της 
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Ευρώπης. Η δυσκολία οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Δεν υπήρχε καμμιά μορφή επι

στημονικής εκτίμησης των πληθυσμιακών διακυμάνσεων μεταξύ του τέλους του 3°" έως 
και στις αρχές του 7ou αιώνα, ενώ συγχρόνως διαδοχικά κύματα πανώλης (συνολικά δεκα
πέντε) έπληξαν τον πληθυσμό της γηραιάς ηπείρου αρχής γενομένης από το Βυζάντιο 

όπου το 541-544 έχασαν τη ζωή τους 300.000 άτομα που αντιστοιχεί στο 1/3 ή το 1/2 του 
πληθυσμού17 . Σύμφωνα με σύγχρονες εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της Ευρώπης που το 

200μ.Χ. ανερχόταν σε τριάντα εκατομμύρια ψυχές, το 600 μ.Χ. είχε μειωθεί στα είκοσι 
έξη εκατομμύρια79 81 . 

Η ερήμωση εξαιτίας των επανειλημμένων επιδημιών (πανώλης, ευλογιά) που 

έπληξε την καρδιά της Χριστιανικής Εκκλησίας, την ανάγκασε να αναθεωρήσει τη στάση 

της για το σεξ και την αναπαραγωγή καθώς και κάθε αντίθεσή της που εμπόδιζε τη γονι
μότητα17. 

Παραμένει ωστόσο άγνωστο κατά πόσο αυτό επέδρασε στην αλματώδη πληθυ

σμιακή αύξηση που ακολούθησε. Η αύξηση ξεκίνησε από τον βορρά και οφείλονταν στη 

θεαματική βελτίωση της γεωργίας και της διατροφής παρά στις νουθεσίες του κλήρου32 . 

Για να είμαστε δίκαιοι οι απόψεις της Εκκλησίας περί ηθικής ευνόησαν ίσως κάποια 

αύξηση στον αριθμό των παιδιών που γεννιούνταν και ανατρέφονταν από παντρεμένους 

γονείς, αλλά επίσης, για κάποιους αιώνες τουλάχιστον, πιθανώς ευθύνονταν και για την 

ολοφάνερη πτώση του δείκτη γεννήσεων νόθων παιδιών. 

Ύστερα από όλα αυτά γεννιέται εύλογα το ερώτημα βοήθησε η Εκκλησία στην 

ηθική άνοδο της μεσαιωνικής Ευρώπης; 

Ο άγιος Φραγκίσκος ονομάζει τον 13 ο αιώνα «ΤΟ χρονικό διάστημα της άκρατης 
κακίας και αδικίας» 81_ Ο άγιος Bonaνentura, ο Vincenz νοn Beauνais και ο Δάντης ανα
φέρουν ότι ηθική αυτού «Του θαυμάσιου αιώνα» ήταν απελπιστικά άγρια και ανήθικη και 

ο επίσκοπος Grosseteste ανέφερε στον Πάπα ότι το σύνολο σχεδόν των καθολικών αντέ
γραψε τον διάβολο83 • 

Επομένως τί πέτυχε η αυταρχική και καταπιεστική συμπεριφορά της Εκκλησίας 

στην μεσαιωνική Ευρώπη; 

Με τη λογοκρισία των μοναστηριών χάθηκαν όλες οι γνώσεις που δεν ήταν aρε

στές. Η αντισύλληψη που εξελίχθηκε στους πολλούς αιώνες από την Προϊστορία, την 

Αίγυπτο μέχρι και την Ελλάδα και την Ρώμη, έπεσε στα χέρια των μαγισσών που μοίραζαν 

μαγικά φίλτρα, μερικά από αυτά δηλητηριώδη. 

Οι απόψεις της χριστιανικής θρησκείας περί αμαρτίας -κατά μυστηριώδη τρόπο

αγνόησαν την ηθική καταπίεση και τη φυσική βαρβαρότητα που ήταν τα κύρια χαρακτηρι

στικά του Βατικανού στο Μεσαίωνα και επικεντρώθηκαν στα αμαρτήματα του σεξ και των 

αιρέσεων. 
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9. Η ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
- - -

Ήταν η Αναγέννηση το αποτέλεσμα της φυσικής αντίδρασης της κοινωνίας στην 

καταπίεση του Μεσαίωνα ή ήταν η παλίρροια μετά την άμπωτη στο κοινωνικό ρολόι της 

ιστορίας; 

Είμαι της γνώμης ότι δεν θα δοθεί ποτέ απάντηση στο ερώτημα αυτό. Οι περισ

σότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Μεσαίωνας άρχισε από το 400 μ.Χ. και διήρκησε μέχρι 
το 1300 μ.Χ. 

Οι μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που φάνηκαν στην Αναγέννηση χρειά

σθηκαν πολύ χρόνο για να ωριμάσουν και να γίνουν ορατές. Το αρνητικό δυναμικό του 

χιλιόχρονου μεσαιωνικού σκοταδισμού έπρεπε να επεξεργασθεί και να αποδυναμωθεί 

πριν το πνεύμα λυτρωθεί και λάμψει. Το πόσο δύσκολη και χρονοβόρα ήταν αυτή η αλλα

γή φαίνεται από το γεγονός ότι και σήμερα ακόμα, όπως και τότε, διαβάζεται στη βραδυ

νή προσευχή των καθολικών «Καταλαβαίνω ότι δημιουργήθηκα με αδικία και η μητέρα μου 

αμάρτησε για να με συλλάβει»75 . 

Μια από τις τεράστιες δυσκολίες που τάραξαν εσωτερικά την Εκκλησία ήταν το 

δόγμα της αγαμίας των κληρικών (Zblibat) που ξεκίνησε τον 4 ο αιώνα βασισμένο στα 
φλογερά κηρύγματα των ασκητών. Η αντίσταση των κληρικών που δεν ήθελαν να αποχω

ρισθούν τις γυναίκες τους ήταν τεράστια, ιδιαίτερα στην ανατολική ρωμα"ίκή αυτοκρατορία 

και το ζήτημα αυτό ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στο σχίσμα 

με την ορθοδοξία. 

Παρ' όλη την αντίδραση, τόσο ο Πάπας Leo ΙΧ (1 049-1 054) όσο και ο μοναχός 
Hildebrand που ανέβηκε το 1073 ως Gregor Vll, στον παπικό θρόνο, διακήρυξαν την αρχή 
του fornicatio, δηλαδή ότι κάθε επαφή των κληρικών με γυναίκες ισοδυναμεί με πορνεία. 

Το ζήτημα της αγαμίας έρπει σαν φωτιά κάτω από τη στάχτη σ' όλο το διάστημα 

του μεσαίωνα για να ανάψει σαν μεγάλη φλόγα με τον Martin Luther τον καιρό της 
Αναγέννησης και οδηγήσει τελικά στο δεύτερο εκκλησιαστικό σχίσμα. 

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που κληροδότησε ο Μεσαίωνας στην Αναγέννηση ήταν 

η ύπαρξη δαιμόνων και μαγισσών σαν αποτέλεσμα της αμάθειας και του σκοταδισμού που 

επικρατούσε. Στον Μεσαίωνα επικράτησε μια πραγματική επιδημία των incubi και 

succubi, των αρσενικών και θηλυκών δαιμόνων που εισέβαλαν ορμητικά στη ζωή και στα 
κρεβάτια των πιστών. Η Εκκλησία αφού επέβαλε την αμάθεια περιορίζοντας τη γνώση 

στα μοναστήρια, διέταξε το πειθήνιο όργανό της, την Ιερά Εξέταση, να αρχίσει το κυνήγι 

των μαγισσών. 

Για πρώτη φορά, τον 9° αιώνα, ο επίσκοπος της Ρέμς, Hinkmar, είχε καταγράψει 
πως ένας δαίμονας μπορούσε να εξαπατήσει μια ενάρετη γυναίκα, παίρνοντας την μορφή 

του αγαπημένου της81 • 

Σημαντικοί κληρικοί τον 13 ο αιώνα, με πράγματι ανοικτά μυαλά, όπως ο Albetrus 
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Magnus και ο Thomas νοn Aquin, πίστευαν ακράδαντα ότι υπάρχουν δαίμονες (Εξ άλλου 
οι εξορκιστές του 21 ου αιώνα τί διαφορετικό αποδεικνύουν;). 

Ο Θωμάς Ακινάτης (1226-127 4) προχώρησε ακόμα πιο μακρυά πιστεύοντας ότι οι 
δαίμονες μπορούσαν να καταστήσουν έγκυες τις γυναίκες που επισκέπτονταν ακολου

θώντας μια πραγματική ιδιοφυή μέθοδο. Ο δαίμονας επισκεπτόταν τον άνδρα με τη 

μορφή succubus, του έκλεβε το σπέρμα σε ερωτική επαφή και στη συνέχεια 
μεταμορφώνονταν σε incubus, επισκεπτόταν ερωτικά τη γυναίκα και της μετέφερε το 
σπέρμα85 • Με λίγα λόγια, τεχνητή γονιμοποίηση με σπέρμα δωρητή, 700 χρόνια πριν την 
εποχή μας. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν η πίστη ότι όσοι έχουν ερωτική σχέση με τον διάβολο -
κυρίως οι γυναίκες- είναι μάγισσες και η Ιερά Εξέταση ανέλαβε το κυνήγι τους που 

aποκορυφώθηκε μεταξύ του 15°" και 17°" αιώνα. 

Σε αυτούς τους απαίσιους αιώνες, χιλιάδες άτυχες «μάγισσες» ποτίσανε με το 

αίμα τους τις σκοτεινές αίθουσες βασανιστηρίων και τα ικριώματα της Ισπανίας, Ιταλίας, 

Γαλλίας, Γερμανίας και Σκωτίας. Μερικοί ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων 

κατά τους δύο αιώνες της εντατικής <ψαγισσοκτονίας» σε κάπου εννιά εκατομμύρια 

ψυχές. Αριθμός απίθανα μεγάλος αν αναλογισθεί κανείς τον περιορισμένο πληθυσμό της 

Ευρώπης τα χρόνια εκείνα84 . Με τις ευλογίες της Εκκλησίας, ο διωγμός της μάγισσας, 

του εβραίου και του λεπρού πήρε την μορφή λαϊκού λιντσαρίσματος. 

Το μεγάλο κυνήγι αρχίζει τον 15 ο αιώνα με το χρυσόβολο του Πάπα Ιννοκέντιου Η' 
«Summis desideratis» (1484). Το κυνήγι των μαγισσών οργανώνεται «επιστημονικά» και 
για το σκοπό αυτό κυκλοφορούν ειδικά «εγχειρίδια» για τους ανιχνευτές που αναζητούν 

τις γυναίκες με το μαγικό σκουπόξυλο. Στη Γαλλία χρησιμοποιούν τη «Δαιμονολογία» του 

Bodin (1581 ), και στη Σκωτία ο βασιλιάς Ιάκωβος -γιος της Μαρίας Στιούαρτ- σκαρώνει 

τη δική του «Δαιμονολογία». Το αριστούργημα όμως στο είδος του είναι το «Malleus 
Maleficorum» (Η σφύρα της μαγείας) που συγγράφουν οι δύο γερμανοί δομινικανοί ιεροε
ξεταστές Sprenger και Kraemerτo 1490. Το καταπληκτικό είναι ότι το βοήθημα αυτό βρι
σκότανε σε χρήση μέχρι τις αρχές του 18°" αιώνα. 

Στο ελβετικό καντόνι Βο βρήκαν τον θάνατο μεταξύ 1591 και 1680, 3371 μάγισ

σες, στη γερμανική πολίχνη Βιξενστάιγκ κάηκαν 63 γυναίκες84 και στο Οπενάου θανατώ

θηκαν 50 από τους 650 κατοίκους του μέσα σε εννέα μήνες88•87 • 

Στο βιβλίο Γκίνες -εάν υπήρχε τότε- ανήκει η περίπτωση ενός δικαστή από τη 

Σαξωνία που υπερηφανευόταν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του κατεδίκασε 20000 
μάγισσες89 90 • 

Παρ' όλα τα φρικτά κληροδοτήματα του Μεσαίωνα, ο παλμός της Αναγέννησης 

ήταν πλέον γεγονός και γινόταν κάθε μέρα και πιο ισχυρός. 

Το γενεσιουργικό συστατικό της Αναγέννησης ήταν η απελευθέρωση του πνεύ-
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ματος σ' όλα τα επίπεδα. Ο ιστός της aράχνης που σκέπαζε το μυαλό των ανθρώπων δια
λύθηκε τελεσίδικα. Σ' αυτό συνετέλεσε αποτελεσματικά ο Γουτεμβέργιος με το τύπωμα 

του πρώτου βιβλίου της ιστορίας, την Βίβλο, το 1452. Η εφεύρεση αυτή επέτρεψε την 

πολλαπλή έκδοση των μοναδικών χειρογράφων που βρίσκονταν στα μοναστήρια και σε 

ιδιωτικές συλλογές ευγενών, (το 1300, η μεγαλύτερη χριστιανική βιβλιοθήκη ήταν στο 
μοναστήρι του Canterburg και είχε 2000 τόμους), να περάσουν σχετικά εύκολα στον λαό. 

Είχε προηγηθεί η συσσώρευση του πνευματικού υλικού της Ελλάδας και της 

Ρώμης. Η πολύπαθη Σικελία και η aραβοκρατούμενη Ισπανία στάθηκαν οι πόρτες από 

όπου η Αλεξανδρινή σοφία πέρασε στη Δύση. Παράλληλα με τους Άραβες, οι Εβραίοι της 

διασποράς σαν φιλόσοφοι, θεολόγοι, μεταφραστές και γιατροί, θα συντελέσουνε στη 

διάδοση της aρχαιογνωσίας. Τέλος οι βυζαντινοί λόγιοι, οι στερνοί θεματοφύλακες της 

ελληνικής γλώσσας και παιδείας, aρχίσανε να επικοινωνούνε με την Ιταλία -όπου τελικά 

θα εγκατασταθούν μετά την άλωση-. 

Ήταν η εποχή που από τις «παραεπιστήμες» -πιο σωστά θα έπρεπε να λέγονται 

«Προεπιστήμες»- γεννήθηκαν οι επιστήμες. 

Από τη Μαγεία γεννήθηκε η Θεολογία και η Ιατρική, χάρη στην ωφελιμιστική 

Αστρολογία θέριεψε η Αστρονομία ενώ ο aπόγονος της Αλχημείας ήταν η Χημεία. 

Με ανοικτούς πλέον τους δρόμους της γνώσης ακολούθησε ο καταράκτης των 

ανακαλύψεων στην βιολογία, φυσιολογία, ανατομική και χειρουργική. Ο καθηγητής της 

ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Tϋbingen Leonard Fuchs εκδίδει την Historia Stirpium 
(1542), μια καταπληκτική καταγραφή φυτών και βοτάνων χρήσιμων στην φαρμακοποιϊα και 
ιατρική. Ο Pierre Belon στην «Histoire des oyseaux>> (1555) περιγράφει για πρώτη φορά 
την μεγάλη ομοιότητα του σκελετού των πτηνών και του ανθρώπου. Το αποκορύφωμα 

αποτελεί βέβαια ο Linne που στο τεράστιο έργο του «Historia animalium» (1551-1552) 
βάζει τις βάσεις της φυσιολογίας. 

Το 1543 ο ανατόμος Andrea Vesalius εκδίδει την «Anatomia>>, ένα βιβλίο που πολύ 
αργότερα ο Sir William Osler το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο ιατρικό έργο όλων των 
εποχών. Ο Giambattista Cano περιγράφει τις φλεβικές βαλβίδες (1547), ο Serνet την 
αιμοδυναμική των πνευμόνων (1553) και 70 χρόνια αργότερα ο Harνey δίνει στον ιατρικό 
κόσμο την περιγραφή του κυκλοφοριακού συστήματος. 

Ήταν καιρός για αυτές τις ανακαλύψεις. Η φτώχεια και η ανύπαρκτη, ουσιαστικά, 

υγιεινή, ιδίως στις πόλεις, έδιναν στις επιδημίες το προβάδισμα και όχι στην ιατρική 

φροντίδα. Οι επιδημίες ήταν πιο ήπιες απ' ότι τον Μεσαίωνα, αλλά μαζί με τον πυρετό 

της λοχείας και την νεογνική θνησιμότητα κρατούσαν τον πληθυσμό της Ευρώπης στα 

χαμηλά επίπεδα που διαμορφώθηκαν στον Μεσαίωνα. Η πανούκλα επισκέφτηκε επανει

λημμένα μεταξύ του 1500 και 1568 την Γαλλία και την Γερμανία. Ο πληθυσμός της 

Αγγλίας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από επιδημίες τύφου το 1422, 1577 και 1586. Η 

γρίππη aποδεκάτισε τον γερμανικό πληθυσμό από το 1543 μέχρι το 1545, τον γαλλικό το 
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1550-1551 και τον αγγλικό το 1528, 1529, 1551 και 1578. Το Αμβούργο και το Αάχεν 

έχασαν μέσα σε μερικές ημέρες χιλιάδες ψυχές. Το 1562 επισκέφθηκε η πανώλη την 
Γερμανία και μόνο στην Νυρεμβέργη πέθαναν 9000 από τους 40000 κατοίκους της91 • 

Η απελευθέρωση του πνεύματος στην Αναγέννηση βοήθησε την γυναίκα να περά

σει από την εποχή της βαναυσότητας στην εποχή του Ιπποτισμού. Η περίοδος μεταξύ του 

12ou και του 16°" αιώνα υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην γυναικεία 
ιστορία. Βέβαια, στο τέλος, οι γυναίκες δεν ήταν σε καλύτερη νομική ή οικονομική σχέση 

από πριν, αυτό όμως που άλλαζε ήταν το κύρος της και η καλύτερη εικόνα της προς τα 

έξω. 

Οι λόγοι που μεταμόρφωσαν την γυναίκα σε «Κυρία» ήταν βασικά οι πέντε 

Σταυροφορίες. Στο διάστημα αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των ιπποτών της Ευρώπης, 

αρχής γενομένης από την Γαλλία92 , έφυγαν για τους Άγιους Τόπους. Στην Ανατολή 

θαμπώθηκαν από τα πλούτη και τον πολιτισμό του Βυζαντίου και τον γνήσιο εξωτισμό του 

Ισλάμ. Στην επιστροφή τους -μαζί με τα λάφυρα- έφεραν ιδέες και εντυπώσεις καθώς και 

μια αυξημένη αντίληψη και δεκτικότητα, αρκετή για να τους καταστήσει διαλεκτικούς στις 

κοινωνικές αλλαγές που ωρίμαζαν στην Ευρώπη. Όσοι έμειναν πίσω, άρχισαν να ανακα

λύτπουν -μέσω των έργων των μουσουλμάνων ερευνητών- την ξεχασμένη επιστήμη και 

σοφία του κλασικού πολιτισμού καθώς και την φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό που γνώρι

ζαν οι Έλληνες, αλλά ξεχάστηκαν στον μεσαιωνικό σκοταδισμό. 

Σημαντικό ρόλο έπαιζε και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια των Σταυροφοριών, 

πολλές σύζυγοι ανέλαβαν υποχρεωτικά την διαχείριση της περιουσίας και όπως αποδεί

χτηκε τα πήγαν πολύ καλά. Αυτό τις ανέβασε πολύ στα μάτια των ανδρών τους. 

Στο Βυζάντιο, η Παρθένος Μαρία υπήρξε αντικείμενο aφοσίωσης και η λατρεία της 

μεταφέρθηκε από τους Σταυροφόρους στην Ευρώπη στις αρχές του 12°" αιώνα. Η 

Καθολική Εκκλησία εξίσωνε την γυναίκα με την αμαρτωλή Εύα. Όταν τελικά, τον 14 ο 
αιώνα, η Εύα παρεχώρησε την θέση της στην Μαρία, ωφελήθηκαν όλες οι γυναίκες. Η 

Παρθένος έγινε Madonna, Notre Dame, μια επιβλητική και σαφώς αριστοκρατική μορφή 
που αισθανόταν πολύ καλύτερα στις πριγκηπικές αυλές παρά στο χάνι τη Βηθλεέμ. Τον 

15 ο αιώνα έγινε μια θερμή και πονετική μητέρα των φτωχών -αλλά και των ερωτευμένων. 

Την εποχή εκείνη πετάχτηκε σχεδόν από το πουθενά το παιχνίδι του «aυλικού 

έρωτα» και όπως φαίνεται η προέλευσή του οφειλόταν κυρίως στους Άραβες"3 • Τον διέ

δωσαν και τον τραγούδησαν οι τροβαδούροι σε όλη την Ευρώπη. Στα τραγούδια αυτά η 

ηρωίδα ήταν μια κυρία με αριστοκρατική καταγωγή, παντρεμένη με ένα ισχυρό φεουδάρ

χη και αυτό που απασχολούσε τον «εραστή» της δεν ήταν φυσικά ο σύζυγος αλλά η υψηλή 

κοινωνική της θέση. Στα τραγούδια των τροβαδούρων δεν είχε καμμιά θέση ο ολοκλη

ρωμένος έρωτας αλλά μόνο ο αγνός, ο πλατωνικός. Έτσι δεν έβλεπαν κανένα κακό ή 

κίνδυνο στις αγκαλιές, στα φιλιά και ακόμα στο να περνά κανείς τη νύκτα μιλώντας με την 

αγαπημένη του στο κρεβάτι. Η προσφορά ήταν η ψυχική ερωτική υπηρεσία 



38 Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη 

(Minnendienst). Ο Ιμπν Καζίμ, ο πιο επιφανής προπαγανδιστής του εξευγενισμένου 

έρωτα υποστήριξε ότι η ένωση των ψυχών είναι χίλιες φορές ομορφότερη από την ένωση 

των σωμάτων94 • 

Φαίνεται όμως ότι αυτός ο amor purυs δεν έπειθε και τόσο τους συζύγους γι' αυτό 
και από τον 14 ο αιώνα φρόντισαν να ασφαλίσουν το «άδυτο των αδύτων» των γυναικών 
τους μέσα στη «φλωρεντινή ζώνη» (ζώνη αγνότητος)72 . 

Παρά το γεγονός ότι η φιλοσοφία του εξευγενισμένου έρωτα πέρασε και στα λαϊκά 
στρώματα κυρίως με την βοήθεια του πιο διαβασμένου την εποχή εκείνη «Roman de le 
Rose» των Γκυγιώμ ντε Αορί και Ζαν ντε Μεν, η γενική ηθική των ανθρώπων δεν άλλαξε 
και πολύ. 

Ο πληρωμένος έρωτας ήταν πολύ διαδεδομένος. Στη Ρώμη του 1490 με τις 
90.000 ψυχές, ήταν επίσημα εγεγραμμένες, 6.800 πόρνες, ενώ στη Βενετία του 1509 με 
τους 300.000 κατοίκους μετρούσαν 11654 «filles de Joie»95 • 

Στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων υπήρχαν οι πολυτελείς οίκοι ανοχής με μικτά 

λουτρά -σε ανάμνηση της αρχαίας Ρώμης-. Η Εκκλησία, παρ' όλο ότι ήταν εχθρική στις 

πεταλούδες του έρωτα, δεν ήθελε ούτε επιζητούσε την εξαφάνισή τους. Ο Άγιος 

Αυγουστίνος και ο Θωμάς Ακινάτης δήλωναν ότι εάν εξαλειφθούν οι ιερόδουλες από 

προσώπου γης, θα γεμίσει ο κόσμος σοδομιστές96·97 • 

Η άνθηση της μοιχείας στην Αναγέννηση οφειλόταν -εκτός από την απελευθέρω

ση του πνεύματος και τη «λαγνεία των ανθρώπων»- και σε στατιστικούς λόγους. Οι 

ιστορικοί αναφέρουν ότι για μεγάλο διάστημα σε 133 γυναίκες αντιστοιχούσαν 1 00 
άνδρες98 . 

Η χαρά στον έρωτα μειώθηκε αισθητά τον 16 ο αιώνα με την εξάπλωση της σύφι
λης μιας επιδημίας που η προέλευση της παραμένει σκοτεινή. Κάθε λαός προσπαθώ

ντας να διώξει από πάνω του τη «ντροπή» της αρρώστειας, τη μετέθεσαν στους άλλους. 

Έτσι οι Γάλλοι την αποκαλούν «Mal de Naple», οι Ναπολιτάνοι υποστηρίζουν ότι πρόκει
ται για «εισηγμένο προϊόν» από τον Νέο Κόσμο, οι Ισπανοί την ονομάζουν γαλλική ασθέ

νεια και οι Γερμανοί, ισπανική. 

Ο πληθυσμός της Ευρώπης, σε όλη την περίοδο της Αναγέννησης έμεινε στάσιμος 

-αν όχι μειώθηκε- στα επίπεδα του Μεσαίωνα. Σ' αυτό συνέτειναν η φτώχεια, η ανύπαρ

κτη υγιεινή, ιδιαίτερα στις πόλεις, οι επιδημίες που επισκέπτονταν τακτικά την Ευρώπη, 

οι συνεχείς πόλεμοι ανάμεσα στις πολυάριθμες ηγεμονίες, ο επιλόχειος πυρετός και η 

ιδιαίτερα υψηλή νεογνική και παιδική θνησιμότητα. Τέλος, ένα μεγάλο πληθυσμιακό τμήμα 

της Ευρώπης την εγκατέλειψε για να εγκατασταθεί στον Νέο Κόσμο. 

Ο πληθυσμός της Ρώμης π.χ. που ήταν μόνο 90.000, μετά τη λεηλασία του 

Καρόλου του 5°" (1527) μειώθηκε στις 30.000. 
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Σε αντίθεση με άλλες ιστορικές περιόδους, τόσο στο Μεσαίωνα όσο και στην 

Αναγέννηση, δεν αναφέρεται καμμία aντισυλληπτική χρήση. Τις ίδιες εποχές, η αντισύλ

ληψη βρισκόταν στο Βυζάντιο σε ακμή, ενώ στη δύση, οι παληές γνώσεις ξεχάστηκαν. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ο 15ος αιώνας να χαρακτηρισθεί ως ο αιώνας των «νόθων 

παιδιών>/298 . Αρκετοί διάσημοι όπως ο τζιορτζόνε. ο Αρετίνος, ο Leonardo da Vinci και ο 
Βοκκάκιος προέρχονταν από εξωγαμιαίες σχέσεις c.~s. 

Ο Coitus lnterruptus, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά, ήταν σίγουρα 
μια κοινή πρακτική, αν και aνομολόγητη μεταξύ των Χριστιανών. Στα απομνημονεύματά 

του, ο Jiacomo Casanoνa αναφέρει μια δική του επινόηση για προστασία από τη σύφιλη, 
που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πρωτόγονο προφυλακτικό, από την ουροδόχο κύστη 

ζώων. 

Από πηγές που περιγράφουν την ηθική της Αναγέννησης, μαθαίνουμε ότι η 

ετεροφυλική πρωκτική επαφή αποτελούσε μια σταθερή -αν και μεμπτή- aντισυλληπτική 

μέθοδο στη μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική Γαλλία, όπως εξάλλου και στην κλασική 

Ελλάδα. 

Ο Brontome αναφέρει ότι οι άνδρες έκαναν σεξ με τις γυναίκες τους «περισσό
τερο από πίσω παρά από μπροστά. Από μπροστά έκαναν σεξ μόνο όταν ήθελαν να 

αποκτήσουν παιδιά» 8", ενώ ο καυστικός Φραντσίσκο Γκομέζ ντε Κεβίδο αναφερόμενος 

στην αυξανόμενη ομοφυλοφιλική ή ετεροφυλική συνήθεια στην Ιταλία γράφει «Οι γυναίκες 

που έχουν γενοβέζο εραστή, μπορούν να έχουν συγχρόνως και έναν ισπανό χωρίς ο δεύ

τερος να ζηλεύει τον άλλο, επειδή ο καθένας τους εργάζεται σε διαφορετική περιοχή». 

Δικαιολόγησε η Αναγέννηση το όνομά της; Πιστεύω πως ναι διότι ήταν η χρονική 

περίοδος που ανάλωσε τους αιώνες για να καθαρίσει την Ευρώπη από το μίασμα του 

Μεσαίωνα. Τα επιτεύγματά της ήταν κεφαλαιώδη· απελευθέρωσε το πνεύμα, έθεσε τις 

βάσεις των επιστημών, εξύψωσε το κύρος της γυναίκας και ανάγκασε την Εκκλησία να 

συμβιβαστεί στην ύπαρξη δύο αληθειών -την «εξ αποκαλύψεως, αλήθεια και την αλήθεια 

της λογικής-100 • 
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10. Η ΦΥΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

Η ιστορία έχει τις περιόδους της άμπωτης και της πλημμυρίδας. Μετά την τερά

στια άμπωτη του σκοταδισμού του Μεσαίωνα ακολούθησε η παλίρροια της Αναγέννησης 

για να ολοκληρωθεί με τις ανακαλύψεις στο τομέα του Sexus. 

Μέχρι τα μέσα του 17°" αιώνα η ανθρωπότητα δεν ήξερε τίποτα περισσότερο για 
τη σύλληψη, τη γονιμοποίηση και για τα πρώιμα στάδια της εμβρυικής εξέλιξης από ότι 
είχε διδάξει ο Αριστοτέλης, δύο χιλιάδες νωρίτερα. Χιλιάδες ερωτήματα έμειναν αναπά

ντητα μια και η φύση φύλαγε επτασφάλιστα τα μυστικά της. 

Ακόμα και οι πρακτικές απορίες των απλών ανθρώπων πότε είναι καταλληλότερη 

στιγμή της σύλληψης ή με πιο τρόπο θα αποκτήσουν αγόρι δεν μπορούσαν να 

ικανοποιηθούν από τους επιστήμονες. 

Ένας από τους πιο διάσημους άγγλους ιατρούς, ο Gilbertus Anglicus, με μεγάλα 
επιτεύγματα σε άλλους τομείς της Ιατρικής, συμβούλευε στο βιβλίο του «Compendium 
Medicinae» τους στείρους άντρες ενώ πίνουν ένα ορισμένο τσάι από βότανα, να γράφουν 
σε μια περγαμηνή μια μαγική φράση και να την φοράνε στο λαιμό τους για να αποκτήσουν 

σίγουρα ως διάδοχο ένα αγόρι. Εάν την ίδια διαδικασία την έκαναν οι στείρες γυναίκες, 

η γέννηση ενός κοριτσιού ήταν εξασφαλισμένη72 • 

Δίπλα σε τέτοιες συνηθισμένες συνταγές της Αναγέννησης χρειαζόταν η σημαντι

κή συμβολή ενός αστρολόγου για να γεννηθεί το παιδί σε ευνοϊκό ζώδιο (μήπως το τελευ

ταίο θυμίζει τίποτα σε εμάς τους σύγχρονους;) 

Οι θεολόγοι από την μεριά τους ασχολιόντουσαν εντατικά πότε αποκτά ψυχή το 

έμβρυο. Ο Thomas νοπ Aquin, ο πιο διάσημος ειδήμονας της εκκλησίας στον Μεσαίωνα 
απεφάσισε ότι τα έμβρυα δεν έχουν ψυχή με την σύλληψή τους και τα μεν αρσενικά την 

αποκτούν 40 ημέρες μετά την δημιουργία τους και τα θηλυκά 80 ημέρες μετά. 

Αυτή η, γενικά αποδεχτή τοποθέτηση, είχε μεγάλες συνέπειες στις δίκες για 

άμβλωση. Παρά το γεγονός ότι η εκκλησία τοποθετείτο αρνητικά σε κάθε διακοπή κύη

σης, σε νομικό επίπεδο υπήρχε διαφορά εάν η εμβρυοκτονία γινόταν σε ένα έμβρυο με ή 

χωρίς ψυχή. 

Με τη χρονική διαφορά στην «επιφώτηση» των φύλων επιβεβαιωνόταν και επίση

μα η υπεροχή του άνδρα. Η λαϊκή σοφή εμπειρία ότι τα νεογέννητα κορίτσια, στην εξέ

λιξή τους, ήταν πολύ συχνά πιο ώριμα από τα αγόρια ήταν για την εκκλησία μια πλάνη. 

Μέσα στην ομίχλη της αμάθειας ανδρώθηκε η διαμάχη, ποιός παίζει τον μεγαλύ

τερο ρόλο στην δημιουργία ενός εμβρύου, ο άνδρας ή η γυναίκα. Οι οπαδοί του «ωαρίου» 

(Oνum-Oνisten) στηριζόμενοι στην θεωρία του Descartes10\ υποστήριζαν ότι η γυναίκα 
παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στον πολλαπλασιασμό. Οι άλλοι υποστήριζαν ότι ο άνδρας 

κυριαρχεί στη σύλληψη και η γυναίκα υποδέχεται και φροντίζει αργότερα το προϊόν της 

ανδρικής υπεροχής. 



Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη 41 

Οι Οβιστές (από το Oνum) θριάμβευσαν όταν δημοσιεύθηκε, το 1651, το βιβλίο του 
William Harνey -περιέγραψε πρώτος το κυκλοφοριακό σύστημα του aνθρώπoυ

<<Exercitationes de generatione animalium»102 , όπου, ύστερα από μακροχρόνιες μελέτες σε 
ζώα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το ωάριο είναι το σημαντικό στοιχείο της σύλληψης, 

ανεβάζοντας έτσι τις γυναίκες στα ύψη. 

Φυσικά, αυτό που ισχύει στα ζώα μπορεί να ισχύει και για τον άνθρωπο, ήταν μια 

υπόθεση του Harνey. Αλλά όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε στην επιστήμη, η θεωρία 

προηγείται και η απόδειξη έπεται. Η απόδειξη δεν άργησε να έρθει σαν αποτέλεσμα των 

μελετών του ιταλού ερευνητή Marcello Malpighί 103 και του ολλανδού ανατόμου Reynier de 
Graafω 1 • 

Η νίκη των Οβιστών που ήταν, ύστερα από όλα αυτά πλήρης, δεν κράτησε δυστυ

χώς πολύ. 

Το οικοδόμημα των οβιστών άρχισε να καταρρέει όταν κάποια μέρα του 1677 ένας 
φοιτητής με το όνομα Ham έφερε στο διάσημο ολλανδό οπτικό Leeuwenhoek -τα πρώτα 
μικροσκόπια προέρχονται από αυτόν- ένα δοχείο με σπέρμα και του είπε. ότι παρετήρη

σε στο μικροσκόπιο πολλά μικρά ζωάκια (animalculi) να κινούνται μέσα σε αυτό. 

Ο Leeunwenhoek, παρά την αρχική του έκπληξη, επιβεβαίωσε την παρατήρηση 
του φοιτητή, βρίσκοντας ότι τα ζωάκια αυτά -που τα ονόμασε σπερματοζωr2ρια- είναι 

πράγματι ζωντανοί οργανισμοί αφού, σε κρύο περιβάλλον έπαυαν να κινούνται (πέθαιναν, 

σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ σε ζεστό συνέχιζαν να ζουν περισσότερο από 2 ημέρες). 

Η ανακοίνωση του στην Royal Society του Λονδίνου έκανε διεθνή πάταγΟ105 και 

φάνηκε για κάποιο χρονικό διάστημα να ικανοποιεί και να δικαιώνει τους οπαδούς της aρι

στοτέλειας θεωρίας για το πρότυπο του άνδρα. 

Όπως όμως είναι η ανθρώπινη φύση, μετά από λίγο άρχισαν οι αμφισβητήσεις. 

Καλή η ύπαρξη των σπερματοζωαρίων, κινούνται όμως τόσο πολύ ώστε να διατρέχουν 

όλο το γεννητικό σύστημα της γυναίκας (τράχηλος - μήτρα - σάλπιγγες) για να φθάνουν 

στο άδυτο του ωαρίου, στην ωοθήκη; 

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή άργησε πολύ. Μόλις το 1877 μπόρεσε ο Ελβετός 
ερευνητής Fiol να φωτογραφήσει την είσοδο σπερματοζωαρίου σε ωάριο πειρα

ματοζώου106 και το 1957 σε ωάριο γυναίκας. 

Θα φανεί ίσως περίεργο αλλά ούτε η Πολιτεία, ούτε η Εκκλησία αντέδρασαν στις 

συνταρακτικές aποκαλύψεις για τον μικρόκοσμο της Αναπαραγωγής. 

Στην εκκλησία του 1 Γu αιώνα μόλις είχαν καταλαγιάσει οι εσωτερικές έριδες που 
πλήγωσαν βαθειά και τα δύο μέρη, τους καθολικούς και τους προτεστάντες, έτσι δεν 

υπήρχε κανένα περιθώριο για υπέρβαση. 

Η Πολιτεία είχε άλλες έννοιες. Το αν ο άνδρας ή η γυναίκα υπερείχαν στη διαδι-
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κασία της Αναπαραγωγής δεν ενδιέφερε κανένα πολιτικό. Αυτό που ενδιέφερε άμεσα τις 

κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών ήταν η ανάγκη του πολλαπλασιασμού των υπηκόων 

τους και μάλιστα με ταχύ ρυθμό. 

Ο τριακονταετής πόλεμος είχε aποδεκατίσει τους κατοίκους της Γερμανίας, 

βαρειές επιδημίες χολέρας είχαν επισκεφθεί το Λονδίνο και την Βιέννη ενώ η Ισπανία 

ερημώνονταν από την μετανάστευση των κατοίκων της στην Αμερική. 

Σε όλη την Ευρώπη είχε εξαπλωθεί ο φόβος ότι σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί 

άνθρωποι για να υπηρετήσουν την γεωργία και την βιοτεχνία. Σε μεγαλύτερο πανικό βρί

σκονταν οι τότε βιομηχανικές χώρες, η Αγγλία και η Γαλλία και από εκεί έρχοταν το μήνυ

μα «κάντε παιδιά για να γίνει η χώρα πλουσιότερη». Το μήνυμα είχε σημαντική απήχηση 

παρά το γεγονός ότι τόσο ο Cromwell στην Αγγλία όσο και ο Calbert στην Γαλλία, δεν 
aποκάλυπταν ότι με το να αποκτήσουν πολλά παιδιά οι αστοί και οι φτωχοί, πλουσιότεροι 

θα γίνουν μόνο οι πλούσιοι. 

Αυτό που έλειπε στο σλόγκαν των πολιτικών ήταν το θεωρητικό υπόβαθρο και αυτό 

το πρόσφερε ένας ιατρός, ο William Petty αναπτύσσοντας την «Αριθμητική Πολιτική» κάτι 
σαν την σημερινή πληθυσμιακή στατιστική. 

Ο Petty έδειξε ότι οι διακυμάνσεις του αριθμού των γεννήσεων και των θανάτων 
σε μια μεγάλη πόλη όπως το Λονδίνο ή σε μια μεγάλη χώρα όπως η Αγγλία δεν είναι ιδι

αίτερα μεγάλος, ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συνεχώς, γεγονός που επέτρεπε την 

εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων. 

Η ιδέα ήταν καινούργια και η διεθνής απήχηση τεράστια. Για πρώτη φορά στην 

ιστορία, η σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων aπελευθερωνόταν από τα σφιχτά 

δεσμά της ηθικής και μεταβάλλονταν σε ένα επιστημονικό σύστημα το οποίο αγκάλιαζε 

τους νόμους της φύσης και την κοινωνία. 

Το συμπέρασμα ήταν ότι η ανθρωπότητα όποτε δεν πλήττεται από μεγάλους 

πολέμους ή βαρειές επιδημίες, έχει την τάση να αυξάνεται αριθμητικά και ότι η πληθυ

σμιακή αύξηση σημαίνει καλύτερο βιωτικό επίπεδο. 

Το πόσο λανθασμένο ήταν αυτό το συμπέρασμα -με τις συνθήκες που κυριαρχού

σαν στις τότε κοινωνίες- φάνηκε μισό αιώνα αργότερα όταν ένας άλλος άγγλος, ο 

πάστορας Malthus, τόλμησε να υποστηρίξει ότι μια πληθυσμιακή έκρηξη συνεπάγεται τον 
κίνδυνο της πείνας. 
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