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Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά μας, με την 
κατακερματισμένη μας γνώση σε σχέση με αυτά, τη μοναξιά 
και το άγχος που προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι έχουν, 

ή θεωρούν πως έχουν, προνόμια πάνω μας, από γκόμενους 
και πατεράδες μέχρι το αφεντικό στη δουλειά και τους 

γυναικολόγους. 
Με αυτούς τους τελευταίους και την “αλάνθαστη” επιστήμη 

τους είναι που θα ασχοληθούμε κυρίως σε τούτη εδώ τη στήλη. 
Θα το κάνουμε αυτό επειδή η ιατρική επιστήμη είναι ένας 

οργανωμένος φορέας σεξισμού και μισογυνισμού. Επειδή η 
γνώμη των γιατρών για τα σώματά μας και η μετατροπή της σε 

κυρίαρχη ιδεολογία, μας έχει αποξενώσει από το ίδιο μας το 
σώμα. Το έχει μετατρέψει σε πρόβλημα, σε εχθρό μας. Αυτή η 
κατά τα άλλα “αντικειμενική” τους γνώμη ενώ είναι η κυρίαρχη 

στο δημόσιο λόγο, είναι ξεκάθαρα εχθρική προς τα εμάς, μας 
στοχεύει και ζητά αντίλογο.

Φυσικά δεν λέμε πως ανακαλύψαμε την Αμερική! Στο 
παρελθόν το φεμινιστικό κίνημα παρήγαγε οργανωμένη 

αμφισβήτηση του ιατρικού συμπλέγματος. Η αμφισβήτηση 
αυτή ήταν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με 

συλλογικά δομημένες απόψεις, με εκδόσεις, με τη διάδοση 
της αυτοεξέτασης και τη δημιουργία κλινικών από γυναικείες 

ομάδες. 
Γνωρίζουμε ωστόσο πως τέτοια εγχειρήματα όσο και να μας 

κάνουν υπερήφανες για τις προγόνισσές μας δεν μπορούν 
να υπάρξουν στις μέρες μας, ελλείψει γυναικείου κινήματος. 
Όμως, πέρα από αυτή την έλλειψη, θεωρούμε σημαντικό να 

αναδείξουμε την κοινότητα προβλημάτων που μας δένουν σαν 
γυναίκες. 

Γι’ αυτό και σε τούτη τη στήλη θα μοιραζόμαστε εμπειρίες, και 
απόψεις γύρω από διάφορα ζητήματα με τα οποία ερχόμαστε 

αντιμέτωπες. Είμαστε σίγουρες ότι οι αναγνώστριες του 
περιοδικού έχουν και αυτές παρόμοιες εμπειρίες, οπότε πολλά 

από αυτά που θα γραφτούν εδώ θα μοιάζουν οικεία.  
Αυτό λοιπόν που νομίζουμε πως μας αντιστοιχεί και θα 

προσπαθούμε να κάνουμε είναι, μιλώντας συλλογικά και από 
γυναικεία σκοπιά, να ξαναανοίξουμε μια συζήτηση με βάση τις 

κοινές μας εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. 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 ιερέα-γυναικολόγου, ώστε, τουλάχιστον, να στεκόμαστε 
μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

Γιατί μόνο η συλλογική μας γνώση και δράση μπορεί να βάλει 
όρια στην δικαιοδοσία του ιατρικού συμπλέγματος πάνω στα 

σώματά μας.

Έχεις κλείσει ραντεβού �0 μέρες πριν, στην καλύτερη. Η αλήθεια είναι 
πως δεν το περίμενες και με ανυπομονησία. Πας εκεί. Ξέρεις τη θέση 
σου εκεί μέσα. Έχεις άγχος, το στομάχι κόμπος. Ανοίγει η πόρτα, μπαί-
νεις. Η ατμόσφαιρα παγωμένη όσο δεν πάει. Σου λέει κάτσε. Κάθεσαι. 

Αρχίζουν οι ερωτήσεις : η περίοδός σου είναι φυσιολογική (σκέφτεσαι: τι πάει να 
πει φυσιολογική;) πότε είχες την τελευταία; πότε ήταν η πρώτη σου φορά; κ.ά. Τό-
σες εμπειρίες, τόσα συναισθήματα τα καταγράφει λες και είναι κάποιου είδους στοι-
χεία. Στοιχεία “ασθενούς”. Γιατί ασθενούς; εδώ υποτίθεται πως η κατηγορούμενη εί-
ναι αθώα μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο και εσύ είσαι με το στανιό ασθενής; Ο υγι-
ής γιατρός και η “ασθενής”. Ένα μελετημένο σχήμα που σε υποτιμά όλο και πιο πολύ 
μπροστά του. 

Πας στο εξεταστήριο. Γδύνεσαι “από τη μέση και κάτω” όπως είπε. Κάθεσαι στην 
καρέκλα με τα πόδια πάνω. Είσαι ακινητοποιημένη, δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω 
σου. Τον έχει όλο αυτός.

Κάθεται απέναντι. Παίρνει τα εργαλεία. Λέει “μπορεί να είναι λίγο κρύο”. Αντί για 
να ηρεμήσεις φρικάρεις περισσότερο. Το ξέρει και λέει “χαλάρωσε”. Πως να χαλαρώ-
σεις ακριβώς σε αυτή την κατάσταση και με αυτόν απέναντι παραμένει μυστήριο.

Βάζει τον διαστολέα και αρχίζει να κάνει διάφορα. Ούτε σου λέει, ούτε ξέρεις τι 
κάνει και σε ποιο σημείο ακριβώς. Αυτός ξέρει. Πονάς και του το λες. Απάντηση: 
“άμα κάνεις σεξ δεν πονάς”. Επιστημονική εξήγηση. 

Η εξέταση συνεχίζεται. Σου λέει διάφορα άσχετα για να νιώσεις πιο άνετα. Δεν πε-
τυχαίνει και πολύ. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να κάνεις άνετη και ισότιμη συ-
ζήτηση ενώ είσαι σε αυτή τη θέση. 

Επιτέλους τέλειωσε. Σχεδόν. Ντύνεσαι. Πας στο γραφείο. Τον βλέπεις να κάθεται 
από πίσω με όλη την αυθεντία στο βλέμμα. 

“Όλα καλά φαίνονται” λέει. Κατά κάποιο τρόπο ανακουφίζεσαι. Πάλι καλά που δεν 
έχεις κανένα μικρόβιο. Αυτή τη στιγμή, όχι τόσο για το ίδιο το μικρόβιο και τη θε-
ραπεία, όσο για το επικριτικό ύφος του και τις ερωτήσεις σχετικά με τους ερωτικούς 
σου συντρόφους (οι οποίοι είναι πάντα άντρες στο μυαλό και το λόγο του γιατρού, 
όπως και “η σεξουαλική πράξη” είναι πάντα η διείσδυση. Για οτιδήποτε παρεκκλίνει 
θα πρέπει να δώσεις περαιτέρω εξηγήσεις, πράγμα ενοχλητικό, σχεδόν ντροπιαστι-
κό). Δεν θα άντεχες τα ίδια όπως πέρυσι το καλοκαίρι, που κάτι είχες και άρχισε να 
σε ρωτάει με πόσους έχεις πάει και τέτοια. Λες και έχει σημασία ή αλλάζει κάτι στη 
διάγνωση. Απλά θέλει να σε προσβάλει για την ηθική σου με το κύρος που του δί-
νει η επιστήμη. Μόνο και μόνο για να σε κάνει να νιώσεις ενοχικά για τη σεξουαλι-
κή σου συμπεριφορά. “Ας περιμένουμε όμως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων”. 
Άγχος πάλι.

Πριν τελικά φύγεις έχεις τόσες πολλές απορίες. Τις έχεις ξεχάσει σχεδόν 
όλες. Γαμώτο έπρεπε να τις είχες γράψει. Ρωτάς όσες θυμάσαι. Οι απαντή-
σεις είναι σύντομες, κυρίως μονολεκτικές, με ύφος υποτιμητικό του είδους 
άσε-μας-θες-και-να-ξέρεις-έχουμε-και-δουλειές. 

 Είναι ξεκάθαρο. Δέκα με δεκαπέντε λεπτά σου αντιστοιχούν. 
Δέκα μόνο λεπτά και τόση ψυχολογική και συναισθηματική πίεση! Και ό,τι προ-

λάβατε, προλάβατε. 

Επίσκεψη στο γυναικολόγο
Η επίσκεψη στο γυναικολόγο είναι μια άβολη, δυσάρεστη έως και τραυματική 

εμπειρία τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Όμως δεν είναι ακριβώς 

προσωπική υπόθεση, αφού όλες μας, λίγο πολύ, έχουμε βιώσει παρόμοιες 

καταστάσεις. Τα όσα γράφουμε παρακάτω είναι παρμένα από εμπειρίες 

συντροφισσών.
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Δεν καταλαβαίνεις και πολλά αλλά τουλάχιστον ήρθε η ώρα να φύγεις. Τέλειωσε.       
Και άμα είσαι σε ιδιώτη δεν τελειώνει ακριβώς εδώ.
“Τι σας χρωστάω;” λες, και σκέφτεσαι ότι πάλι θα πληρώσεις πολύ ακριβά αυτό το 

δεκάλεπτο. Όμως τι να κάνεις; Πρέπει να σου φύγει το άγχος και η ανησυχία για την 
υγεία ή την ασθένειά σου, το συντομότερο δυνατό (σε δημόσιο νοσοκομείο βλέπεις 
πρέπει να κλείσεις ένα μήνα πριν). Ακριβώς αυτό το άγχος και την ανασφάλεια είναι 
που εκμεταλλεύονται και σε χρεώνουν με δυσβάσταχτα ποσά. 

“Αυτά τα κανονίζετε με τη γραμματέα μου” λέει. Μην λερώσει τα χέρια του με τα λε-
φτά σου. Είναι υπεράνω. Έτσι και αλλιώς επιτελεί λειτούργημα. Μην το ξεχνάς. Το πε-
νηντάρι-εξηντάρι (τουλάχιστον!) όμως ξέρει να το παίρνει ο καριόλης και ας το δίνεις 
στη γραμματέα του...

Σε αυτό το τεύχος της Μιγάδας περιλαμβάνεται ένθετη η δεύτερη επανα-
τύπωση του «BirdWatching: πρακτικός οδηγός για το αιδοίο και την αυ-
τοεξέταση». Πρόκειται για έναν οδηγό που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του εγχειρήματος What Queer Fest? το Νοέμβρη του �0�0, συνοδευό-

μενο από ένα εργαστήρι αυτοεξέτασης όπου συμμετείχαν �0 περίπου γυναίκες. 
Τον περιλαμβάνουμε γιατί ενώ στη παρούσα στήλη είπαμε τόσα και τόσα για την 
δύσκολη και μερικές φορές και τραυματική εμπειρία της σχέσης μας με το γυναι-
κολόγο, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι προγόνισσές μας τα χαν βάλει για τα καλά με 
τους γιατρούς. Τη δεκαετία του ’70 δεν ήταν λίγες οι ομάδες που γυναίκες κάθο-
νταν σε κύκλο και συζητούσαν για τις σωματικές τους εμπειρίες και αυτοεξέταζαν 
η μία την άλλη. Πολλές φορές αυτό μπορεί να μην είχε πρακτικά αποτελέσματα σε 
ό,τι αφορά την επίλυση των γυναικολογικών προβλημάτων. Πρώτιστα η συλλογι-
κή αυτή πρακτική δημιούργησε ένα σώμα παρατήρησης και γνώσης που προήλ-
θε από τις ίδιες τις γυναίκες. Έτσι, όχι μόνο η γνωριμία με το αιδοίο δεν περνούσε 
μέσα από το αντρικό βλέμμα του ειδικού και την ακατανόητη ορολογία της επι-
στημονικής κοινότητας, αλλά οι γυναίκες μοιράζονταν τις κοινές μαρτυρίες τους 
με αποτέλεσμα να μη νιώθουν μόνες, έκθετες και χωρίς έλεγχο. Όλες σχεδόν οι 
πρακτικές στον οδηγό που επανατυπώσαμε προέρχονται από αυτό το φεμινιστι-
κό σώμα γνώσης. 

Η αυτοεξέταση είναι επί της ουσίας μια τετ-α-τετ γνωριμία με την εξωτερική και 
εσωτερική ανατομία του μουνιού μας. Είναι ένα εργαλείο να ονοματίσουμε και 
να καταλάβουμε τις λειτουργίες όσων ήδη ξέρουμε. Επίσης, είναι ένας τρόπος να 
δούμε εσωτερικά μέρη μας που πριν πιθανώς να μην είχαμε την ευκαιρία να δού-
με, όπως ο τράχηλος (η είσοδος στη μήτρα στο τέλος του κόλπου). Εάν κάνουμε 
συχνά την αυτοεξέταση θα αποκτήσουμε μια εικόνα για την κανονική κατάστα-
ση του αιδοίου μας, και έτσι όταν κάτι δεν πάει καλά ίσως να το πάρουμε χαμπάρι 
έγκαιρα. Ακόμη καλύτερα, εάν έχουμε μια ασθένεια που επανέρχεται, όπως η μυ-
κητίαση ή ο έρπης, θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε σιγά σιγά τα συμπτώματα και 
να ξέρουμε έτσι το τι πρέπει να κάνουμε για θεραπεία. Η αυτοεξέταση είναι ένας 
τρόπος να έρθουμε πιο κοντά στο αιδοίο και τα προβλήματά του που χρόνια γνω-
ρίζουμε, χωρίς το βλέμμα του γιατρού.

Ο οδηγός που επανατυπώσαμε δεν σκοπεύει να αποτελέσει διαγνωστικό αλλά 
πολιτικό και προσωπικό εργαλείο κατανόησης και έτσι συνιστούμε να τον χρησι-
μοποιήσετε! 

Aυτοεξέταση

Είμαι στην καρέκλα με τα πόδια πάνω και τον διαστολέα μέσα και ο γιατρός κάτι ψάχνει στα 
συρτάρια. Παράλληλα μου μιλάει (ξέρεις να σπάσει ο πάγος):
Γιατρός: Πότε ήταν η πρώτη σου φορά.
Εγώ: Ε, 15-16.
Γ: Δεν ήσουν λίγο μικρή;
Ε: Ε, ξέρω γω;
Γ: Οι φίλες σου τι λένε;
Ε: Ε, δεν ξέρω. Εμένα πάντως μου άρεσε.
Τελικά δεν έσπασε ο πάγος άλλα τα νεύρα μου.

Ã

 Πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο. Ο γιατρός μου ζητάει να ανοίξω τα πόδια μου για να υποδε-
χτώ τον υπέρηχο λέγοντας με νόημα «αφού κάνεις χορό θα ξέρεις να τα ανοίγεις καλά»…
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Ερωτήσεις “επιστημονικές”


