
TEI ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ 

Μοιράζουμε αυτή την προκήρυξη με αφορμή τα λεγόμενα συγκεκριμένων καθηγητών 
στη Σχολή Μαιευτικής που παίρνουν θέση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών: στην 
έκτρωση, στην ελεύθερη επιλογή σεξουαλικών συντρόφων, ντυσίματος και συμπεριφοράς 
στο δημόσιο χώρο. 

Υποστηρίζουμε ότι όσο λιγότερο φοβόμαστε την αυθεντία των καθηγητών, τόσο 
περισσότερο θα μπορούμε ως γυναίκες και ως φοιτήτριες να αντιπαρατεθούμε με 
μισογύνικες απόψεις που εκφράζονται στο ΤΕΙ. Και τόσο πιο αποτελεσματικά θα 
αμφισβητήσουμε τον υποτιμημένο ρόλο που η κοινωνία θέλει να έχουμε ως γυναίκες, ως 
εκπαιδευόμενες αλλά και στο μέλλον, ως μαίες. 

Για όσες αναρωτιέστε, εμείς που γράφουμε αυτή την προκήρυξη είμαστε η αυτόνομη 
ομάδα γυναικών «Μιγάδα» και δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα από το 2009. Είμαστε 
φοιτήτριες, μητέρες, εργάτριες που πιστεύουμε ότι η «ισότητα μεταξύ των δύο φύλων» 
κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί. Οι γυναίκες σήμερα δουλεύουμε διπλά- και μέσα και έξω 
από το σπίτι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις απόψεις όλων για την εμφάνισή μας και το 
σώμα μας και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους γιατρούς και το κράτος πάνω 
από τα κεφάλια μας να μας λένε πώς και πότε πρέπει να τρώμε, να κάνουμε έρωτα, να 
γεννάμε. Με άλλα λόγια, έχουμε πολύ ακόμη δρόμο να διανύσουμε μέχρι την «ισότητα των 
δύο φύλων».

ή TEI 
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Το ΤΕΙ Μαιευτικής είναι μια σχολή που θα περί-
μενε καμία ότι είναι «σύμμαχος των γυναικών». 
Ότι μιλά για τα γυναικεία δικαιώματα και την 
γυναικεία υγεία με σεβασμό, με έγνοια για τη 

γυναίκα. Σωστά; Κι όμως! Ισχύει το αντίθετο.
Ορισμένοι καθηγητές εκφράζουν, από τις πρώτες κιό-

λας εβδομάδες του πρώτου εξαμήνου του εκπαιδευτικού 
προγράμματος στη μαιευτική, απόψεις που νομίζουμε 
ότι είναι πολύ υποτιμητικές για εμάς τις γυναίκες. Από-
ψεις που αμφισβητούν τις κατακτήσεις που κέρδισαν με 
αγώνες οι γυναίκες στο παρελθόν, και απολαμβάνουμε 
εμείς σήμερα. Απόψεις που, εδώ που τα λέμε, δεν στέ-
κουν ούτε καν επιστημονικά. Να εξηγήσουμε αναλυτικά 
λοιπόν τι εννοούμε.

Γραμμή για την έκτρωση: «μην σκοτώνετε 
παιδιά!»
Από τα πρώτα θέματα που άγγιξαν ορισμένοι καθηγητές 
του ΤΕΙ είναι η έκτρωση. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους 
καθηγητές, δεν ‘πα να είναι νόμιμη η έκτρωση τις πρώτες 
12 εβδομάδες στη χώρα μας από το 1986 και μετά, εάν 
μια γυναίκα επιλέξει αυτή τη λύση σημαίνει ότι «σκοτώνει 
παιδιά». Η τεκμηρίωση για αυτή την απαρχαιωμένη άπο-
ψη μάλιστα είναι... «επιστημονική» κατά τον συγκεκριμένο 
καθηγητή. Και δεν είναι καμιά άλλη παρά η παραδοσιακή 
δογματική του πάππα της ρώμης και των ελληνορθόδο-
ξων συμπατριωτών μας, σύμφωνα με την οποία ακόμη και 
ο πρώτος πολλαπλασιασμός του γονιμοποιημένου κυτ-
τάρου αποτελεί... «δυνητική ζωή». Η έκτρωση όμως είναι 
μια απόφαση για την αναπαραγωγική ανεξαρτησία μας 
για την οποία δεν έχουμε να δώσουμε λόγο σε κανέναν, 
αφού πρόκειται για το δικό μας σώμα. Κανείς δε μπορεί 
να ισχυριστεί ότι μια μάζα κυττάρων είναι σημαντικότερη 
από την ελευθερία μας να αποφασίσουμε εάν και πότε θα 
γίνουμε μητέρες. Και όσοι βλέπουν την έκτρωση με αυτόν 
τον τρόπο βασικά αντιλαμβάνονται τις γυναίκες σαν ανα-
παραγωγικές μηχανές.

Μάλιστα καθηγητές αναφέρθηκαν στο ότι κατά τη 
γνώμη τους «υπάρχει και ένα όριο» (στο πόσα παιδιά 
θα...«σκοτώσουμε»), υποστηρίζοντας ότι οι ελληνίδες 
επιλέγουν την έκτρωση σαν προτιμότερη μέθοδο αντι-
σύλληψης και ότι «αυτό είναι ανεύθυνο». Η αλήθεια είναι 

ότι οι γυναίκες επιλέγουμε συχνά την έκτρωση. Και αυτό 
γιατί, παρότι είναι μια παρεμβατική μέθοδος και συχνά 
έχει έντονο ψυχολογικό κόστος για εμάς, είναι μια πα-
ρέμβαση που γίνεται «μια κι έξω». Επίσης, η έκτρωση δεν 
εξαρτάται καθόλου από τον άντρα, ο οποίος όπως όλες 
ξέρουμε, αρνείται πεισματικά να φορέσει προφυλακτικό, 
εφευρίσκοντας 10.000 ευφάνταστες δικαιολογίες, αρ-
νούμενος έτσι να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την 
αντισύλληψη. Με λίγα λόγια, η έκτρωση είναι μια διαδι-
κασία στην οποία εμείς έχουμε τον έλεγχο του σώματός 
μας και μιας απόφασης που το αφορά άμεσα.

Όταν γίνεται αποδεκτό καθηγητές μαιευτικής να αμ-
φισβητούν το δικαίωμα στην έκτρωση ήδη κατά τις ει-
σαγωγικές ομιλίες του πρώτου εξαμήνου, θα ήμασταν 
υπερβολικές να ισχυριστούμε ότι το συγκεκριμένο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα προωθεί μια πολιτική γραμμή ενάντια 
στις εκτρώσεις; Και εάν αυτό ισχύει, δεν είναι υπεύθυνο 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που παράγει επαγγελματίες 
υγείας οι οποίοι όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο 
για έκτρωση στην καλύτερη μας κοιτάνε με οίκτο και στη 
χειρότερη θα μας πουν να το ξανασκεφτούμε και ότι εμείς 
φταίμε που μείναμε έγκυες; Έχουμε όλες ευθύνη από τη 
θέση που βρισκόμαστε να βάζουμε χέρι σε όποιον αμφι-
σβητεί την νομιμότητα της έκτρωσης. 

Τέλος, δεν ξέρουμε εάν το έχετε προσέξει, αλλά δε 
νομίζουμε ότι είναι και τυχαίο: τα γραφεία του συλλόγου 
«Αγκαλιά- Σύλλογος για την Προστασία του Αγέννητου 
Παιδιού» είναι ακριβώς απέναντι από το κτήριο της Σχο-
λής. Η «Αγκαλιά» είναι ΜΚΟ, χρόνια εχθρός των εκτρώσε-
ων στην ελλάδα. Η Πρόεδρός του Βαρβάρα Μεταλληνού 
είναι πρεσβυτέρα της εκκλησίας και συνεργάζεται με επι-
στήμονες (αλίμονο!), όπως ο γυναικολόγος Δρ. Βασίλειος 
Μπέλλος, ο οποίος διακατέχεται από ιδιαίτερα ρατσιστι-
κά αισθήματα ενάντια στην... ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή 
των αλλοδαπών, ενώ έχει δημόσια πει ότι η σύγχρονη 
γυναίκα έχει «χρέη» προς την κοινωνία (να κάνει παιδιά). 
Ίσως ο συγκεκριμένος σύλλογος να ξέρει που θα βρει 
τους κατάλληλους συμμάχους της επιστημονικής κοινό-
τητας. Είναι το ΤΕΙ Μαιευτικής και ο σύλλογος «Αγκαλιά» 
απλά γείτονες στην Ακαδημία Πλάτωνος; Αυτό δε το ξέ-
ρουμε. Σίγουρα όμως είναι συγκοινωνούντα δοχεία στις 
απόψεις τους.

Η θεολόγος και Πρόεδρος του συλλόγου “Αγκαλιά” 
σε μια από τις τηλεοπτικές της εμφανίζεις όπου 
προσπαθεί να πείσει τις γυναίκες να κρατήσουν το 
παιδί no matter what.



Γραμμή για τον HPV: «έχετε κακή σεξουαλική 
συμπεριφορά»
Πέρα από το δικαίωμά μας στην έκτρωση, οι καθηγητές 
εκφράζουν απόψεις και για τη σεξουαλική μας ζωή. Κα-
θηγητής ενημέρωσε τις φοιτήτριες ότι ο HPV «θερίζει» και 
ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι νέες γυναίκες έχουμε κακή 
σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτό που εννοεί δηλαδή είναι 
ότι η συχνή εναλλαγή συντρόφων είναι που προκαλεί τον 
ιό των κονδυλωμάτων και όχι το γεγονός ότι οι άντρες αρ-
νούνται να κάνουν ασφαλές σεξ! Γιατί στοχοποιείται η συ-
χνή εναλλαγή ερωτικού συντρόφου από τις γυναίκες, ενώ 
κάνουν το ίδιο οι άντρες τη βγάζουν «λάδι»;

Αν κοιτάξουμε όμως και τα επιστημονικά στοιχεία, θα 
δούμε ότι ο τρόμος γύρω από τον HPV είναι κατασκευα-
σμένος. Γιατί η αιτιακή σχέση μεταξύ του καρκίνου του 
τραχήλου και του ιού δεν έχει αποδειχθεί και γι’ αυτό 
δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή από όλη την επιστημονι-
κή κοινότητα. Η σύνδεση «σεξ= διαδεδομένος ιός των 
κονδυλωμάτων = καρκίνος» είναι έωλη και αυτό καθώς 
πολλές γυναίκες έχουν καρκίνο του τραχήλου χωρίς να 
έχουν προσβληθεί από τον ιό του HPV, και αντίστοιχα το 
96% δεν εμφανίζει καρκινικές αλλοιώσεις μετά την προ-
σβολή από τον ιό1. Όμως καθόλου αθώα δεν είναι αυτή 
η σύνδεση. Πρώτον, γιατί έτσι κατασκευάζεται ένας τρό-
μος για την υγεία που συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλι-
κή συμπεριφορά των νεαρών γυναικών, μια συμπεριφο-
ρά που η κοινωνία μας και το κράτος θέλει να ελέγχει. 
Γιατί εάν πειθαρχείται η σεξουαλική ελευθεριότητά μας 
τότε είμαστε πιο υπάκουες στο σπίτι και στις σχέσεις, 
και επίσης ρυθμίζεται ο τρόπος που θα αναπαράγουμε 
τον κόσμο.  Δεύτερον, ένα τεράστιο πεδίο εκμετάλλευ-
σης και κερδοφορίας ανοίγεται για τους γιατρούς και τη 
φαρμακοβιομηχανία μέσω της μαζικής προώθησης του 
εμβολίου ενάντια στον καρκίνο του τραχήλου (Gardasil 
και Cervarix), όπως το λένε. Το εμβόλιο φυσικά δεν μας 
προφυλλάσει από τον καρκίνο, αλλά από ελάχιστα μόνο 
από τα εκατοντάδες στελέχη του ιού HPV. Επίσης, γυναί-
κες έχουν κολλήσει τον ιό παρότι έχουν εμβολιαστεί, ή 
ακόμα και εξαιτίας του εμβολίου, ενώ έχουν καταγραφεί 
και θάνατοι κοριτσιών2. Παρόλα αυτά, με σκοπό τα τερά-
στια κέρδη οι φαρμακοβιομηχανίες κατάφεραν το 2008 
να ενταχθούν τα δύο εμβόλια στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών για κορίτσια 12 έως 26 ετών.

Η πρόκληση φόβου στις φοιτήτριες από τους καθηγη-
τές για τον ιό αυτό αφορά ένα πράγμα κυρίως, και αυτό 
είναι ο έλεγχος των σεξουαλικών συνηθειών των νεαρών 
γυναικών. Είναι αναμενόμενο: δεδομένου ότι οι καθηγη-
τές είναι μέρος ενός οργανωμένου κρατικού εκπαιδευ-
τικού φορέα, ορισμένοι κάνουν χρήση της προνομιακής 
επαφής που έχουν με τις φοιτήτριες για να προωθήσουν 
την πολιτική μαζικής προώθησης του εμβολίου, χωρίς 
όμως να προειδοποιούν για τα προβλήματα που προκα-
λεί το εμβόλιο. Η νευραλγική αυτή θέση των καθηγητών, 
δυστυχώς, τους επιτρέπει να διαμορφώνουν τις νεαρές 
μαίες που στο μέλλον θα συμβουλέψουν αντίστοιχα νε-
αρές γυναίκες, προκαλώντας τους φόβο και ενοχή για τις 
σεξουαλικές τους επιλογές.

Γραμμή για τη θέση των γυναικών σήμερα: «ο 
φεμινισμός σας χάλασε»
Οι παραπάνω απόψεις ορισμένων καθηγητών φυσικά και 
συνοδεύνται από πιο... ολοκληρωμένη θεώρηση των έμ-
φυλων σχέσεων. Ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Θαλασσι-
νός ανέφερε σε αμφιθέατρο ότι η θέση της γυναίκας στη 
σημερινή κοινωνία έχει ξεφτιλιστεί γιατί «ο φεμινισμός 
έχει χαλάσει τις γυναίκες». Τις έχει κάνει να βγαίνουν στα 
διαλείμματα στη σχολή και «να καπνίζουν σαν νταλίκες», 
και έτσι «να χάνουν τη θελκτικότητά τους». Ο καθηγητής 
δεν παρέλειψε φυσικά να διευκρινήσει ότι «θελκτικές δε 
σημαίνει προκλητικές». Τι εννοεί όμως; Βασικά, εννοεί ότι 
θελκτικότητα είναι να είμαστε «τόσο όσο» ερωτικές, για 
να γίνουμε καλές νοικοκυρές, μητέρες και σύζυγοι. Ενώ 
η προκλητικότητα είναι κάτι κακό, καθώς η γυναίκα δεν 
πειθαρχεί στα ανδρικά κριτήρια μιας πειθαρχημένης σε-
ξουαλικότητας η οποία, φυσικά, θα απευθύνεται και σε 
έναν μόνο άντρα. 

Έλα όμως που δεν θέλουμε να πειθαρχίσουμε σε τέ-
τοια πρότυπα «θελτικότητας»! Ελπίζουμε να μη σημαίνει 
αυτό κάτι για τη σταδιοδρομία κάποιας στο ΤΕΙ. Γιατί ο 
καθηγητής επίσης ανέφερε ότι δε θέλει η σχέση καθηγη-
τή-φοιτήτριας να είναι «τυπική, αλλά προσωπική». Ανα-
ρωτιόμαστε τι ακριβώς εννοεί «προσωπική». Πείτε μας 
καχύποπτες, αλλά κάτι μας λέει ότι ο κύριος δεν έχει και 
μια τόσο ανιδιοτελή σχέση με την επιστήμη και την εκ-
παίδευση.



1 Ο Θεόδορος Αγοραστός, καθηγητής μαιευτικής-γυναικολογίας 

στο Α.Π.Θ. λέει: «Από τις 100 που θα μολυνθούν από τον ιό HPV οι 

75 δε θα πάθουν τίποτα. Ο ιός θα εξαφανιστεί από μόνος του. Από 

τις υπόλοιπες 25, οι 15 θα εμφανίσουν κονδυλώματα καλοήθους 

φύσεως. Από αυτές οι 3-4 μόνο θα εμφανίσουν σοβαρού βαθμού 

προκαρκινικές αλλοιώσεις που απαιτούν χειρουργική επέμβαση». 

Στο iatropedia, «Το τεστ HPV αντικαθιστά το τεστ Παπανικολάου», 

2012

2  “Gardasil scandal brewing in  Colombia?”, Counterpunch 2014

Καλά! Όλα στημένα είναι βρε κορίτσια;
Δε νομίζουμε ότι οι παραπάνω απόψεις είναι μόνο ορι-
σμένων καθηγητών. Η αμφισβήτηση της νομιμότητας της 
έκτρωσης, για παράδειγμα, γίνεται τον τελευταίο χρόνο 
και από τα κράτη- πρόσφατα Πολωνία, λίγους μήνες πιο 
πριν στην Ισπανία. Η απαίτηση από εμάς τις γυναίκες 
να ντυνόμαστε όπως όλοι οι άλλοι θέλουν, είναι επίσης 
κάτι εντελώς διαδεδομένο στην ελληνική κοινωνία, και 
συχνά δεν έχουμε και άλλη επιλογή από το να κάνουμε 
ακριβώς όπως απαιτεί το αφεντικό μας, οι γονείς μας, το 
αγόρι μας. Οι απόψεις που εξέφρασαν αυτοί οι καθηγη-
τές είναι μέρος μια παγιωμένης αντίληψης που θέλει την 
γυναίκα σε μια υποτιμημένη θέση στην κοινωνία μας. Και 
μια σχολή με εκατοντάδες νεαρές γυναίκες είναι προνο-
μιακό πεδίο εκπαίδευσής τους στη κοινωνική αυτή θέση. 
Γι’ αυτό και οι συγκεκριμένοι καθηγητές διεκδικούν να 
έχουν λόγο πάνω στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα εμείς 
οι γυναίκες. Και αυτό δεν είναι μόνο δική τους στρατηγι-
κή. Πίσω από τα λόγια των καθηγητών ενός δημοσίου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος μιλάει η κοινωνία ολόκληρη, μαζί 
με το ελληνικό κράτος. Δηλαδή μιλούν αυτοί που τους 
απασχολεί έντονα το εάν θα είμαστε εμείς, οι γυναίκες, 
που θα αποφασίζουμε πότε και πώς θα γεννάμε, ή εάν θα 
είναι αυτοί που θα αποφασίζουν. Το να αμφισβητείται το 
δικαίωμα στην έκτρωση είναι σαν να μας λένε ότι καλύτε-
ρα είναι να κρατήσουμε ένα παιδί παρότι δε το θέλουμε, 
εάν αυτό εξυπηρετεί τους δημογραφικούς στόχους του 
κράτους. Το ποιος και πώς αναπαράγει αυτόν τον κόσμο 
δεν είναι «παίξε-γέλασε». Και η μάχη για τον έλεγχο αυ-
τής της διαδικασίας περνά πάνω από το γυναικείο σώμα.

Και τι αφορά αυτό τις μαίες; Κατά τη γνώμη μας, οι 
μαίες στην ελλάδα θα πρέπει να εκπαιδεύονται στον σε-
βασμό των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας. 
Να είναι δίπλα της προκειμένου να πάρει τη σωστότερη 
απόφαση για τον εαυτό της, χωρίς να τη στιγματίζουν, 
χωρίς να την πιέζουν. Και όχι να είναι ένα εργαλείο προ-
ώθησης της κρατικής πολιτικής που θέλει τις γυναίκες να 
υπακούουν στο ρόλο της μητρότητας, άσχετα με το πότε 
και εάν θέλουν να κάνουν παιδιά. 

Εμείς σαν γυναίκες θέλουμε μαίες που θα είναι δίπλα 
μας, που δε θα εφαρμόσουν ιατρικές πρακτικές που συ-
χνά είναι εχθρικές προς εμάς, όπως η αναίτια καισαρική ή 
άλλες αχρείαστες παρεμβατικές πρακτικές κατά τη διάρ-
κεια ενός φυσιολογικού τοκετού. Που θα υπερασπιστούν 
την πρωτοβουλία και την επιθυμία μας όταν είμαστε 
έγκυες και όταν γεννάμε. Που θα σεβαστούν τη γυναίκα 
που θε θέλει ή δεν είναι έτοιμη να εκπληρώσει τον κοινω-

νικό της ρόλο ως μητέρα, έτσι όπως ακριβώς θα ήθελε το 
κράτος. Για να υπάρξουν τέτοιες μαίες πρέπει να εκπαι-
δευόμαστε στο σεβασμό της προσωπικότητας και των 
επιλογών της γυναίκας, όχι το αντίθετο.

Μας αφορά λοιπόν όλες τι λέγεται σε αυτή τη Σχολή. 
Γιατί εάν η σχολή επιτρέπει μια συγκεκριμένη πολιτική 
ατζέντα για τις γυναίκες, τότε κι εμείς έχουμε πολιτική 
ατζέντα! Δε θέλουμε μια Σχολή που καλύπτει τον σεξι-
σμό με τον μανδύα της «επιστημοσύνης» του γιατρού και 
της αυθεντίας του καθηγητή. Δε θέλουμε μια σχολή που 
οργανωμένα εκπαιδεύει τις φοιτήτριες σε εχθρικές από-
ψεις για το γυναικείο σώμα και την αυτονομία του. 

Και τι να κάνουμε;
Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα 
να αντιμετωπίσουμε ως φοιτήτριες και ως γυναίκες. Τόσο 
απέναντι στην ιατρική αυθαιρεσία και εξουσία, όσο και 
απέναντι στον παντογνώστη καθηγητή. Μέσα σε αυτόν 
τον ζόφο πώς επιβιώνουμε σα φοιτήτριες; Πώς θα βρού-
με το θάρρος να αντιπαρατεθούμε απέναντι σε έναν κα-
θηγητή που μας έχει προσβάλει; Πώς το κάνουμε αυτό 
μόνες; Είναι δυνατόν να διαφωνήσουμε με κάποιον που 
έχει όλη την εξουσία να μας κόψει στο μάθημα, να μας 
πει ότι είμαστε αδαείς επειδή αυτός πουλά την αυθεντία 
του καθηγητή;

Είμαστε σίγουρες ότι πολλές αγανακτούν μέσα στα 
αμφιθέατρα με αυτά που ακούνε, και κάτω από το φόβο 
της αυθεντίας του καθηγητή δεν μιλάνε. Όμως αυτά τα 
ζητήματα πρέπει να απαντιούνται συλλογικά, συντονι-
σμένα και με διάρκεια για να αναγκαστούν οι καθηγητές 
να είναι πιο προσεχτικοί με αυτά που λένε. Στο ΤΕΙ Μαιευ-
τικής, αλλά και σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σίγου-
ρα θα το σκέφτονταν διπλά, εάν την επόμενη φορά που 
θέλουν να υπερασπιστούν ξανά απόψεις που υποτιμούν 
ανοιχτά τις γυναίκες, πολλές φοιτήτριες αντιδράσουμε.

migada71.wordpress.com


