Στις αρχές Ιούνη, τα μαιευτήρια «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» αντιμετώπισαν μια
ασυνήθιστη μάζωξη γυναικών. Eίμαστε αυτές που, ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες,
προστρέχουμε στα νοσοκομεία είτε για να εξεταστούμε, είτε για να γεννήσουμε,
είτε για να κάνουμε έκτρωση, είτε για κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Στις αρχές Ιούνη, όμως, πήγαμε στα νοσοκομεία αυτά με αλλιώτικες προθέσεις!
Ετούτη τη φορά, μαζευτήκαμε πολλές μαζί για να καταγγείλουμε την έλλειψη
σεβασμού και τη βία που μας επιφυλάσσει το ιατρικό κατεστημένο. Μοιράσαμε
προκηρύξεις για την ταξική υποτίμηση που δεχόμαστε, όταν μας κόβουν ότι δεν
έχουμε λεφτά ή φακελάκι· για τον ρατσισμό, όταν το χρώμα μας δεν είναι λευκό
ή η ταυτότητά μας μη ελληνική· για τη σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο ιατρείο, επειδή νομίζουν ότι τους παίρνει.
Αναδείξαμε αυτά που χρόνια τώρα είναι κοινό μυστικό: τις καισαρικές που μας
επιβάλλουν, χωρίς ιατρικό λόγο. Τα ένα κάρο εμπόδια που μας ορθώνουν, όταν
θέλουμε έκτρωση. Τις εξετάσεις που μας στερούν και δικαιούμαστε, αν είμαστε
ρομά, μετανάστριες ή ασθενείς δίχως φράγκα. Τις προσβολές που δεχόμαστε,
αν η σεξουαλικότητά μας δεν είναι «κανονική». Τις κωλυσιεργίες που αντιμετωπίζουμε, όταν ερχόμαστε γι’ αλλαγή φύλου.
Για τους γιατρούς και τους παρατρεχάμενούς τους, η αξία της υγείας μας είναι
ανάλογη της ταξικής μας θέσης. Όσο πιο κοντά στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας βρισκόμαστε, τόσο τα στάνταρ της φροντίδας πέφτουν. Ε λοιπόν, δεν
θα το βουλώνουμε κι από πάνω! Όσο κι αν οι γιατροί πιστεύουν ότι είναι «ημίθεοι», άλλο τόσο έχουμε κι εμείς φωνή και τσαμπουκά.
Με το που συγκεντρωθήκαμε στις εισόδους των ιατρείων, το ιατρικό κατεστημένο πανικοβλήθηκε όσο δεν παίρνει. Η διοίκηση των νοσοκομείων αλλά και
αλαζόνες γιατροί και φασίστριες προϊστάμενες ευθύς αμέσως αντιλήφθηκαν ότι
κάποιες είχαν το «θράσος» να αμφισβητήσουν την εξουσία τους. Γι΄ αυτό και
λύσσαξαν εναντίον μας, μας έβρισαν χυδαία και μας απείλησαν για «το τι θα
πάθουμε αν αποζητήσουμε θεραπεία» (sic). Γι΄αυτό και κάποιοι άλλοι λούφαξαν
στα γραφειάκια τους και κάλεσαν την αστυνομία για να μας κάνουν να σιωπήσουμε.
Ε, δεν τους κάναμε τη χάρη να σιωπήσουμε και ούτε τους φοβόμαστε. Παρά
την ελεεινή συμπεριφορά τους απέναντι στην κινητοποίησή μας, χαρήκαμε, περήφανες, που επιστρέψαμε τον τσαμπουκά που μας ξερνούν καθημερινά στην
μούρη. Γνωρίζουν άλλωστε καλά πως όταν αποκτάμε συλλογική φωνή, οι εξουσιούλες τους κονταίνουν. Κι όσο για τις απειλές ότι θα μας εκδικηθείτε, ω! εσείς
«θεράποντες γιατροί που (τάχα) σώζετε ζωές», να ξέρετε: επιβεβαιώσατε περίτρανα όσα λέγαμε για την «αυθεντία» σας. Και θα ‘χουμε το νου μας.

