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στα δυο6. Το όλο θέμα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του γιατρού, τον χρόνο και 
χώρο που διαθέτει καθώς και την ηθική του. Προφανώς μπορεί να προφασιστεί εκβι-
αστικά οτιδήποτε για να δικαιολογήσει χειρουργείο7. Και ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται 
για σοβαρή εγχείρηση! Αν στα δημόσια νοσοκομεία μέχρι πρότινος γεννούσαν αλβα-
νίδες και τσιγγάνες (ένας λόγος που δεν τα προτιμούσαν οι ελληνίδες), τώρα επί επο-
χής κρίσης έγινε στροφή με τις ελληνίδες που δείχνουν δειλά να προτιμούν τα δημόσια 
λόγω «μικρότερων χρεώσεων – μόνο το φακελάκι» ή «αρτιότερου εξοπλισμου»8. 

Το ιδεολογικό κομμάτι έχει να κάνει με την «κασέτα» ότι με την «καισαρική αποφεύγε-
ται οποιοδήπτοτε ρίσκο μην και κάτι δεν πάει καλά», το «να κάνεις υπομονή εννιά μηνες και 
ξαφνικά να φύγεις από την κλινική χωρίς αποτέλεσμα» ή ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχει ο 
γιατρός τον απόλυτο έλεγχο στην όλη διαδικασία ώστε να ασκήσει το καθήκον του». Ή πιο 
απλά «επειδή δεν ήθελα να πονέσω» -μιας και είναι σύνηθες στον πολιτισμό μας να απο-
φεύγουμε τον πόνο. Είναι προφανές ότι και οι πελάτισσες τις περισσότερες φορές προ-
τιμούν είτε συνειδητά είτε χωρίς να το έχουν πολυσκεφτεί τη «γρήγορη αποτελεσματι-
κή επέμβαση». (Στην Ελλάδα ειδικά, ας μην ξεχνάμε, ο γιατρός θεωρείται κάτι σαν ύψι-
στο ον). 

Ίσως δεν θα είχε νόημα να νοσταλγεί κάποιος κάτι που χάθηκε για πάντα και συντη-
ρείται μόνο σε βιβλία... Νέες αισθήσεις, αισθήματα, κώδικες, αξίες έχουν πάρει ανεπι-
στρεπτεί τη θέση των παλιών. Παρόλα αυτά, επί χιλιάδες χρόνια σε όλες τις φυλές αυ-
θόρμητα οι γυναίκες γεννούσαν όρθιες ή υποβασταζόμενες και αυτό γενικά θεωρείται 
ως μια πιο φυσική και υγιής στάση για μια πιο εύκολη γέννα9. Η εικόνα αυτή δεν μπορεί 
παρά να εντυπωθεί στο μυαλό μας σε αντιπαράθεση με την εικόνα της συνηθισμένης 
ύπτιας στάσης (και πιο αφύσικης) που επιβλήθηκε ακριβώς για να εδραιώσει την εξου-
σία του γιατρού και της μαίας πάνω στα σώματα των γυναικών. Ο έλεγχος και η δύνα-
μη μετατοπίστηκε από τα χέρια της γυναίκας στα χέρια του γιατρού, και το άσχημο εί-
ναι ότι δεν υπάρχει συνείδηση αυτού του γεγονότος -μόνο χαρά(!)- ειδικά για μια περί-
πτωση όπως είναι η γέννα που δεν είναι ακριβώς, πάω στον οδοντογιατρό για να κάνω 
σφράγισμα, αλλα πρόκειται για μια συνολικά (γυναικεία) ψυχοσυναισθηματική και σω-
ματική διαδικασία. Και ίσως απαιτεί περισσότερη αυτοπεποίθηση, γνώση και λιγότερο 
φόβο απ’ ό,τι συνήθως...

    

Ως γυναικείο ανταγωνιστικό περιοδικό που είμαστε -ή θα θέλαμε να είμαστε- οφείλου-
με να έχουμε σοβαρή άποψη για θέματα που αφορούν το γυναικείο σώμα σε σύγχρο-
νο καπιταλιστικό περιβάλλον και δη σε περιβάλλον προχωρημένων παρεμβατικών τε-
χνολογιών σώματος. Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε σ’ ένα πολύ συγκεκριμμέ-
νο κομμάτι της αναπαραγωγής, αυτό που αφορά την εγκυμοσύνη και κατ’ επέκταση 
το big event, δηλαδή τη γέννα, την ημέρα εκείνη που ένα νέο πλάσμα θα σκάσει στην 
κακούργα κοινωνία.

Κατ’ αρχήν, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι το έμβρυο και το γυναικείο 
σώμα δεν αντιμετωπίζονται ως ίσης σημασίας: ενώ το πρώτο είναι υπερτιμημένο, το 
δεύτερο υποτιμάται με κάθε δυνατό τρόπο, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι, περιττό 
να αναφερθούμε στο ότι η εγκυμονούσα γυναίκα στην εργασία αντιμετωπίζεται ως 
άρρωστη και άχρηστη –λογικό, ο υπάλληλος μας «χάλασε»- από όλων των ειδών τα 
αφεντικά γι’ αυτό και πολλές γυναίκες κρύβουν την εγκυμοσύνη τους ή εκδιώχνονται 
αφού τη φανερώσουν, του στυλ «δήλωσε παραίτηση και θα σου δώσουμε αποζημίωση» 
ή «πάρε την αναρρωτική και μην ξανάρθεις αφού θέλεις διαλείμματα για ξεκούραση» και 
όλα αυτά στην ευνοϊκή περίπτωση που υπάρχει ασφάλιση. Όπως επίσης γι’ αυτό και 
στις συνεντεύξεις υπάρχουν must ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της συνεντευξι-
αζόμενης... Αλλά αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Η απάντηση που προσπαθούν (ή του-
λάχιστον προσπαθούσαν στο παρελθόν) να δώσουν πολλές ελληνίδες γυναίκες εργα-
ζόμενες στο ιδιωτικό τομέα είναι ... η θέση στο δημόσιο με την πολυπόθητη εννιάμηνη 
άδεια ανατροφής μετ’ αποδοχών (χώρια την άδεια για τη γέννα). 

 Όλο το φάσμα, από τη σύλληψη ενός μωρού την κυοφορία του μέχρι και τον το-
κετό διαπερνώνται από αυτό που λέγεται μαζική ιατρικοποίηση ή βιομηχανικό έλεγ-
χο πάνω στα σώματα και καπιταλιστική αξιοποίηση από μια στρατιά από «ειδικούς»1. 
Αν επικεντρωθούμε στο ζήτημα του τοκετού θα προσέξουμε ότι κατά καιρούς στον 
τύπο εμφανίζονται δημοσιεύματα που μιλάνε για «βιομηχανία καισαρικών’», και ότι 
«στην Ελλάδα μία στις δύο γυναίκες γεννάνε προγραμματισμένα, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό στην (Βόρεια) Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 18%...»2 Χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί ελ-
ληνική πρωτιά, καθώς η Βραζιλία έχει κατά 60% προγραμματισμένους τοκετούς, ενώ 
η Κύπρος 56% και η Ιταλία 36%3. Ίσως δεν θα έπρεπε να δείχνουμε έκπληξη για ένα 
γεγονός που απλά ακολουθεί τη γενικότερη τάση καπιταλιστικής εντατικοποίησης. Οι 
παρεμβάσεις4 δίνουν και παίρνουν εν γνώσει ή εν αγνοία της εγκύου, όπως χορήγη-
ση φαρμάκων για την επιτάχυνση του τοκετού μέσω του ορού, πρόκληση αναισθησί-
ας, κόψιμο του περίνεου, κλπ. Όλα αυτά είναι εύκολα κατανοήσιμα αν πολύ απλά σκε-
φτούμε ότι «ο χρόνος είναι χρήμα» ή ότι δεν συνάδει με όρους παραγωγικότητας το 
γεγονός ότι σε τρεις ώρες που ενδεχομένως να κρατήσει ένας φυσιολογικός τοκετός 
(και μερικές φορές δώδεκα ή και εικοσιτέσσερις...) μπορούν να πραγματοποιηθούν 
τρεις καισαρικές ή τοκετοί με «ραντεβού». Αν και μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες η και-
σαρική αποτελούσε εγχείριση υψηλού ρίσκου, που εφαρμοζόνταν σε περίπτωση σο-
βαρού κινδύνου -κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού- τις τελευταίες δεκαετί-
ες και με την εξέλιξη της χειρουργικής τα πράγματα έχουν αντιστραφεί και ο φυσιολο-
γικός τοκετός τείνει να θεωρείται είδος πολυτελείας. 

 Όσον αφορά τις τιμές, το κοστολόγιο της καισαρικής σήμερα τείνει να εξισωθεί 
προς τα κάτω μ’ αυτό του φυσιολογικού τοκετού5. Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά 
στην πρακτική ή στην νοοτροπία ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο (εκτός 
βέβαια των χρεώσεων), εξάλλου πολλές φορές είναι οι ίδιοι γιατροί που δουλεύουν και 

Καθαρά γυναικεία υπόθεση! Η έγκυος υποβαστάζεται 
από τις φίλες της προκειμένου να γεννήσει  
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The big event: η γέννα
ή οι αναπαραγωγικές μας δυνατότητες ως γυναίκες και ένα μέρος                                    
του πλέγματος  ιδεών, σχέσεων και συμφερόντων που πλέκονται γύρω από αυτές.


