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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 αυτή προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι 
έχουν, ή θεωρούν πως έ χουν, προνόμια πάνω μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.

Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκοπιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις κοινές μας εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. Προσπαθούμε 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 γυναικολόγου, ώστε τουλάχιστον, να στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

οι ιστορίες γυναικών πολλές και ποικίλες, αλλα απο την εμπειρία μας μπο-
ρούμε να πούμε με ασφάλεια, οτι οι περισσότερες απο εμάς θυμόμαστε 
εκείνη την πρώτη επίσκεψη ως (τουλάχιστον) αμήχανη και άβολη, για να 
μη πούμε τραυματική σε πολλές περιπτώσεις.

Όχι μόνο επειδή έπρεπε να εκτεθούμε γυμνές σε έναν άγνωστο. Ή επειδή αυτος ο 
άγνωστος ήταν (στις περισσότερες περιπτώσεις) ένας μεγαλύτερος άντρας. Ή επει-
δή μας συνόδευε η μάνα μας και (θέλοντας και μη) έπρεπε να μοιραστούμε όλη αυτη 
τη διαδικασία μαζί της. 

Αλλα κυρίως επειδή περνώντας το κατώφλι του γυναικολόγου, οι περισσότερες 
απο εμάς νιώσαμε, και συνεχίζουμε να νιώθουμε, οτι μας ζητείται να παραδώσουμε 
ένα κομμάτι της προσωπικής μας σχέσης με το σώμα μας, και άρα και τον έλεγχο του, 
σ’αυτόν τον άγνωστο άντρα, με τη λευκή ρόμπα και το φακό.

Μαθαίνουμε απο αυτή τη πρώτη φορά οτι είμαστε ο αδύναμος κρίκος σε μιά σχέ-
ση εξουσίας. 

Μια σχέση εξουσίας που έχει απο τη μία τον ειδικό, επιστήμονα άντρα (ή γυναίκα, 
δεν έχει και τόση σημασία) που με το βλέμμα του, τα εργαλεία του και την αυθεντία του 
θα παρατηρήσει, γνωματεύσει και επιτηρήσει το σώμα μας, και  θα επιβάλει την άποψή 
του για αυτό. Κι απο την άλλη, εμάς, τις γυναίκες, που μας ήρθε πρώτη φορά περίοδος, 
που έχουμε μια φαγούρα εκει κάτω, που θέλουμε να κάνουμε έκτρωση, που θα γεννή-
σουμε ένα παιδί, που βιώνουμε την εμμηνόπαυση, που τέλος πάντων κάτι συμβαίνει 
στο σώμα μας, και για όλα αυτά έχουμε μάθει οτι τη λύση την έχει μόνο ο γυναικολόγος. 

Αυτή τη σχέση εξουσίας φυσικά, την πληρώνουμε πολυ ακριβά απο μικρή ηλικία. Διο-
τι το άγχος, η αμηχανία, η ντροπή και η απέραντη ευαλωτότητα που αισθανόμαστε στον 
πάγκο του γυναικολόγου, δεν είναι τυχαία συναισθήματα. Δεν προκύπτουν λόγω "ευαί-
σθητης φύσης" ή συναισθηματικής "ιδιοσυγκρασίας" μας. Προκύπτουν ακριβώς επειδή 
νιώθουμε στο πετσί μας την εξουσία που έχει ο γυναικολόγος πάνω μας κι αναγνωρίζου-
με οτι  αυτός ο “ειδικός” γιατρός δεν είναι καθόλου ουδέτερος. Αντίθετα αντικατοπτρίζει 
όλους τους σεξιστικούς και ρατσιστικούς συσχετισμούς αυτης της κοινωνίας.

Κι έτσι δεν είναι τυχαίο που οι επισκέψεις στον γυναικολόγο είναι για πολλές απο εμάς 
κάτι σαν μάχη. Όπως λέει κι ο τίτλος αυτής της στήλης, το ίδιο μας το σώμα είναι πεδίο 
μαχης, και στο γυναικολόγο ερχόμαστε απευθείας αντιμέτωπες με όλο το σύμπλεγμα 
της ιατρικής εξουσίας και τις σεξιστικές κοινωνικές δομές που αυτό εξυπηρετεί. 

Και φυσικά το κάνουμε μόνες, ως άτομα, στην καλύτερη περίπτωση με τη στήριξη 
κοντινών φίλων/ συγγενών αν είμαστε τυχερές. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Σε κάθε 
μάχη υπάρχουν δυο πλευρές, και ιστορικά οι γυναίκες έχουν σταθεί άξιες αντίπαλοι 
του ιατρικού κατεστημένου. Έχουν αναγνωρίσει οτι οι γιατροί είναι μη έμπιστα, ακό-
μη κι εχθρικά υποκείμενα, έχουν καταλάβει οτι είναι αποκομένες απο τη γνώση για τα 
σώματά τους και έχουν αναγνώρισει την ανάγκη να βρεθούν μεταξύ τους, να χτίσουν 
τις γνώσεις και την αυτοπεποίθησή τους, και μαζι, συλλογικά να αντιπαρατεθούν 
στην εξουσία των γιατρών. Κι όταν το έκαναν αυτό έσπαγαν την απομόνωση, την α-
ποδυνάμωση και την άγνοια, και γίνονταν πραγματική απειλή για το κατεστημένο.

Παίρνοντας παράδειγμα, λοιπόν, από αυτά τα ιστορικά γυναικεία κινήματα, η μιγά-
δα ξεκίνησε απο τον προηγούμενο Ιούλιο έναν κύκλο σεμιναρίων με τίτλο "Το σώμα 
μας πεδίο μάχης", με σκοπό να συνευρεθούμε με άλλες γυναίκες, συντρόφισσες και 
αναγνώστριες του περιοδικού, και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν το γυναι-
κείο σώμα και την εκμετάλλευσή του μέσα στον καπιταλισμό. Μετά το επιτυχημένο 
πρώτο σεμινάριο για τον κύκλο της περιόδου και την ιατρικοποίηση του1, στο δεύτε-
ρο σεμινάριο, θελήσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να επικεντρωθούμε σ’αυτή 
την κρυμμένη ιστορία της σύγκρουσης των γυναικών με τον γιατρό και την επιστή-
μη. Να μάθουμε την ίδια μας την ιστορία, να εμπνευστούμε απο τους αγώνες των γυ-
ναικών και να πλαισιώσουμε τα σεμινάρια με μια ιστορική αναγκαιότητα για συλλογι-
κή δράση που αντιμετώπισαν κι άλλες γυναίκες πριν απο εμάς. 

Σας παραθέτουμε λοιπόν κάποιες απο τις βασικές μάχες που εντοπίσαμε και πα-
ρουσιάσαμε στο σεμινάριο.

γυναίκες και ιατρική επιστήμη
Δε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους γυναικολόγους, χωρίς να μιλήσουμε συνο-
λικότερα για την ιατρική επιστήμη και την ιστορία της. Η ιατρική επιστήμη, δεν ήταν 
προϊόν μιας φυσικής, εξελικτικής πορείας της ανθρώπινης κοινωνίας όπως παρου-

σιάζεται σημέρα, αλλα μια μορφή εξουσίας που αναπτύχθηκε με τη βία, χέρι χέρι με 
την εγκαθίδρυση του καπιταλιστικού συστήματος. Κι έτσι η ιατρική επιστήμη έχει πο-
λιτική ατζέντα σε σχέση με τις γυναίκες. Στοχεύει στην πειθάρχηση του γυναικείου 
σώματος με σκοπό τον έλεγχο της πιο σημαντικής ίσως λειτουργίας του στον καπιτα-
λισμό: τη ανθρώπινη αναπαραγωγή. 

Η σύγχρονη γυναικολογία ήρθε να πατήσει πάνω στην σταδιακή υποτίμηση των 
γυναικών που είχε ξεκινήσει ήδη απο τις απαρχές του καπιταλισμού. Η πρώτη τέτοια 
υποτίμηση εντοπίζεται κατα τα τέλη του 15ου έως τον 18ο αιώνα με το γνωστό ‘κυνή-
γι των μαγισσών’ για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο περιοδικό. Το κυνή-
γι των μαγισσών ήταν μια σφοδρή, οργανωμένη επίθεση στη δύναμη και την αυτο-
νομία των γυναικών- μια απόπειρα να πειθαρχηθεί η συμπεριφορά τους και να παρ-
θεί ο έλεγχος του γυναικείου σώματος απο τις ίδιες τις γυναίκες, ώστε η αναπαραγω-
γική ικανότητα του γυναικείου σώματος να ελέγχεται πλεον απο τους φορείς εξουσί-
ας του νεοσύστατου καπιταλιστικού σύστηματος.

Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε Ευρώπη και Αμερική, δολοφονήθηκαν ως ‘μά-
γισσες’,  κατηγορούμενες για τα εγκλήματα της αντισύλληψης, έκτρωσης, παιδοκτο-
νίας και τη χρήση διαφόρων φυτικών σκευασμάτων. Επρόκειτο για γυναικείες φιγού-
ρες, πολλές απο τις οποίες ήταν λαϊκές θεραπεύτριες,  που δεν υπάκουαν στα νέα 
πρότυπα που επέβαλε το νέο σύστημα κοινωνικής οργάνωσης του καπιταλισμού. 
Στην επίθεση αυτή τραυματίστηκε ένα σημαντικό σώμα ιατρικών γνώσεων και πρα-
κτικών που κατείχαν οι γυναίκες, θεραπεύτριες ή μη2. 

Παρ’όλα αυτά η μάχη γύρω απο τη θεραπευτική γνώση και τον έλεγχο του γυναι-
κείου σώματος συνεχίστηκε για τουλάχιστον τρεις αιώνες, και η παράδοση της λαϊκής 
ιατρικής επιβίωνε δυναμικά μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα οπου στο πλαίσιο μιας 
γενικότερης ταξικής ήττας, άρχισαν να αναβαθμίζονται οι αστοί γιατροι και να στοχο-
ποιούν τις λαϊκές θεραπεύτριες. 

Στην Αμερική όμως, η στοχοποίηση αυτή βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυνα-
μικό κίνημα που αναδύθηκε τη δεκαετία 1830-40 και αντιτέθηκε μια σειρά νόμων 
που απαγόρευαν τους λαϊκούς θεραπευτές. Το Λαϊκό Κίνημα Υγείας (Popular Health 
Movement)3, αποτελούνταν απο γυναίκες και άντρες βοτανολόγους και λαϊκούς θε-
ραπευτές που μίλησαν για την ιατρική ως πολιτική ιδεολογία. Είπαν ότι το ποιος τε-
λικά κατασκευάζει και ελέγχει τη γνώση αποτελεί λόγο για ταξική σύγκρουση. Άσκη-
σαν δημόσια κριτική στον παρασιτικό και επιστημονικοφανή χαρακτήρα των αστών 
γιατρών και τις αναξιόπιστες πρακτικές τους (όπως η αφαίμαξη ή η χρήση υδραργύ-
ρου). Το κίνημα αυτό ήταν μέρος μιας γενικευμένης κοινωνικής αναταραχής της επο-
χής, όπου οι θεραπεύτριες είχαν ακόμη κοινωνικό έρεισμα, και στις αρχές του 1850 
πέτυχε να ανακληθούν όλοι οι νόμοι που απαγόρευαν τις λαϊκές θεραπεύτριες.

Παρόλ’ αυτά, η αύξηση της εξουσίας της αστικής τάξης συνέχισε να δίνει πάτημα 
στον αναδυόμενο κλάδο της ιατρικής. Έναν ανδροκρατούμενο κλάδο που αρεσκόταν 
στους πειραματισμούς, ειδικά πάνω στο γυναικείο σώμα, πρώτα με πειραματικά χει-
ρουργεία σε μαύρες σκλάβες στις φυτείες4, χωρίς αναισθησία, και έπειτα με αναισθη-
σία σε λευκές στα νέα πανεπιστήμια. Η γυναικολογία άρχισε να πειραματίζεται και να 
εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και κάθε γυναίκα που γεννούσε ή θεραπευόταν 
σε μαία, σήμαινε ένα λιγότερο πειραματόζωο για τη νέα “ιατρική κοινότητα”. Οργανω-
μένοι πια, με τις νέες θεωρίες για τη γυναικεία “φύση” που έβλεπε τις γυναίκες της α-
στικής τάξης ως νοσούσες και τις γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων ως νοσηρές, 
οι γυναικολόγοι ξαναεπιτέθηκαν στις μαίες και τις λαϊκές θεραπεύτριες μέσω δημόσι-
ας συκοφάντησης, μέχρι που το 1920-30, όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ απαγόρευσαν με 
νόμο την άσκηση του επαγγέλματος της μαίας και επέβαλαν η μαιευτική και η γυναι-
κολογία να ασκούνται μόνο από άντρες γιατρούς.

δεύτερο κύμα φεμινισμού - μετωπική σύγκρουση με το ιατρικό κατεστημένο
Η πιο πρόσφατη, όμως, σύγκρουση των γυναικών με το ιατρικό κατεστημένο, έγινε 
στα μέσα του 20ου αιώνα, στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, απο τις φεμινίστριες του λε-
γόμενου δεύτερου κύματος. Σ’αυτές τις γυναίκες χρωστάμε και την γνώση της ιστο-
ρίας που αναφέρουμε παραπάνω. Χωρίς αυτές, η ιστορία της εγκαθίδρυσης της ιατρι-
κής επιστήμης εις βάρος των γυναικών θα παρέμενε κρυφή.

Οι φεμινίστριες της εποχής ήρθαν σε ολική ρήξη με το σεξιστικό κατεστημένο 
γύρω τους - ένα κατεστημένο που είχε καταφέρει να τις κλείσει στα σπίτια, μέσα σε 
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Η γνώση που αναπτύχθηκε απο αυτές τις ομάδες χρησιμοποιήθηκε απο κάποιες 
γυναίκες για να δημιουργήσουν τις πρώτες Φεμινιστικές Κλινικές βασισμένες στις α-
ξίες του φεμινιστικού κινήματος. Στελεχώθηκαν από γυναίκες που δεν ήταν γιατροί, 
προσέφεραν ασφαλή έκτρωση, συνέχισαν τη γυναικεία έρευνα που έκαναν οι ομάδες 
αυτοεξέτασης για θέματα υγείας γυναικών.

Δυστυχώς, με τη νομιμοποίηση της έκτρωσης το 1973, ξεκίνησε μια σταδιακή α-
φομοίωση των αιτημάτων των φεμινιστριών απο το κράτος. Οι φεμινιστικές κλινικές 
μπήκαν σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, και πολλές απο τις λευκές, μεσο-
αστές γυναίκες και φοιτήτριες που τις στελέχωσαν, ανέπτυξαν καριέρες στην ιατρική 
και αφιερώθηκαν σε ένα είδους κρατικού φεμινισμού. Η πιο σημαντική κριτική όμως 
στο γυναικείο κινήμα ήρθε απο τις μαύρες φεμινίστριες που κατέδειξαν το ρόλο που 
έπαιζε η φυλή και η τάξη στην καταπίεση των γυναικών. Οι μαύρες φεμινίστριες  έ-
νιωθαν ότι συχνά οι ομάδες αυτοσυνείδησης ασχολούνταν με θέματα που αφορού-
σαν πιο πολύ τη λευκή νοικοκυρά και τη νέα λευκή γυναίκα, παρά τις μαύρες γυναί-
κες που ήταν απασχολημένες με την καθημερινή επιβίωση. Επίσης βασικό ζήτημα 
ήταν ότι η πολιτική διεκδίκηση για το δικαίωμα στην έκτρωση, ένα τόσο βασικό θέμα 
για τις λευκές φεμινίστριες, δεν ήταν καθόλου απλό για τις μαύρες γυναίκες αφού οι ί-
διες ήταν στο στόχαστρο της οργανωμένης επίθεσης του κράτους ενάντια στο δικαί-
ωμά τους στην αναπαραγωγή (μαζικές στειρώσεις, πληθυσμιακός έλεγχος, συνθήκες 
φτώχειας που δεν τους επέτρεπαν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί).  Επίσης η σύν-
δεση των φεμινιστικών δομών υγείας με προγράμματα οικογενειακού σχεδιασμού έ-
κανε τις μαύρες γυναίκες να βλέπουν τις Κλινικές Φεμινιστικής Υγείας με καχυποψία, 
λόγω του ρόλου που παραδοσιακά έπαιζαν τέτοια προγράμματα στην πολιτική πλη-
θυσμιακού ελέγχου του αμερικανικού κράτους5.

ςυμπεράσματα για το σήμερα
Οι διεκδικήσεις των γυναικών στις δεκαετίες του '60 και του '70 πέτυχαν, μέχρι ένα 
σημείο, τη συλλογική ανατίμηση των γυναικών σε πολλούς τομείς της ζωής. Οι δο-
μές αυτομόρφωσης, οι φεμινιστικές πολιτικές ομάδες, και η συλλογική γνώση που α-
νέπτυξε το κίνημα έφερε τις γυναίκες σε μια πιο δυνατή, οργανωμένη θέση απένα-
ντι στους θεσμούς του καπιταλιστικού συστήματος που συντηρούσαν την υποτίμηση 
των γυναικών, και διεκδίκησε σημαντικά δικαιώματα για τις γυναίκες. 

Σήμερα τα πράγματα είναι δυστυχώς πιο δύσκολα. Βρισκόμαστε πάλι μόνες απέ-
ναντι στους γυναικολόγους και το ιατρικό σύστημα, χωρίς σωστή πληροφόρηση και 
αποκομμένες απο την κληρονομιά των γυναικείων κινημάτων.  Παρόλ’ αυτά, τα πολι-
τικά εργαλεία που μας κληροδότησαν τόσο οι λευκές, όσο και οι μαύρες φεμινιστρι-
ες της εποχής είναι ανεκτίμητης αξίας γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν στη δική μας 
μάχη για τη συλλογική μας ανατίμηση. Είναι στο χέρι μας να τα μάθουμε και να τα 
χρησιμοποιήσουμε. 
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ένα ασφυκτικό οικιακό ιδεώδες όπου μοναδική απασχόληση ήταν η αναπαραγωγή 
και φροντίδα των παιδιών και του άντρα. Η γυναικολογία, ως η μόνη πια ειδική επι-
στήμη για τις λειτουργίες του γυναικείου σώματος και συνολικότερα της γυναικείας 
συμπεριφοράς, έχει ήδη γεννήσει ένα σωρό σύνδρομα, παθήσεις, μοντέλα συμπερι-
φοράς που αντανακλούσαν το σεξισμό των κοινωνικών συσχετισμών.

Σε μια περίοδο γενικότερης κοινωνικής αναταραχής, οι γυναίκες που συμμετείχαν 
στα ανταγωνιστικά κινήματα της εποχής, γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι υφίσταντο 
ειδική καταπίεση μέσα στον καπιταλισμό. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη πληροφόρη-
σης και γνώσης για τα ίδια τους τα σώματα, και βλέποντας την ανάγκη για ένα δυνα-
μικό κίνημα, συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την προσωπική και 
συλλογική εμπειρία απο την καθημερινή τους ζωή ως αφετηρία για να μιλήσουν για 
την καταπίεση που δέχονταν. 

 Απο νωρίς κατάλαβαν ότι το γυναικείο σώμα μέσα στην πατριαρχία και τον καπιτα-
λισμό ταυτιζόταν με την αναπαραγωγή και αντιμετωπιζόταν ως τέτοιο απο το ιατρικό 
σύστημα. Κατέδειξαν όμως πώς οι ίδιες δεν είχαν τον έλεγχο της αναπαραγωγής τους 
-  απ’ τη μία ήταν εγκλωβισμένες στον κοινωνικό ρόλο της μητρότητας, κι απ’την άλλη 
η αντισύλληψη ήταν (και είναι) επικίνδυνη, ενώ η έκτρωση ήταν παράνομη. Συνειδη-
τοποίησαν ότι το γυναικείο σώμα εποπτευόταν πολύ περισσότερο απο τους γιατρούς 
σ’όλες τις φάσεις της ζωης μιας γυναίκας και ότι η ιατρική ήταν σεξιστικά δομημένη: 
άντρες αυθεντίες είχαν την εξουσία πάνω σε γυναίκες ασθενείς, και προστάτευαν την 
εξουσία τους με το να αποκόβουν τις γυναίκες από τη γνώση. 

Οι γυναίκες διεκδίκησαν τον επανέλεγχο στα σώματά τους ανοίγοντας πολλαπλά 
μέτωπα συγκρούσεων με το κοινωνικό και ιατρικό κατεστημένο.  

Τη δεκαετία του '70, μαζικές κινητοποιήσεις υπέρ του δικαιώματος στην έκτρωση 
εξαπλώθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική. Το αίτημα της έκτρωσης ήταν σημαντικό για 
τις γυναίκες, γιατί μ΄αυτό οι ίδιες διεκδικούσαν τον έλεγχο της αναπαραγωγής τους, 
και την κοινωνική αναγνώριση ότι η μητρότητα δεν είναι μονόδρομος. Όταν είδαν ότι 
οι θεσμοί επέμεναν στην απαγόρευση, πολλές γυναίκες πήραν τον έλεγχο από τα χέ-
ρια των γιατρών και του κράτους και δημιούργησαν οι ίδιες φεμινιστικά δίκτυα που 
προσπάθησαν να βοηθήσουν γυναίκες να κάνουν έκτρωση. Ίσως το πιο ριζοσπαστι-
κό παράδειγμα αυτο-οργάνωσης ήταν το παράνομο φεμινιστικό δίκτυο εκτρώσεων 
Jane Collective, στο Σικάγο. Οι γυναίκες του δικτύου έμαθαν την τεχνική της απόξε-
σης και παρέκαμψαν τους γιατρούς, πραγματοποιώντας 11,000  εκτρώσεις παρα τις 
διαρκείς συλλήψεις και επιδρομές μπάτσων στα μέρη όπου έκαναν τις επεμβάσεις.

Πάνω απ’όλα, το γυναικείο κίνημα αμφισβήτησε ριζικά τη σχέση με το γυναικολό-
γο και την τυφλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Κατάλαβε ότι η πρακτική του γιατρού 
καθοριζόταν από τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις για τις γυναίκες, αντιλήψεις 
συνήθως απόλυτα εχθρικές προς τις γυναίκες.

Βασικό ρόλο σ’αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησης έπαιξαν οι λεγόμενες ομάδες 
αυτομόρφωσης και αυτοσυνείδησης.  Εκατοντάδες ομάδες γυναικών σε Ευρώπη και Α-
μερική ξεκίνησαν να βρίσκονται σε σπίτια και σε στέκια με σκοπό να συζητήσουν με-
ταξύ τους, για να χτίσουν γνώση μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών. Μέσα από τη θε-
ωρητική και βιωματική αυτομόρφωση, διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες γυναίκες εί-
χαν κοινά ιατρικά προβλήματα και ότι η αλληλοενημέρωση τις έκανε πιο δυνατές απέ-
ναντι στους γιατρούς. Για πρώτη φορά μετά απο χρόνια, αναπτύχθηκαν νέες ιδέες και 
νέες τεχνικές (όπως η αυτο-εξέταση με κολποσκόπιο), και άρχισε να δημιουργείται ένα 
νέο σώμα γνώσης το οποίο διακινήθηκε μέσα απο σεμινάρια, μπροσούρες και αυτοεκ-
δόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συλλογικής δουλειάς απο γυναίκες για 
γυναίκες, ήταν το βιβλίο "Εμεις και το Σώμα μας” (Our Bodies Ourselves), που εκδόθηκε 
απο την Ομάδα Γυναικών Βοστώνης το 1973 και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. 

Ομάδες αυτοσυνείδησης

1 Δείτε το Info Cafe του τεύχους 12 για πιο αναλυτική αναφορά στο πρώτο σεμινάριο

2  Για μια εις βάθος ανάλυση αυτής της ιστορικής περιόδου, δείτε το βιβλίο της Σύλβιας Φεντερίτσι, Ο 

Κάλιμπαν και η Μάγισσα, Εκδόσεις των Ξένων, Θεσσαλονίκη 2011.

3 Θα βρείτε εκτενή αναφορά στο Λαϊκό Κίνημα Υγείας στο βιβλίο των Barbara Ehrenreich & Deιdre 

English, Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers, ό.π.

4 Αναφερόμαστε στον "πατέρα" της γυναικολογίας J. Marion Sims, ο οποίος αγόραζε γυναίκες 

σκλάβες και έκανε πειραματικές εγχειρήσεις στα σώματά τους.

5 Δείτε το άρθρο Φύλο, Φυλή, Τάξη και κράτος πρόνοιας- Το παράδειγμα των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ, 

στο τεύχος 13 της Μιγάδας.

Ο "πατέρας" της γυναικολογίας J. 
Marion Sims, που αγόραζε γυναίκες 
σκλάβες και έκανε πειραματικές 
εγχειρήσεις στα σώματά τους.

Διαδήλωση υπέρ του δικαιώματος 
της έκτρωσης.

ΚύΚλοΣ ΣύζΗτΗΣεων: 
το σώμα μας πεδίο μάχης
τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο Άρχείο ’71 με πρόσκληση 
απο την ομάδα μιγάδα. συμμετέχουν αποκλειστικά γυναίκες και οι 
αναγνώστριες του περιοδικού είναι φυσκά πολύ ευπρόσδεκτες να 
συμμετάσχουν. Για συμμετοχή ή πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί 
μας: omadamigada@yahoo.com


