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πρωτοετείς μαρτυρίες 
από το ΤΕΙ Αθήνας

γνώστριάς μας, αυτή τους τη θέση θα πρέπει να την 
εμπεδώσουν από τα πρώτα κιόλας βήματα επαφής 
με το αντικείμενο του επαγγέλματος. Από το πρώτο 
κιόλας εξάμηνο οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην ι-
ατρική εξουσία και το σεξισμό των γυναικολόγων. 
Οι πρωτοετείς οφείλουν επίσης να αποδεχτούν ότι 
θα έχουν περιορισμένη κρίση και πρωτοβουλία στο 
μέλλον ως επαγγελματίες, ενώ θα πρέπει να συμ-
μαχούν με το γιατρό και όχι με τη γυναίκα. Η τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και οι καθηγητές πουλάνε αυ-
θεντία και ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να την α-
πευθύνουν στις γυναίκες, γιατί είναι αυτές που θα 
εφαρμόσουν την κρατική σεξιστική πολιτική μέσα 
στα νοσοκομεία, αλλά και αυτές που εν τέλει θα την 
αποδεχθούν σιωπηρά ως αναπόφευκτο κακό που 
συνοδεύει την εγκυμοσύνη και τη γέννα τους. Φαί-
νεται λοιπόν ότι έχουμε πολύ σημαντικά προβλήμα-
τα να αντιμετωπίσουμε ως γυναίκες, απέναντι στην 
ιατρική αυθαιρεσία και εξουσία. Και δεδομένου ότι 
αυτή εδραιώνεται κοινωνικά μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, ας δούμε κάποιες από τις απόψεις 
που άκουσαν φέτος οι πρωτοετείς του ΤΕΙ Μαιευτι-
κής από καθηγητές της σχολής.

γραμμή για την έκτρωση: «μην σκοτώνετε 
παιδιά!»
Από τα πρώτα θέματα που άγγιξαν ορισμένοι κα-
θηγητές είναι η έκτρωση. Σύμφωνα με τους συγκε-
κριμένους καθηγητές, δεν πα να είναι νόμιμη η δι-
ακοπή κύησης τις πρώτες 12 εβδομάδες στη χώρα 
μας, εάν μια γυναίκα επιλέξει αυτή τη λύση σημαί-
νει ότι «σκοτώνει παιδιά». Μάλιστα, καθηγητές ανα-
φέρθηκαν στο ότι κατά τη γνώμη τους «υπάρχει και 
ένα όριο» (στο πόσα παιδιά θα... σκοτώσουμε), υπο-
στηρίζοντας ότι οι ελληνίδες επιλέγουν την έκτρω-
ση σαν προτιμότερη μέθοδο αντισύλληψης και ότι 
«αυτό είναι ανεύθυνο». Η τεκμηρίωση δεν είναι κα-
μιά άλλη παρά η παραδοσιακή δογματική του πάπ-
πα της ρώμης και των ορθόδοξων συμπατριωτών 
μας, σύμφωνα με την οποία ακόμη και ο πρώτος 
πολλαπλασιασμός του γονιμοποιημένου κυττάρου 
αποτελεί... «δυνητική ζωή». Βέβαια! Πώς έχει διαφύ-
γει σε όλες τις γυναίκες της υφηλίου ότι το πρώτο 
τρίμηνο έχουν μέσα τους έναν πανέτοιμο άνθρωπο 
που μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από το σώμα και 
την εργασία τους, είναι ένα περίεργο πράγμα! Στο 
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε, συ-
μπληρωματικά και σε αυτό το κείμενο, μια άποψη 
της Μιγάδας για την επιλογή της έκτρωσης ως μέ-
θοδο αντισύλληψης. Λέμε ότι οι γυναίκες επιλέγου-
με την έκτρωση γιατί, παρότι αποτελεί παρεμβατι-
κή μέθοδο η οποία συχνά φέρει έντονο ψυχολογι-
κό κόστος, είναι μια παρέμβαση που γίνεται «μια κι 
έξω», δεν επιβάλει το άγρυπνο βλέμμα του γυναικο-
λόγου και την καθημερινή πειθαρχία του χαπιού και 
δεν εξαρτάται από τον άντρα. Με λίγα λόγια, απο-
τελεί μια λιγότερο ιατρικοποιημένη από άλλες μορ-
φές (πχ. χάπι ή σπιράλ) αντισύλληψης διαδικασία, 
μια ενεργητική απόφαση για τον έλεγχο του σώμα-
τός μας απέναντι σε όσους μας βλέπουν ως αναπα-
ραγωγικές μηχανές. Νομίζουμε ότι το ζήτημα των 
συγκεκριμένων καθηγητών στο ΤΕΙ Μαιευτικής εί-

ναι ακριβώς ότι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στον 
έλεγχο που διεκδικούν οι γυναίκες, πράγμα που 
δεν έκρυψαν από τις φοιτήτριες. Τις πληροφόρη-
σαν για το «δημογραφικό πρόβλημα» που έχει δη-
μιουργήσει η άρνηση των γυναικών να φέρουν παι-
διά σε έναν κόσμο όταν δε τα θέλουν. «Το δημογρα-
φικό», είπαν, «είναι πρόβλημα εθνικό, καθώς οι ρυθ-
μοί αναπαραγωγής των αλλοδαπών είναι ταχύτεροι 
από αυτούς των ελλήνων». Μάλιστα! Σεξισμός χω-
ρίς ρατσισμό γίνεται; Δε γίνεται. Αυτό όμως που λέ-
γεται πίσω από αυτά τα λόγια των καθηγητών είναι 
ότι προτεραιότητα και λόγο στον έλεγχο της αναπα-
ραγωγής έχει το κράτος, ότι δεν είναι δικαίωμα και 
θέμα δικό μας, των γυναικών.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ακούστηκαν και ε-
πιχειρήματα χωρίς τον απαραίτητο επιστημονικό 
μανδύα. Όπως ισχυρίστηκε επίκουρος καθηγητής 
ανατομίας, η έκτρωση είναι πρόβλημα όχι μόνο ε-
πειδή προκαλεί προβλήματα στην μήτρα, αλλά ε-
πειδή η γυναίκα χάνει το ένστικτο της μητρότητας 
και της πέφτει η λίμπιντο! Δηλαδή η γυναίκα που 
δεν είχε εξαρχής καμία όρεξη να γίνει μάνα χάνει το 
ένστικτο της μητρότητας... Αφού γι’ αυτό έκανε έ-
κτρωση, stupid! Αλλά ας σοβαρευτούμε. Ο ισχυρι-
σμός ότι η γυναίκα χάνει την λίμπιντό της δεν είναι 
υπεράσπιση της γυναικείας σεξουαλικότητας (αλ-
λιώς θα έλεγαν, κορίτσια κάντε σεξ ελεύθερα και μη 
σας νοιαζει, θα βρούμε τρόπο να επωμιστούν οι ά-
ντρες το βάρος της αντισύλληψης). Η «διατήρηση 
της λίμπιντο» συμφέρει τους άντρες οι οποίοι δεν 
χάνουν ευκαιρία να μας θυμίσουν πόσο διαθέσιμες 
πρέπει να είμαστε στα σεξουαλικά τους καλέσματα. 
Επίσης, η πάλαι ποτέ άποψη ότι η γυναικεία σεξου-
αλικότητα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την 
τεκνοποίηση μπαίνει από το παράθυρο, παρότι οι 
γυναίκες έχουν παλέψει εδώ και χρόνια για την απο-
σύνδεση των δύο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι μαίες στην ελ-
λάδα διαπαιδαγωγούνται στην αποδοχή μιας πο-
λιτικής υγείας που θέλει την έκτρωση να είναι επι-
στημονικά, κοινωνικά αλλά και ηθικά απαράδεκτη. 
Όταν αυτό λέγεται δια στόματος δύο και τριών κα-
θηγητών κατά τις εισαγωγικές ομιλίες της σχολής, 
είναι οφθαλμοφανές ότι το συγκεκριμένο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα προωθεί οργανωμένα μια γραμμή 
ενάντια στις εκτρώσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η 
γραμμή ωφελεί και τα επαγγελματικά/συντεχνιακά 
συμφέροντα των μαιών, καθώς όσο πιο πολύ φλο-
μώσουν τις γυναίκες να απέχουν από τις εκτρώσεις, 
τόσο πιο πολλές γέννες θα γίνονται, και τόσο πιο 
πολλά φράγκα θα βγαίνουν. Μπορεί να ακούγεται 
απλοϊκό, αλλά οι ροές χρήματος συχνά μας αποκα-
λύπτουν ότι οι «ηθικές ανησυχίες» των καθηγητών 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν είναι παρά αγνό υλικό συμφέρον. 
Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε επομένως με το γε-
γονός ότι όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για έ-
κτρωση στην καλύτερη μας κοιτάνε με οίκτο και 
στη χειρότερη θα μας πουν να το ξανασκεφτούμε 
και ότι εμείς φταίμε που μείναμε έγκυες. 

Τέλος, δεν γνωρίζουμε εάν είναι τυχαίο, αλλά τα 
γραφεία του συλλόγου «Αγκαλιά- Σύλλογος για την 
Προστασία του Αγέννητου Παιδιού» είναι ακριβώς 
απέναντι από το κτήριο της Σχολής Μαιευτικής. Η 

«Αγκαλιά» είναι ΜΚΟ από το 1998 και χρόνια εχθρός 
των εκτρώσεων στην ελλάδα. Η Πρόεδρός του Βαρ-
βάρα Μεταλληνού είναι πρεσβυτέρα της εκκλησίας 
και έχει δηλώσει σχετικά με το «δημογραφικό πρό-
βλημα» της ελλάδας: 

«Οι γεννήσεις έχουν κατέβει περίπου στις 
90.000 τον χρόνο, έναντι 150.000  που είχα-
με προ 10ετίας, για να μην πάω παραπέρα και 
επίσης, 20.000 περίπου να υπολογίσουμε ότι 
είναι γεννήσεις ξένων. Όπως και μεις πήγαμε 
στις διάφορες χώρες (ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ) και 
ο νους μας ήταν στην πατρίδα μας, έτσι και η 
σκέψη αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι 
για την πατρίδα τους, δεν μπορούμε να υπο-
λογίζουμε σε ‘αφομοιώσεις’ και άλλα παρό-
μοια... Πάντως, γενικά, το φαινόμενο της υπο-
γεννητικότητας είναι πολύ διαδεδομένο, και 
οι αμβλώσεις είναι κατοχυρωμένες πλέον, με 
τον νόμο 1609/86, για τις οποίες δαπανώνται 
χιλιάδες ευρώ! [...] Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γε-
νοκτονία γίνεται, και αυτό το έχουν καταλάβει 
οι γείτονές μας από όλες τις πλευρές, και προ-
πάντων από τα ανατολικά (ενν.Τουρκία).4»

Ο σύλλογος συνεργάζεται βέβαια και με επιστή-
μονες (αλίμονο!), όπως ο εθελοντής γυναικολόγος-
μαιευτήρας Δρ. Βασίλειος Μπέλλος, ο οποίος δια-
κατέχεται από ιδιαίτερα πατριωτικά αισθήματα και 
ανησυχίες σχετικά με την αναπαραγωγή των ελλή-
νων και τα χρέη της σύγχρονης γυναίκας προς την 
κοινωνία. Ίσως ο σύλλογος ξέρει που θα βρει τους 
κατάλληλους συμμάχους της επιστημονικής κοινό-
τητας... Είναι το ΤΕΙ Μαιευτικής και σύλλογος «Αγκα-
λιά» απλά γείτονες στην ακαδημία πλάτωνος; Σίγου-
ρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία στις απόψεις τους.

γραμμή για τον HPV: «έχετε κακή σεξουαλική 
συμπεριφορά»
Πέρα από τις θέσεις του για τα αναπαραγωγικά δι-

ΜισογυνισΜου;    

κ
άποια αναγνώστρια του περιοδικού επικοινώνησε πρόσφατα μαζί μας 
για να μας περιγράψει με θυμό τις πρώτες εντυπώσεις της από τον πα-
νεπιστημιακό κόσμο της μαιευτικής στην ελλάδα. Την ευχαριστούμε 
πολύ για αυτή την επικοινωνία και παρουσιάζουμε τη μαρτυρία της 

παρακάτω σε μορφή κειμένου. Η πρωτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΙ Μαιευτικής της 
Αθήνας δήλωσε «φρικαρισμένη με αυτά που άκουσε την πρώτη εβδομάδα της 
στη σχολή!». Τα γεγονότα που μας περιέγραψε ήταν όντως αποκαλυπτικά. Η ε-
μπειρία της στο ΤΕΙ Μαιευτικής μάλλον εξηγεί πολλά για το γιατί οι γυναικολογι-
κές και μαιευτικές πρακτικές στην ελλάδα έχουν καταλήξει να είναι τόσο εχθρι-
κές προς τις γυναίκες. Και εξηγούμαστε: μηδενικός σεβασμός στην πρωτοβου-
λία και επιθυμία της εγκύου και επιτόκου, αμφισβήτηση του κριτηρίου της γυ-
ναίκας για το σώμα της, επιβολή πειθαρχίας γύρω από το τι επιτρέπεται να κάνει 
και τι όχι, συνεχής παρακολούθηση της εγκύου σαν να είναι άρρωστη, αντίλη-
ψη της γέννας ως χειρουργική επέμβαση και προώθηση βλαπτικών παρεμβατι-
κών πρακτικών κατά τον τοκετό. Αυτά είναι μόνο λίγα από όσα θα μπορούσαμε 
να απαριθμήσουμε εδώ σχετικά με την ιατρικοποίηση της εμπειρίας της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού. 

Αυτή η υποτίμηση της δύναμης των γυναικών καθόλου δεν προέρχεται από 
μία φυσική-υλική πραγματικότητα που να στοιχειοθετεί ότι η γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι ανήμπορη, ασθενής ή υπό α-
πειλή. Όχι, δεν πρόκειται για «βιολογικά γεγονότα». Η υποτίμηση που περιγρά-
φουμε προέρχεται από την απαξιωμένη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, 
σήμερα αλλά και επί εκατονταετίες πριν. Κατ’ επέκταση, ο ιατρικός κλάδος έχει 
επιτύχει να είναι σήμερα ένας επίσημος φορέας σεξισμού και κομβικός παίχτης 
στη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών για την αναπαραγωγή του πληθυ-
σμού. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι η μαιευτική και η γυναικολογία καθόλου 
δεν είναι ουδέτερες επιστήμες. Αντίθετα, είναι ιατρικές επιστήμες που συνδέουν 
τη βιολογία και την κοινωνική πολιτική γιατί διανέμουν δημόσια και με «αντικει-
μενικότητα» τις κυρίαρχες ερμηνείες γύρω από τον έλεγχο του γυναικείου σώ-
ματος, της υποτιθέμενης νοσηρότητάς του και του ρόλου του στην αναπαραγω-
γή. Έχουν δηλαδή πολιτική ατζέντα για τις γυναίκες, η οποία στοχεύει στο να πε-
ριορίσει τον ρόλο μας στην αναπαραγωγή και στο να έχει λόγο το κράτος πάνω 
στο πώς αυτή θα διεξάγεται. Η ιατρική έχει ιδιαίτερη διείσδυση στην κοινωνία 
και τις ζωές μας γιατί μεταμφιέζει την πολιτική ιδεολογία σε επιστήμη, καλύπτο-
ντας τον σεξισμό με τον μανδύα της «φύσης» και της «βιολογίας».

Το ΤΕΙ Αθήνας, όπως και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένας οργανωμένος 
φορέας που μεταφέρει την στόχευση του κράτους στα νεοεισερχόμενα μέλη 
κάθε επαγγελματικού κλάδου. Το Τμήμα Μαιευτικής επομένως κάνει ακριβώς 
αυτό: εκφράζει και εκπαιδεύει τους φοιτητές στον κυρίαρχο λόγο γύρω από το 
γυναικείο σώμα, τον έλεγχό του και την αναπαραγωγή του πληθυσμού. Δεν πρέ-
πει λοιπόν να εκπλαγούμε με τα όσα μας είπε η φοιτήτρια, παρότι μας οργίζουν 
πολύ. Άλλωστε εάν κοιτάξει καμία το επάγγελμα της μαίας στην ελλάδα θα δει 
ότι ουσιαστικά αποτελεί δεκανίκι του κλάδου της γυναικολογίας, ένας κλάδος 
όπου οι άνδρες γιατροί διαπρέπουν. Πάρτε για παράδειγμα την Ελληνική Μαι-
ευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ): από το έτος ίδρυσής της το1973 έως 
σήμερα, δεν είχε στα επταμελή διοικητικά της συμβούλια παρά μόνο δύο γυναί-
κες, και αυτές στη θέση του Ταμία! Η σύνθεση της ΕΜΓΕ αντικατοπτρίζει άλλω-
στε την έμφυλη σύνθεση στον κλάδο: οι άνδρες μαιευτήρες-γυναικολόγοι στην 
ελλάδα είναι 2023, ενώ οι γυναίκες αντίστοιχα 4051. Η αντίστοιχη εικόνα στον 
κλάδο της μαιευτικής είναι ότι οι απόφοιτοι των σχολών μαιευτικής είναι σχε-
δόν εξολοκλήρου (98%) γυναίκες2. Μέχρι και το 1980 δε, οι σχολές μαιευτικής 
δεν δέχονταν άνδρες. Από το 1973 και μετά οι σχολές υποβαθμίστηκαν σε Κέ-
ντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ)  και μετά «ανωτατοποιήθηκαν» σε 
ΤΕΙ3 το 1983, χωρίς αυτή η αλλαγή να σημαίνει το παραμικρό για τον υποτιμημέ-
νο ρόλο της μαίας και άλλων παραϊατρικών επαγγελμάτων σε σχέση με τον για-
τρό ή το γυναικολόγο. 

Αλλά δεν είναι τόσο τα στοιχεία που μιλάνε, όσο τα γεγονότα. Οι μαίες σήμε-
ρα είναι σιωπηλές, κοινωνικά αποδυναμωμένες και υπό τον πλήρη έλεγχο των 
γυναικολόγων, πράγμα που το γνωρίζουμε και από τις δικές μας εμπειρίες τοκε-
τού. Πρόκειται για εργάτριες στις υπηρεσίες του γιατρού-παντογνώστη, παρό-
τι είναι αυτές που συνοδεύουν τη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, αυ-
τές που κάνουν όλη τη δουλειά του ξενυχτιού και της υποστήριξης της γυναί-
κας. Όπως προκύπτει και από τα γεγονότα που συνέβησαν στη σχολή της ανα-

σχολή Μαιευτικήσ 
ή

1 Από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hsog.gr/ Στατιστικά στοιχεία

2 Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μελέτη απορρόφησης 

αποφοίτων, Τμήμα Μαιευτικής, 2007

3 Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, 

www.smme.gr. Επίσης, για τον Σύλλογο στο τεύχος 6 του περιοδικού, τίτλος 

άρθρου «Η δίκη των 79: Οι τοκετοί στο σπίτι διώκονται!»

4  www.agiasofianeoupsychikou.gr, «Η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού 

μιλά για τον σύλλογο αγέννητου παιδιού»

5 Μιγάδα, Τεύχος 14, Χειμώνας-Άνοιξη ’16, «HPV: ένας ιός προς πάσα χρήση»

6 Should boys be vaccinated against the human papilloma virus (HPV)? , 

Guardian, 2011
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γνώστριάς μας, αυτή τους τη θέση θα πρέπει να την 
εμπεδώσουν από τα πρώτα κιόλας βήματα επαφής 
με το αντικείμενο του επαγγέλματος. Από το πρώτο 
κιόλας εξάμηνο οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην ι-
ατρική εξουσία και το σεξισμό των γυναικολόγων. 
Οι πρωτοετείς οφείλουν επίσης να αποδεχτούν ότι 
θα έχουν περιορισμένη κρίση και πρωτοβουλία στο 
μέλλον ως επαγγελματίες, ενώ θα πρέπει να συμ-
μαχούν με το γιατρό και όχι με τη γυναίκα. Η τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και οι καθηγητές πουλάνε αυ-
θεντία και ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να την α-
πευθύνουν στις γυναίκες, γιατί είναι αυτές που θα 
εφαρμόσουν την κρατική σεξιστική πολιτική μέσα 
στα νοσοκομεία, αλλά και αυτές που εν τέλει θα την 
αποδεχθούν σιωπηρά ως αναπόφευκτο κακό που 
συνοδεύει την εγκυμοσύνη και τη γέννα τους. Φαί-
νεται λοιπόν ότι έχουμε πολύ σημαντικά προβλήμα-
τα να αντιμετωπίσουμε ως γυναίκες, απέναντι στην 
ιατρική αυθαιρεσία και εξουσία. Και δεδομένου ότι 
αυτή εδραιώνεται κοινωνικά μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, ας δούμε κάποιες από τις απόψεις 
που άκουσαν φέτος οι πρωτοετείς του ΤΕΙ Μαιευτι-
κής από καθηγητές της σχολής.

γραμμή για την έκτρωση: «μην σκοτώνετε 
παιδιά!»
Από τα πρώτα θέματα που άγγιξαν ορισμένοι κα-
θηγητές είναι η έκτρωση. Σύμφωνα με τους συγκε-
κριμένους καθηγητές, δεν πα να είναι νόμιμη η δι-
ακοπή κύησης τις πρώτες 12 εβδομάδες στη χώρα 
μας, εάν μια γυναίκα επιλέξει αυτή τη λύση σημαί-
νει ότι «σκοτώνει παιδιά». Μάλιστα, καθηγητές ανα-
φέρθηκαν στο ότι κατά τη γνώμη τους «υπάρχει και 
ένα όριο» (στο πόσα παιδιά θα... σκοτώσουμε), υπο-
στηρίζοντας ότι οι ελληνίδες επιλέγουν την έκτρω-
ση σαν προτιμότερη μέθοδο αντισύλληψης και ότι 
«αυτό είναι ανεύθυνο». Η τεκμηρίωση δεν είναι κα-
μιά άλλη παρά η παραδοσιακή δογματική του πάπ-
πα της ρώμης και των ορθόδοξων συμπατριωτών 
μας, σύμφωνα με την οποία ακόμη και ο πρώτος 
πολλαπλασιασμός του γονιμοποιημένου κυττάρου 
αποτελεί... «δυνητική ζωή». Βέβαια! Πώς έχει διαφύ-
γει σε όλες τις γυναίκες της υφηλίου ότι το πρώτο 
τρίμηνο έχουν μέσα τους έναν πανέτοιμο άνθρωπο 
που μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από το σώμα και 
την εργασία τους, είναι ένα περίεργο πράγμα! Στο 
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε, συ-
μπληρωματικά και σε αυτό το κείμενο, μια άποψη 
της Μιγάδας για την επιλογή της έκτρωσης ως μέ-
θοδο αντισύλληψης. Λέμε ότι οι γυναίκες επιλέγου-
με την έκτρωση γιατί, παρότι αποτελεί παρεμβατι-
κή μέθοδο η οποία συχνά φέρει έντονο ψυχολογι-
κό κόστος, είναι μια παρέμβαση που γίνεται «μια κι 
έξω», δεν επιβάλει το άγρυπνο βλέμμα του γυναικο-
λόγου και την καθημερινή πειθαρχία του χαπιού και 
δεν εξαρτάται από τον άντρα. Με λίγα λόγια, απο-
τελεί μια λιγότερο ιατρικοποιημένη από άλλες μορ-
φές (πχ. χάπι ή σπιράλ) αντισύλληψης διαδικασία, 
μια ενεργητική απόφαση για τον έλεγχο του σώμα-
τός μας απέναντι σε όσους μας βλέπουν ως αναπα-
ραγωγικές μηχανές. Νομίζουμε ότι το ζήτημα των 
συγκεκριμένων καθηγητών στο ΤΕΙ Μαιευτικής εί-

ναι ακριβώς ότι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στον 
έλεγχο που διεκδικούν οι γυναίκες, πράγμα που 
δεν έκρυψαν από τις φοιτήτριες. Τις πληροφόρη-
σαν για το «δημογραφικό πρόβλημα» που έχει δη-
μιουργήσει η άρνηση των γυναικών να φέρουν παι-
διά σε έναν κόσμο όταν δε τα θέλουν. «Το δημογρα-
φικό», είπαν, «είναι πρόβλημα εθνικό, καθώς οι ρυθ-
μοί αναπαραγωγής των αλλοδαπών είναι ταχύτεροι 
από αυτούς των ελλήνων». Μάλιστα! Σεξισμός χω-
ρίς ρατσισμό γίνεται; Δε γίνεται. Αυτό όμως που λέ-
γεται πίσω από αυτά τα λόγια των καθηγητών είναι 
ότι προτεραιότητα και λόγο στον έλεγχο της αναπα-
ραγωγής έχει το κράτος, ότι δεν είναι δικαίωμα και 
θέμα δικό μας, των γυναικών.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ακούστηκαν και ε-
πιχειρήματα χωρίς τον απαραίτητο επιστημονικό 
μανδύα. Όπως ισχυρίστηκε επίκουρος καθηγητής 
ανατομίας, η έκτρωση είναι πρόβλημα όχι μόνο ε-
πειδή προκαλεί προβλήματα στην μήτρα, αλλά ε-
πειδή η γυναίκα χάνει το ένστικτο της μητρότητας 
και της πέφτει η λίμπιντο! Δηλαδή η γυναίκα που 
δεν είχε εξαρχής καμία όρεξη να γίνει μάνα χάνει το 
ένστικτο της μητρότητας... Αφού γι’ αυτό έκανε έ-
κτρωση, stupid! Αλλά ας σοβαρευτούμε. Ο ισχυρι-
σμός ότι η γυναίκα χάνει την λίμπιντό της δεν είναι 
υπεράσπιση της γυναικείας σεξουαλικότητας (αλ-
λιώς θα έλεγαν, κορίτσια κάντε σεξ ελεύθερα και μη 
σας νοιαζει, θα βρούμε τρόπο να επωμιστούν οι ά-
ντρες το βάρος της αντισύλληψης). Η «διατήρηση 
της λίμπιντο» συμφέρει τους άντρες οι οποίοι δεν 
χάνουν ευκαιρία να μας θυμίσουν πόσο διαθέσιμες 
πρέπει να είμαστε στα σεξουαλικά τους καλέσματα. 
Επίσης, η πάλαι ποτέ άποψη ότι η γυναικεία σεξου-
αλικότητα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την 
τεκνοποίηση μπαίνει από το παράθυρο, παρότι οι 
γυναίκες έχουν παλέψει εδώ και χρόνια για την απο-
σύνδεση των δύο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι μαίες στην ελ-
λάδα διαπαιδαγωγούνται στην αποδοχή μιας πο-
λιτικής υγείας που θέλει την έκτρωση να είναι επι-
στημονικά, κοινωνικά αλλά και ηθικά απαράδεκτη. 
Όταν αυτό λέγεται δια στόματος δύο και τριών κα-
θηγητών κατά τις εισαγωγικές ομιλίες της σχολής, 
είναι οφθαλμοφανές ότι το συγκεκριμένο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα προωθεί οργανωμένα μια γραμμή 
ενάντια στις εκτρώσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η 
γραμμή ωφελεί και τα επαγγελματικά/συντεχνιακά 
συμφέροντα των μαιών, καθώς όσο πιο πολύ φλο-
μώσουν τις γυναίκες να απέχουν από τις εκτρώσεις, 
τόσο πιο πολλές γέννες θα γίνονται, και τόσο πιο 
πολλά φράγκα θα βγαίνουν. Μπορεί να ακούγεται 
απλοϊκό, αλλά οι ροές χρήματος συχνά μας αποκα-
λύπτουν ότι οι «ηθικές ανησυχίες» των καθηγητών 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν είναι παρά αγνό υλικό συμφέρον. 
Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε επομένως με το γε-
γονός ότι όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για έ-
κτρωση στην καλύτερη μας κοιτάνε με οίκτο και 
στη χειρότερη θα μας πουν να το ξανασκεφτούμε 
και ότι εμείς φταίμε που μείναμε έγκυες. 

Τέλος, δεν γνωρίζουμε εάν είναι τυχαίο, αλλά τα 
γραφεία του συλλόγου «Αγκαλιά- Σύλλογος για την 
Προστασία του Αγέννητου Παιδιού» είναι ακριβώς 
απέναντι από το κτήριο της Σχολής Μαιευτικής. Η 

«Αγκαλιά» είναι ΜΚΟ από το 1998 και χρόνια εχθρός 
των εκτρώσεων στην ελλάδα. Η Πρόεδρός του Βαρ-
βάρα Μεταλληνού είναι πρεσβυτέρα της εκκλησίας 
και έχει δηλώσει σχετικά με το «δημογραφικό πρό-
βλημα» της ελλάδας: 

«Οι γεννήσεις έχουν κατέβει περίπου στις 
90.000 τον χρόνο, έναντι 150.000  που είχα-
με προ 10ετίας, για να μην πάω παραπέρα και 
επίσης, 20.000 περίπου να υπολογίσουμε ότι 
είναι γεννήσεις ξένων. Όπως και μεις πήγαμε 
στις διάφορες χώρες (ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ) και 
ο νους μας ήταν στην πατρίδα μας, έτσι και η 
σκέψη αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι 
για την πατρίδα τους, δεν μπορούμε να υπο-
λογίζουμε σε ‘αφομοιώσεις’ και άλλα παρό-
μοια... Πάντως, γενικά, το φαινόμενο της υπο-
γεννητικότητας είναι πολύ διαδεδομένο, και 
οι αμβλώσεις είναι κατοχυρωμένες πλέον, με 
τον νόμο 1609/86, για τις οποίες δαπανώνται 
χιλιάδες ευρώ! [...] Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γε-
νοκτονία γίνεται, και αυτό το έχουν καταλάβει 
οι γείτονές μας από όλες τις πλευρές, και προ-
πάντων από τα ανατολικά (ενν.Τουρκία).4»

Ο σύλλογος συνεργάζεται βέβαια και με επιστή-
μονες (αλίμονο!), όπως ο εθελοντής γυναικολόγος-
μαιευτήρας Δρ. Βασίλειος Μπέλλος, ο οποίος δια-
κατέχεται από ιδιαίτερα πατριωτικά αισθήματα και 
ανησυχίες σχετικά με την αναπαραγωγή των ελλή-
νων και τα χρέη της σύγχρονης γυναίκας προς την 
κοινωνία. Ίσως ο σύλλογος ξέρει που θα βρει τους 
κατάλληλους συμμάχους της επιστημονικής κοινό-
τητας... Είναι το ΤΕΙ Μαιευτικής και σύλλογος «Αγκα-
λιά» απλά γείτονες στην ακαδημία πλάτωνος; Σίγου-
ρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία στις απόψεις τους.

γραμμή για τον HPV: «έχετε κακή σεξουαλική 
συμπεριφορά»
Πέρα από τις θέσεις του για τα αναπαραγωγικά δι-

ΜισογυνισΜου;    

κ
άποια αναγνώστρια του περιοδικού επικοινώνησε πρόσφατα μαζί μας 
για να μας περιγράψει με θυμό τις πρώτες εντυπώσεις της από τον πα-
νεπιστημιακό κόσμο της μαιευτικής στην ελλάδα. Την ευχαριστούμε 
πολύ για αυτή την επικοινωνία και παρουσιάζουμε τη μαρτυρία της 

παρακάτω σε μορφή κειμένου. Η πρωτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΙ Μαιευτικής της 
Αθήνας δήλωσε «φρικαρισμένη με αυτά που άκουσε την πρώτη εβδομάδα της 
στη σχολή!». Τα γεγονότα που μας περιέγραψε ήταν όντως αποκαλυπτικά. Η ε-
μπειρία της στο ΤΕΙ Μαιευτικής μάλλον εξηγεί πολλά για το γιατί οι γυναικολογι-
κές και μαιευτικές πρακτικές στην ελλάδα έχουν καταλήξει να είναι τόσο εχθρι-
κές προς τις γυναίκες. Και εξηγούμαστε: μηδενικός σεβασμός στην πρωτοβου-
λία και επιθυμία της εγκύου και επιτόκου, αμφισβήτηση του κριτηρίου της γυ-
ναίκας για το σώμα της, επιβολή πειθαρχίας γύρω από το τι επιτρέπεται να κάνει 
και τι όχι, συνεχής παρακολούθηση της εγκύου σαν να είναι άρρωστη, αντίλη-
ψη της γέννας ως χειρουργική επέμβαση και προώθηση βλαπτικών παρεμβατι-
κών πρακτικών κατά τον τοκετό. Αυτά είναι μόνο λίγα από όσα θα μπορούσαμε 
να απαριθμήσουμε εδώ σχετικά με την ιατρικοποίηση της εμπειρίας της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού. 

Αυτή η υποτίμηση της δύναμης των γυναικών καθόλου δεν προέρχεται από 
μία φυσική-υλική πραγματικότητα που να στοιχειοθετεί ότι η γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι ανήμπορη, ασθενής ή υπό α-
πειλή. Όχι, δεν πρόκειται για «βιολογικά γεγονότα». Η υποτίμηση που περιγρά-
φουμε προέρχεται από την απαξιωμένη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, 
σήμερα αλλά και επί εκατονταετίες πριν. Κατ’ επέκταση, ο ιατρικός κλάδος έχει 
επιτύχει να είναι σήμερα ένας επίσημος φορέας σεξισμού και κομβικός παίχτης 
στη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών για την αναπαραγωγή του πληθυ-
σμού. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι η μαιευτική και η γυναικολογία καθόλου 
δεν είναι ουδέτερες επιστήμες. Αντίθετα, είναι ιατρικές επιστήμες που συνδέουν 
τη βιολογία και την κοινωνική πολιτική γιατί διανέμουν δημόσια και με «αντικει-
μενικότητα» τις κυρίαρχες ερμηνείες γύρω από τον έλεγχο του γυναικείου σώ-
ματος, της υποτιθέμενης νοσηρότητάς του και του ρόλου του στην αναπαραγω-
γή. Έχουν δηλαδή πολιτική ατζέντα για τις γυναίκες, η οποία στοχεύει στο να πε-
ριορίσει τον ρόλο μας στην αναπαραγωγή και στο να έχει λόγο το κράτος πάνω 
στο πώς αυτή θα διεξάγεται. Η ιατρική έχει ιδιαίτερη διείσδυση στην κοινωνία 
και τις ζωές μας γιατί μεταμφιέζει την πολιτική ιδεολογία σε επιστήμη, καλύπτο-
ντας τον σεξισμό με τον μανδύα της «φύσης» και της «βιολογίας».

Το ΤΕΙ Αθήνας, όπως και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένας οργανωμένος 
φορέας που μεταφέρει την στόχευση του κράτους στα νεοεισερχόμενα μέλη 
κάθε επαγγελματικού κλάδου. Το Τμήμα Μαιευτικής επομένως κάνει ακριβώς 
αυτό: εκφράζει και εκπαιδεύει τους φοιτητές στον κυρίαρχο λόγο γύρω από το 
γυναικείο σώμα, τον έλεγχό του και την αναπαραγωγή του πληθυσμού. Δεν πρέ-
πει λοιπόν να εκπλαγούμε με τα όσα μας είπε η φοιτήτρια, παρότι μας οργίζουν 
πολύ. Άλλωστε εάν κοιτάξει καμία το επάγγελμα της μαίας στην ελλάδα θα δει 
ότι ουσιαστικά αποτελεί δεκανίκι του κλάδου της γυναικολογίας, ένας κλάδος 
όπου οι άνδρες γιατροί διαπρέπουν. Πάρτε για παράδειγμα την Ελληνική Μαι-
ευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ): από το έτος ίδρυσής της το1973 έως 
σήμερα, δεν είχε στα επταμελή διοικητικά της συμβούλια παρά μόνο δύο γυναί-
κες, και αυτές στη θέση του Ταμία! Η σύνθεση της ΕΜΓΕ αντικατοπτρίζει άλλω-
στε την έμφυλη σύνθεση στον κλάδο: οι άνδρες μαιευτήρες-γυναικολόγοι στην 
ελλάδα είναι 2023, ενώ οι γυναίκες αντίστοιχα 4051. Η αντίστοιχη εικόνα στον 
κλάδο της μαιευτικής είναι ότι οι απόφοιτοι των σχολών μαιευτικής είναι σχε-
δόν εξολοκλήρου (98%) γυναίκες2. Μέχρι και το 1980 δε, οι σχολές μαιευτικής 
δεν δέχονταν άνδρες. Από το 1973 και μετά οι σχολές υποβαθμίστηκαν σε Κέ-
ντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ)  και μετά «ανωτατοποιήθηκαν» σε 
ΤΕΙ3 το 1983, χωρίς αυτή η αλλαγή να σημαίνει το παραμικρό για τον υποτιμημέ-
νο ρόλο της μαίας και άλλων παραϊατρικών επαγγελμάτων σε σχέση με τον για-
τρό ή το γυναικολόγο. 

Αλλά δεν είναι τόσο τα στοιχεία που μιλάνε, όσο τα γεγονότα. Οι μαίες σήμε-
ρα είναι σιωπηλές, κοινωνικά αποδυναμωμένες και υπό τον πλήρη έλεγχο των 
γυναικολόγων, πράγμα που το γνωρίζουμε και από τις δικές μας εμπειρίες τοκε-
τού. Πρόκειται για εργάτριες στις υπηρεσίες του γιατρού-παντογνώστη, παρό-
τι είναι αυτές που συνοδεύουν τη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, αυ-
τές που κάνουν όλη τη δουλειά του ξενυχτιού και της υποστήριξης της γυναί-
κας. Όπως προκύπτει και από τα γεγονότα που συνέβησαν στη σχολή της ανα-

σχολή Μαιευτικήσ 
ή

1 Από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hsog.gr/ Στατιστικά στοιχεία

2 Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μελέτη απορρόφησης 

αποφοίτων, Τμήμα Μαιευτικής, 2007

3 Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, 

www.smme.gr. Επίσης, για τον Σύλλογο στο τεύχος 6 του περιοδικού, τίτλος 

άρθρου «Η δίκη των 79: Οι τοκετοί στο σπίτι διώκονται!»

4  www.agiasofianeoupsychikou.gr, «Η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού 

μιλά για τον σύλλογο αγέννητου παιδιού»

5 Μιγάδα, Τεύχος 14, Χειμώνας-Άνοιξη ’16, «HPV: ένας ιός προς πάσα χρήση»

6 Should boys be vaccinated against the human papilloma virus (HPV)? , 

Guardian, 2011
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Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»

καιώματα και την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώ-
ματος, το ΤΕΙ έχει να προσφέρει στις φοιτήτριές του 
και επίκαιρη (επιστημονική, πάντα) γνώση πάνω σε 
σύγχρονα θέματα που απασχολούν εμάς τις γυναί-
κες. Καθηγητής ενημέρωσε τις φοιτήτριες ότι ο HPV 
θερίζει και ότι «όλοι θα το πληρώσουμε αυτό ακρι-
βά». Ανοίξαμε τον καζαμία μπας και καταλάβουμε τι 
κακό θα μας βρει, αλλά το μήνυμα των καθηγητών 
είναι μάλλον σαφές: «οι νέες γυναίκες που είστε σε-
ξουαλικά ιδιαίτερα ενεργές πρέπει να φοβάστε». Να 
φοβάστε τον καρκίνο του τραχήλου, που προκαλεί-
ται από τον ιό HPV. Τo έχουμε ξαναγράψει εδώ στο 
περιοδικό όμως5: η σχέση μεταξύ του καρκίνου του 
τραχήλου και του ιού δεν είναι αιτιακή, κάτι τέτοιο 
δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, καθώς πολλές γυναίκες 
έχουν καρκίνο τραχήλου χωρίς τον HPV και αντί-
στοιχα πάμπολλες δεν νοσούν μετά την προσβολή 
τους από τον ιό. Ο εκφοβισμός των φοιτητριών από 
τους καθηγητές αφορά ένα πράγμα μόνο, και αυτό 
είναι ο έλεγχος των σεξουαλικών συνηθειών των νε-
αρών γυναικών. Οι καθηγητές άλλωστε το υποστή-
ριξαν ανοιχτά αυτό λέγοντας ότι «φταίει η κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά των εφήβων που τα τελευ-
ταία χρόνια είναι πιο σεξουαλικά ενεργές». Αυτό μά-
λιστα! Η ελευθεριότητα των γυναικών προκαλεί καρ-
κίνο! Τι πιο παραγωγικό για το κράτος, αλλά και για 
τους γυναικολόγους, που θέλουν να προωθήσουν 
μαζικά ένα εμβόλιο που μας προφυλάσει μόνο από 
τα 3 από τα δεκάδες στελέχη του HPV και που ορι-
σμένες φορές γυναίκες έχουν κολλήσει τον ιό παρό-
τι έχουν εμβολιαστεί, ή ακόμα και εξαιτίας του εμ-
βολίου! Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Ε-
ταιρεία που αναφέραμε και παραπάνω πρωτοστατεί 
στην προσπάθεια προώθησης του εμβολίου και σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της «στηρίζει ανεπιφύλακτα 
τα μέτρα που προτείνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών» του Υπουργείου Υγείας. Είναι φυσικό οι 
καθηγητές, μέρος ενός οργανωμένου κρατικού εκ-
παιδευτικού φορέα, να κάνουν χρήση της προνομια-
κής θέσης επαφής που έχουν με τις φοιτήτριες για να 
προωθήσουν την πολιτική μαζικής προώθησης του 
εμβολίου και εκφοβισμού των νεαρών γυναικών. Η 
νευραλγική τους θέση, τους επιτρέπει να διαμορφώ-

νουν τις νεαρές μαίες που στο μέλλον θα συμβου-
λέψουν αντίστοιχες νεαρές γυναίκες, προκαλώντας 
τους φόβο και ενοχή για τις σεξουαλικές τους επιλο-
γές. Οι επιπτώσεις της πολιτικής του ΤΕΙ είναι αλυσι-
δωτές και καταλήγουν, εν τέλει, στην ενοχοποίηση 
της σεξουαλικής ελευθερίας των γυναικών και στη 
λοιδωρία της ιστορικής απόπειρας των γυναικών να 
χειραφετηθούν. Κάπου διαβάζουμε: «Οι επιστήμο-
νες υποψιάζονται ότι τα κρούσματα HPV μολύνσεων 
έχουν αυξηθεί σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης α-
νηθικότητας που επικράτησε από την εποχή της σε-
ξουαλικής απελευθέρωσης των 60ς»6. Έτσι, το αί-
τημα για την αποσύνδεση του σεξ από την αναπα-
ραγωγή, το οποίο διεκδίκησαν οι γυναίκες στο πα-
ρελθόν, αποδυναμώνεται. Τώρα τα αντισυλληπτικά, 
το τσιγάρο, τα ποτά, η άστατη πολυγαμική ζωή σου 
φταίνε για τον καρκίνο σου και είναι δική σου ευθύ-
νη που νόσησες! 

γραμμή για τη θέση των γυναικών σήμερα: «ο 
φεμινισμός σας χάλασε»
Πάντως, οι φοιτήτριες του ΤΕΙ δεν πρέπει να μείνουν 
παραπονεμένες. Οι παραπάνω απόψεις των καθη-
γητών τους, όπως μας είπαν οι ίδιες, στηρίζονται σε 
μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των έμφυλων σχέ-
σεων και μια κατανόηση την χαρακτηριστικών που 
κάνουν μια μαία σωστή! «Μια σωστή μαία, είναι μια 
σωστή γυναίκα», δήλωσε καθηγητής. Πως μοιάζει 
αυτή όμως; Η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοι-
νωνία, σύμφωνα με τον καθηγητή, έχει ξεφτιλιστεί. 
Όπως ακριβώς μας το μετέφερε η φοιτήτρια, ο κύ-
ριος θεωρεί ότι «ο φεμινισμός έχει χαλάσει τις γυναί-
κες». Τις έχει κάνει να βγαίνουν στα διαλείμματα στη 
σχολή και «να καπνίζουν σαν νταλίκες», να χάνουν 
τη θελκτικότητά τους. Η εξίσωση που παρουσίασε 
ο καθηγητής είναι απλή: οι γυναίκες πρέπει να είμα-
στε θελκτικές ώστε να μας θέλουν οι άντρες, ώστε 
να αναπαράγεται το έθνος. Και να σου πάλι το δη-
μογραφικό πρόβλημα- τσουπ! Ο καθηγητής δεν πα-
ρέλειψε φυσικά να ενημερώσει τις φοιτήτριες για το 
πώς ο ίδιος εννοεί τον όρο «θελκτικές». Δεν εννοεί 
προκλητικές, είπε. Όχι βέβαια! Γιατί προκλητικές εί-
ναι «να τα θέλει ο κώλος σου/να είσαι διαθέσιμη», 
άρα σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιοκτησία κανενός. Αυτό 
που εννοεί ο κύριος καθηγητής είναι να είμαστε α-
νοιχτά διαθέσιμες για τις ορέξεις του κάθε αρσενι-
κού, πειθαρχημένες πάντα στα δικά τους ενδυματο-
λογικά και σεξουαλικά κριτήρια. 

Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει μια 
ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ονομάζουμε εμείς (οι 
φεμινίστριες!) «κουλτούρα του βιασμού». Και εξη-
γούμαστε... Ο κύριος καθηγητής έκλεισε την κατή-
χηση των πρωτοετών με ένα λογύδριο πάνω στη 
σχέση καθηγητή-φοιτήτριας. Θεωρεί την σχέση 
αυτή όχι τυπική, αλλά προσωπική. Ότι «όσες το κα-
ταλάβουν αυτό θα πάνε μπροστά». Προσοχή! Δε θα 
πρέπει καμία αναγνώστρια να κάνει κακεντρεχείς 
σκέψεις, όπως για παράδειγμα ότι εννοεί ότι αν του 
κάτσει καμιά φοιτήτρια θα τη βοηθήσει στη φοι-
τητική της σταδιοδρομία- αυτά άλλωστε δεν συμ-
βαίνουν στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα. Οι φοιτήτριες ενημερώθηκαν ότι ακόμη και 
προσωπικά προβλήματα να έχουν, μπορούν να τον 
βρουν στο κινητό του τηλέφωνο. Και ότι ακόμη και 
για καφέ έχει πάει ή έχει καλέσει φοιτήτριες στο σπί-
τι του προκειμένου να τους λύσει απορίες σχετικές 
με το μάθημα! Ο άνθρωπος έχει μια τόσο ανιδιοτε-
λή σχέση με την επιστήμη και την εκπαίδευση, που 
μας έχει κατασυγκινήσει.

Μα, ποιοι είναι όλοι αυτοί;!
Ενθερμότατος φορέας αυτών των απόψεων είναι ο 
επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Θαλασσινός. Μιλώ-
ντας σε περισσότερες από 100 φοιτήτριες, εξέφρα-
σε μέσα στα μούτρα τους τις μισογύνικες απόψεις 
περί της θέσης των γυναικών σήμερα ως σεξουαλι-
κό δόλωμα για τους άντρες. Ο κύριος είναι θωρακο-
χειρούργος, δηλώνει άγαμος, και βασικός συντελε-
στής στην ανακήρυξη του Αγ. Λουκά, Αρχιεπισκό-
που Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, ως  συμπρο-
στάτου Αγίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεί-
ας (ΕΧΕ) το 2012! Σίγουρα μια καλή σχέση με την 
ορθόδοξη εκκλησία βοηθά στην βαθιά κατανόηση 
της γυναικείας χειραφέτησης. Επιπλέον, η κατήχη-
ση των φοιτητριών σχετικά με το πόσο αντι-σέξυ εί-
ναι το κάπνισμα δεν είναι δίχως όφελος. Ο καθηγη-
τής έχει συστήσει και είναι υπεύθυνος του «Συμβου-
λευτικού Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος» του ΤΕΙ-
Αθήνας, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την 
Α’ Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ. Είπε κανένας ότι ο κύριος χτίζει την καριέρα 
του πάνω στο σεξιστικό δόγμα που θέλει τις γυναί-
κες αντι-θηλυκές εάν καπνίζουν; Είπε κανείς ότι ο κύ-
ριος προωθεί την κρατική αντικαπνιστική εκστρα-
τεία που σκοπό έχει την ποινικοποίηση των ηδονών 
μας (για το καλό μας φυσικά); Εάν κάποιος το έλεγε, 
θα είχε δίκιο. 

Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές, υποστηρικτές των 
παραπάνω απόψεων στο συγκεκριμένο ανώτατο ί-
δρυμα. Μαίες και ακαδημαϊκοί που έχουν διατελέσει 
σε δημόσια νοσοκομεία και έχουν πλούσιο επιστη-
μονικό έργο να επιδείξουν. Σχετικά με την «κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά» των νέων γυναικών και τον 
HPV, με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της εργατι-
κής τάξης και άλλα πολλά. Ελπίζουμε η φοιτήτρια 
που επικοινώνησε μαζί μας να μη πάψει να μας τρο-
φοδοτεί με τέτοιες ζουμερές πληροφορίες!

μ.α.σ... έσωσαν! (σίγουρα)
Μέσα σε αυτόν τον ζόφο πώς επιβιώνεις αν είσαι 
φοιτήτρια; Ευτυχώς! Εκεί που είχαμε αποθαρρυν-
θεί, ενημερωθήκαμε για την ηχηρή παρουσία του 
Μ.Α.Σ. (ΚΚΕ) στη Σχολή, με διαμαρτυρία στον Πρόε-
δρο του ΤΕΙ για τις ελλείψεις του ιδρύματος τη δεύ-
τερη κιόλας εβδομάδα του εξαμήνου. Μικρή παρά-
λειψη: δεν διαμαρτυρήθηκαν (ούτε άλλες φοιτητι-
κές οργανώσεις) ως φαίνεται για την μισογύνικη πο-
λιτική υγείας που διαγράφηκε ξεκάθαρα την πρώτη 
βδομάδα του εξαμήνου! Και εδώ που τα λέμε τόσα 
χρόνια, φαίνεται να μην έχει διαμαρτυρηθεί ούτε το 
Μ.Α.Σ., ούτε καμιά άλλη παράταξη, ούτε και κανείς 
άλλος για την ελευθεροστομία των καθηγητών στο 
ίδρυμα αυτό. Είμαστε σίγουρες ότι πολλές αγανα-
κτούν μέσα στα αμφιθέατρα με αυτά που ακούνε, 
και κάτω από το φόβο της αυθεντίας του καθηγητή 
δεν μιλάνε. Απόδειξη η φοιτήτρια που επικοινώνη-
σε μαζί μας. Όμως αυτά τα ζητήματα πρέπει να απα-
ντιούνται συλλογικά, συντονισμένα και με διάρκεια 
για να αναγκαστούν οι καθηγητές να είναι πιο προ-
σεχτικοί με αυτά που λένε. Σίγουρα θα το σκέφτο-
νταν διπλά, εάν την επόμενη φορά που θέλουν να 
υπερασπιστούν ξανά απόψεις που υποτιμούν ανοι-
χτά τις γυναίκες, πολλές φοιτήτριες αντιδράσουν. 
Στην τελική, υποτιμούν το κοινωνικό ρόλο των μαι-
ών αφού δίνουν έρεισμα και δύναμη σε απόψεις 
που συμφέρουν ξεκάθαρα μόνο τους άντρες γυναι-
κολόγους, οι οποίοι έτσι καταφέρνουν να έχουν το 
μονοπώλιο των αποφάσεων και της δεοντολογίας 
που θα διέπει τις υπηρεσίες γυναικείας υγείας.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ: 18-35 ετών, εμφανίσιμη, ευγενική, 
πρόσχαρη, για πλήρη ή part time απασχόληση, με ευέ-
λικτα ωράρια, ικανοποιητικό μισθό, σε ευχάριστο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Αν είσαι γυναίκα της εργατικής τάξης, σίγουρα κάποια στιγμή 
στη ζωή σου, έπεσε στα χέρια σου μια τέτοια αγγελία. Όπως στην 
περίπτωση της Ηλέκτρας,  η οποία μας μίλησε για την σύντομη 
αλλά δυνατή εμπειρία της  ως  πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων 
και μας βοήθησε να ερμηνεύσουμε λίγο καλύτερα τα νοήματα 
αυτής της αγγελίας. Το να είσαι πρόσχαρη και ευγενική όπως μας 
είπε, μεταφράζεται σε ατσάλινα νεύρα απέναντι στον κάθε απαι-
τητικό και περίεργο πελάτη, ο ικανοποιητικός μισθός και οι ευ-
έλικτες ώρες μεταφράζεται σε ψίχουλα για μια καθημερινότητα 
με εξαντλητικό πρόγραμμα και εκτενή ωράρια, ενώ το ευχάρι-
στο εργασιακό περιβάλλον, στο να βγάζεις τον σκασμό μπροστά 
στον κάθε υπεύθυνο ή ρουφιάνο που έχεις πάνω απ' το κεφάλι 
σου και να λες ευχαριστώ που έχεις και δουλειά.

Η Ηλέκτρα ως φοιτήτρια έχει αναγκαστεί να αλλάξει πολλές 
σκατοδουλειές. Από το babysitting και την προώθηση προϊό-
ντων, σε κατάστημα ρούχων και άνεργη στο σήμερα. Ως πωλή-
τρια λοιπόν, μας περιγράφει το πως είναι να δουλεύεις σε έναν 
κλάδο που δουλεύουν κατά βάση γυναίκες, για τις συνθήκες ερ-
γασίας σε καιρούς γενικευμένης κρίσης, για τις σχέσεις που δια-
μορφώνονται μεταξύ εργαζομένων κάτω από τη συνεχή επιτή-
ρηση και εκφοβισμό του εκάστοτε υπευθύνου, για τους ρατσι-
στές συναδέλφους, ενώ δεν παραλείπει να σχολιάσει  εκτενώς  τη 
φιγούρα του πελάτη.  Αναδεικνύει πως σε περιόδους ήττας που 
διανύουμε, η υποτίμηση που βιώνουμε από τ΄αφεντικά, αναγκά-
ζει πολλές από εμάς να δουλεύουμε υπερωρίες χωρίς να τις πλη-
ρωνόμαστε, να είμαστε συνέχεια στο πόδι, διαθέσιμες, όποτε κι 
αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν να τρέξεις για δουλειά. 
Και όλα αυτά πάντα  υπό τον φόβο μιας μετάθεσης στου διαόλου 
τη μάνα ή ακόμα χειρότερα της απόλυσης αν δεν γεμίζεις το μάτι 
στον προϊστάμενο ή δεν είσαι άκρως παραγωγική. 'Οπως της εί-
παν και όταν ξεκίνησε να δουλεύει εκεί, “πάνω απ' όλα ο πελά-
της”. Κάνε τα στραβά μάτια σε κάθε ρατσιστικό ή σεξιστικό σχό-
λιο, μείνε χαμογελαστή μπροστά στο σωρό από ρούχα που αφή-
νουν πίσω οι βιαστικοί πελάτες που απλά “χαζεύουν”, απάντα ευ-
γενικά στους κακότροπους που θέλουν να τους εξυπηρετήσεις 
γρήγορα γιατί έχουν και δουλειές!

μ: Πότε ξεκίνησες να εργάζεσαι ως πωλήτρια 
στο συγκεκριμένο κατάστημα και για πόσο 
καιρό έμεινες;
Η: Έναν χρόνο περίπου εργάστηκα εκεί. Από τον Ι-
ούνιο του ΄14 μέχρι και τον Ιούλιο του ΄15. 

μ: τη δουλειά πως την βρήκες; μέσω αγγελίας 
ή μέσω κάποιου γραφείου;
Η: Όχι.. Βασικά την βρήκα μέσω κάποιας γνωστής 
μου, η οποία δούλευε παλιότερα εκεί και μου είπε 
πως έψαχναν κοπέλα για τετράωρο. Αν και έψαχνα 
κάτι για περισσότερες ώρες είπα θα πάω. Είχα κάνει 
διάφορες δουλειές του ποδαριού ως τότε και ήθε-
λα να βρω κάτι πιο μόνιμο.

μ: επομένως  ξεκίνησες για part time. Πόσες 
μέρες την εβδομάδα δούλευες;
Η: Είχα ένα ρεπό την εβδομάδα. Συνολικά δούλευα 
5 μέρες, εκτός από Κυριακές. Παρόλα αυτά υπήρ-
χαν κάποιες Κυριακές τις οποίες το κατάστημα ά-
νοιγε, στις γιορτές για παράδειγμα, όπου κανείς δεν 
έπαιρνε ρεπό.

μ: δηλαδή εκείνες τις εβδομάδες πόσο 
δουλεύατε;
Η: Έξι μέρες την εβδομάδα ή και επτά πολλές φο-
ρές. Δηλαδή όταν δούλευες και Κυριακή, δούλευες 
όλη την εβδομάδα και σου χρωστούσαν δυο ρεπό, 
που θα τα έπαιρνες κάποια στιγμή μαζεμένα.

μ: και τα πήρες ποτέ αυτά τα μαζεμένα ρεπό;
Η: Φυσικά και όχι. Εδώ κοπέλες που ενώ δούλευαν 
χρόνια στο κατάστημα και ήταν κατά κάποιο τρόπο 
“παλιές”, είχαν να πάρουν ρεπό πάνω από ένα μήνα 
πολλές φορές. Δεν μας άφηναν να κάνουμε διά-
λειμμα καλά-καλά. Εγώ έμαθα ένα μήνα πριν φύγω 
ότι δικαιούμουν ένα δεκάλεπτο διάλειμμα στο τε-
τράωρο. Γενικά το κλίμα ήταν αρκετά απαιτητι-
κό και οι κοπέλες συμβιβάζονταν με αυτό. Το πρό-
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