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ή 
πέμπτη συνάντηση για την ιατρικοποίηση του γυναικείου 
σώματος έγινε μέσα στον Φλεβάρη και αφορούσε το πε-
ριβόητο ζήτημα της μητρότητας. Ευχαριστούμε πάλι όλες 
που για μια ακόμη φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά 

μας, όπως και εσάς που ήρθατε για πρώτη φορά, και συμμετείχατε ι-
διαίτερα θερμά στην κουβέντα. Πράγματι, φάνηκε ότι το θέμα της 
μητρότητας αφορούσε και «έκαιγε» όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου 
ηλικίας, και όλες είχαν κάτι να πουν, είτε ως πολύ νεαρές γυναίκες, 
είτε ως γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση, είτε ως μητέρες, είτε ως 
μεγαλύτερες γυναίκες που δεν έχουν κάνει παιδιά.   

Μιας και προς το παρόν θα βάλουμε μια άνω τελεία στις συναντή-
σεις αυτές, θυμίζουμε ότι ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2015 -με τη μορ-
φή εισήγησης από την ομάδα και κατόπιν συζήτηση με τις καλεσμέ-
νες. Μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε πέντε, με τις εξής θεματικές: την ι-
ατρικοποίηση της περιόδου, την ιστορική ανάδυση του επαγγέλμα-
τος του γυναικολόγου, τον ιό του HPV, τη γυναικεία σεξουαλικότητα 
και τέλος την κατασκευή του ρόλου της μητρότητας. Σκοπός αυτών 
των συναντήσεων ήταν η κριτική του ιατρικού κατεστημένου από γυ-
ναικεία οργανωμένη σκοπιά. Η ιδέα προέκυψε καταρχήν μέσα από τα 
δικά μας δυσάρεστα βιώματα, κατά την επαφή μας με γυναικολόγους 
και γιατρούς. Μεταξύ μας συζητούσαμε για τον παντοδύναμο, θεσμι-
κό επιστημονικό σεξισμό που μας καταπιέζει και το πώς αυτός διαχέε-
ται και αναπαράγεται κοινωνικά. Ακόμη και για την ιατρική τρομοκρα-
τία που δεχόμαστε, όπως και στο ότι εκπαιδευόμαστε να αντιλαμβα-
νόμαστε τα σώματά μας ως νοσηρά ή εν δυνάμει νοσηρά και «μη φυ-
σιολογικά». Στην πορεία όμως αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πιο ορ-
γανωμένα και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας με την ιστορική προ-
βληματοποίηση και χειραγώγηση των σωμάτων μας από τους γυναι-
κολόγους και την ιατρική επιστήμη. Σ΄ αυτή μας την προσπάθεια μας 
βοήθησε πολύ και το σώμα γνώσης και κριτικής ενάντια στο ιατρικό 
κατεστημένο, που μας κληρονόμησε το αμερικάνικο φεμινιστικό κίνη-
μα του ’70. Aλλά και η δουλειά που είχε γίνει πρωτύτερα, από την ομά-
δα no woman’s land (πχ. για το εμβόλιο Gardasil, κλπ). Βέβαια δε γίνε-
ται να μην αναφέρουμε και το πόσο μας επηρέασε και το πιο πρόσφα-
το βιβλίο της Σίλβια Φεντερίτσι, ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, που μας έ-
δωσε αυτή τη βαθύτερη ιστορική διάσταση της ήττας που βιώνουμε 
σήμερα ως γυναίκες στον καπιταλισμό.

Η αλήθεια είναι ότι η πιο συστηματική ενασχόληση μας με τον ια-
τρικό σεξισμό έγινε σε μια περίοδο που η παντοδυναμία των γιατρών 
πάνω στα γυναικεία σώματα φαινόταν σαν να μη συζητιόταν καν στο 
δημόσιο λόγο, από γυναικεία, οργανωμένη και αυτόνομη σκοπιά.  Έτσι 
εξηγείται και εν μέρει, η θερμή ανταπόκριση που είχαμε όταν αποφα-
σίσαμε να ανοίξουμε αυτούς τους κύκλους συζήτησης, όπως και όταν 
παρουσιάσαμε σε εκδήλωση το βιβλίο των Έρενραιχ και Ίνγκλις, Παθή-
σεις και Διαταραχές, (εκδ. Τεφλόν και Αρχείο 71). Σαν να υπήρχε δηλα-
δή κάποιας μορφής ζήτηση για μια τέτοια πρωτοβουλία, το να καταδεί-
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ξει εκ νέου και οργανωμένα μια σύγχρονη γυναικεία ομάδα τους γυναι-
κολόγους και τους γιατρούς ως αφεντικά, ως ένα βασικό θεσμό τους 
κράτους για τον έλεγχο και την επιτήρηση του γυναικείου σώματος.

Έτσι, σκοπός τελικά των σεμιναρίων ήταν να αναδείξουμε - έστω με 
ελλιπή τρόπο- την ιατρική επιστήμη, από την ανάδυση της τον 19ο αι-
ώνα μέχρι σήμερα, ως ένα βασικό εργαλείο του κράτους στην επιδί-
ωξή του να μας πειθαρχήσει και να επιτηρήσει εμάς τις γυναίκες ως υ-
ποτιμημένες εργάτριες της αναπαραγωγής, ως σώματα που κατά βά-
σει προσφέρουν σεξ και γεννάνε παιδιά. (Πάντα βέβαια, με το προκά-
λυμμα της αυθεντίας και της δήθεν αντικειμενικότητας, με το πρόσχη-
μα της θεραπείας ή της πρόληψης.) Ακόμη περισσότερο, η ιατρικοποί-
ηση των σωμάτων μας εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τον έλεγχο της ι-
κανότητας μας για αναπαραγωγή, με τρόπο που να βολεύει τις πληθυ-
σμιακές (και ευγονικές) στρατηγικές του κάθε κράτους. Μάλιστα, ο έ-
λεγχος αυτός φαίνεται να αποτελεί ένα μόνιμο και κολοσσιαίας σημα-
σίας διακύβευμα για την επιβίωση ενός κράτους, που αφορά από την 
εξωτερική του μέχρι την εργατική του πολιτική.

Και έτσι ερχόμαστε στη τελευταία μας συνάντηση, το Φλεβάρη, και 
στο ζήτημα της μητρότητας. Κατά τη γνώμη μας, η μητρότητα, ως κοι-
νωνικός ρόλος και προσταγή συμπυκνώνει ακόμη μέχρι σήμερα τη 
θέση για την οποία μας προορίζει το καπιταλιστικό σύστημα σχέσε-
ων. Από μικρές εκπαιδευόμαστε σ’ αυτόν τον ρόλο, στο σχολείο, στο 
δρόμο, στο σπίτι, στο ιατρείο. Η μητρότητα θεωρείται το βασικό μας 
καθήκον και αποστολή σ’ αυτή τη ζωή. Φυσικά μέχρι σήμερα δεν α-
ναγνωρίζεται ως εργασία που αφορά την αναπαραγωγή, για αυτό και 
πρόκειται για «αόρατη» και υποτιμημένη εργασία. Ενώ, άσχετα με το 
αν θέλουμε να κάνουμε παιδιά ή όχι η προσταγή της μητρότητας μας 
αφορά και μας υπερκαθορίζει είτε στις δημόσιες είτε στις ιδιωτικές 
μας στιγμές. Από την έλλειψη κατανόησης μέχρι την αδιαφορία που 
εισπράξαμε από τον σύντροφο στο ζήτημα της αντισύλληψης, μέχρι 
τις φορές που πήγαμε για έκτρωση και νιώσαμε φόβο ή και ντροπή. 
Αλλά και όταν δήθεν διαγνωστήκαμε με πολυκυστικές και θεωρηθή-
καμε εν δυνάμει υπογόνιμες. Όπως και όταν απολυθήκαμε επειδή ή-
μασταν έγκυες. Μέχρι τις φορές που αγανακτήσαμε για το ότι μας έκα-
ναν για μια ακόμη φορά παρατήρηση στο δρόμο για το πώς κρατού-
σαμε το παιδί μας. Μέχρι ακόμη όταν ήμασταν 15 χρονών και θέλαμε 
να κάνουμε πίρσινγκ στα στήθη μας και μας έβαλαν στη θέση μας, με 
το «και πώς θα θηλάζεις;» (όπως ανέφερε μια καλεσμένη!). 

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή
Στην εισήγηση που παρουσιάσαμε, κάναμε μια μερική ιστορική α-
νασκόπηση για το πώς οι γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο ρόλο του να 
γεννούν και να αναθρέφουν παιδιά, υπό κρατική επιτήρηση. Φυσικά 
μιλήσαμε για το πέρασμα από την αγροτική οικονομία στον κόσμο 
του κεφαλαίου. Για το κυνήγι μαγισσών του 16ου αιώνα και για τις 

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 έ-

χουν, ή θεωρούν πως έχουν, προνόμια πάνω 

μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.

Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκο-

πιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις 

κοινές μας εμπειρίες γύρω από τα σώματά 

μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοπε-

ποίθησή μας μπροστά στη μοναξιά και το άγ-

χος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρατίας και 

παντοδυναμίας της ιατρικής επιστήμης που 

ενσαρκώνεται στις πρακτικές και τις διαγνώ-

σεις του γυναικολόγου, ώστε τουλάχιστον, να 

στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.
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πολιτικές εγκληματοποίησης των παραδοσιακών πρακτικών ελέγ-
χου του γυναικείου σώματος και των λειτουργιών του από τις ίδιες 
τις γυναίκες. Ήδη από τότε ο κρατικός έλεγχος της αναπαραγωγής, 
ο πληθυσμιακός έλεγχος ήταν ζωτικής σημασίας, για τις τότε κρατι-
κές οντότητες. Πολλές μάλιστα γυναίκες που στάλθηκαν στην πυρά 
ήταν μαίες. Ο παλιός κόσμος και οι αντιλήψεις που αυτός έφερε στα-
διακά πέθαινε, καταστρέφονταν. 

Σταθήκαμε ειδικά στον 19ο αιώνα, όπου τότε ήταν που επιβλήθη-
κε η εξιδανίκευση της μητρότητας και η επιστημονική θεωρία της βι-
ολογικής διαφοράς και του μητρικού ενστίκτου. Τότε ήταν που ανα-
δύθηκε η νέα καπιταλιστική ιατρική επιστήμη και το επάγγελμα του 
γυναικολόγου και τότε ήταν που κατορθώθηκαν τα τελικά πλήγμα-
τα στους λαϊκούς θεραπευτές και στις μαίες, με την τελική παρανο-
μοποίηση και απαξίωσή τους (βάσει νόμων) – και τη σταδιακή «αντι-
κατάσταση» των μαιών από τους γυναικολόγους. Τότε ήταν βέβαια 
και οι απαρχές της παθολογικοποίησης και της ιατρικοποίησης της 
εγκυμοσύνης και του τοκετού. Οι έγκυες γυναίκες στάλθηκαν σε ει-
δικά διαμορφωμένα νοσοκομειακά τμήματα για να παρακολουθού-
νται αυτές και τα έμβρυά τους, όπως και ο τοκετός έπρεπε να γινό-
ταν υπό την επιτήρηση των γιατρών. Ταυτόχρονα τότε εγκαινιάστη-
καν οι πρώτες πολιτικές του κράτους για το παιδί, το ότι έπρεπε να 
πάει στο σχολείο και να μεγαλώνει σύμφωνα με τα πρότυπα της α-
στικής τάξης και σύμφωνα με την εθνική ιδεολογία. Το παιδί μελε-
τήθηκε και στοχοποιήθηκε ως εν δυνάμει προβληματικό από τις α-
νερχόμενες επιστήμες της ιατρικής, της παιδιατρικής, της ψυχολογί-
ας, της κοινωνιολογίας, ενώ επιβλήθηκε το «επιστημονικό» μεγάλω-
μα των παιδιών.  Ακόμη, το αστικό οικιακό ιδεώδες, η πυρηνική οι-
κογένεια, το ότι η γυναίκα επιφορτίζονταν με το έργο της φροντί-
δας του άντρα και του μεγαλώματος των παιδιών εντός της οικίας, 
σιγά σιγά επιβάλλονταν ως το νέο πρότυπο. Πάντως, το νέο μοντέλο 
της αναπαραγωγής άγγιζε όλες τις γυναίκες, αλλά ειδικά στοχοποι-
ούσε τις γυναίκες και τα παιδιά της εργατικής τάξης. Οι φτωχές γυ-
ναίκες έπρεπε να δουλεύουν, να γεννάνε και να μεγαλώνουν τα παι-
διά τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ταυτόχρονα, κρίνονταν και ε-
πιτηρούνταν συνεχώς από τις αρχές του κράτους, από μπάτσους και 
γιατρούς, από το πόσο «επιστημονικά» και σύμφωνα με κανόνες υγι-
εινής κλπ μεγάλωναν και πειθαρχούσαν τα παιδιά τους, μέχρι πόσο 
ηθική και χριστιανική ήταν η κοινωνική συμπεριφορά τους.

Τελικά, ο άντρας μισθοκουβαλητής και η γυναίκα επιτηρούμενη 
εργάτρια του νοικοκυριού (αν και πολλές γυναίκες της εργατικής τά-
ξης ήταν αναγκασμένες να δουλεύουν και έξω από το σπίτι) ήταν το 
μοντέλο που σταδιακά επιβλήθηκε ως η νόρμα στο σύνολο του κοι-
νωνικού σώματος, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα.  Ενώ, για τη γυ-
ναίκα φτιάχτηκε ένα ιδιαίτερα συμπαγές σώμα από μισογύνικες, ε-
πιστημονικά τεκμηριωμένες ιδέες και πρακτικές που καθήλωναν τη 
σεξουαλικότητα της και της επέβαλλαν το ρόλο της νοικοκυράς, συ-
ζύγου και μητέρας. Στην εισήγησή μας φυσικά αναφερθήκαμε στην 
αμφισβήτηση του μητρικού ενστίκτου, της βιολογικής διαφοράς και 
των θηλυκών στερεοτύπων, στην ανάδειξη της νοικοκυράς ως άμι-
σθης εργάτριας της αναπαραγωγής από το φεμινιστικό κίνημα του 
'70. Τα πολύ σημαντικά αιτήματα των γυναικείων κινημάτων του '70 
ήταν μεν ιδιαίτερα ριζοσπαστικά όταν πρωτοαρθρώθηκαν. Δυστυ-
χώς όμως από τότε ο γυναικείος ριζοσπαστισμός είτε ηττήθηκε είτε  
αφομοιώθηκε είτε απαντήθηκε από το κράτος και τον καπιταλισμό.  

Στο σήμερα
Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η προσταγή και ο ρόλος της μητρότητας 
επιμένει ως το βασικό καθήκον για τις γυναίκες. Όπως επίσης, η ερ-
γασία της αναπαραγωγής παραμένει μια εργασία με κατά βάσει θη-
λυκό πρόσημο και μάλιστα «αόρατη». Οι περισσότεροι άντρες συνε-
χίζουν κατά βάσει να κάνουν το κορόιδο! Εξού και τα πολλά διαζύγια 
σήμερα, και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, που κατά τη γνώμη μας 
δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις αρνήσεις των γυναικών να σηκώνουν 

τα βάρη του μεγαλώματος των παιδιών μόνες τους και σιωπηλά. Πά-
ντως, σήμερα, η γυναίκα καταλήγει να δουλεύει και μέσα και έξω από 
το σπίτι, να εξασκείται δηλαδή στη διπλοβάρδια, και σε δουλειές μά-
λιστα που κατά κύριο λόγο είναι υποτιμημένες. 

Από την άλλη βέβαια είναι γεγονός ότι πολλές γυναίκες σήμερα 
αναβάλλουν το γεγονός της μητρότητας, επιδιώκουν δηλαδή πε-
ρισσότερα περιθώρια επιλογών για το αν, πότε και με ποιον θα κά-
νουν παιδιά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι γυναίκες ξεφορτώνονται 
τα βάρη της αναπαραγωγής, το προσωπικό κόστος για αυτές είναι 
και πάλι μεγάλο. Βέβαια, όπως λένε, έχουν τουλάχιστον προλάβει να 
ζήσουν τη ζωή τους, δεν «μπήκαν στα βάσανα από μικρές». Παρ’ όλα 
αυτά, φυσικά και η ζωή συνεχίζεται και μετά την έλευση του πελαρ-
γού ή τελοσπάντων πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχιστεί! Και 
αυτός ο τρόπος έχει να κάνει και με την όσο γίνεται πιο γρήγορη συ-
νειδητοποίηση ότι η γονεϊκότητα εκτός από μια νέα προοπτική, απο-
τελεί και ένα ακόμη πεδίο μάχης και αντίστασης.

Τέλος, δε γίνεται να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι σήμερα πολ-
λά παιδιά μεγαλώνουν με μπειμπισίτερς, συνήθως μετανάστριες, που 
δουλεύουν με χαμηλά μεροκάματα και μαύρα. Αυτό γεννά νέους δι-
αχωρισμούς και σχέσεις εκμετάλλευσης εντός του κόσμου της ανα-
παραγωγικής εργασίας.  

Ψυχολογικοποίηση και παιδοκεντρισμός
Από την άλλη, τα πρότυπα για τη γυναίκα παραμένουν και μάλιστα έ-
χουν εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο, όπως για τη σιλουέτα της 
ή ακόμη για το πώς πρέπει να είναι και να συμπεριφέρεται μια μητέρα 
και το πώς πρέπει να μεγαλώνει τα παιδιά της. Για αυτό έχουν φροντί-
σει λογιών λογιών ειδικοί και επιστήμονες, αρχής γενομένης από τους 
ψυχολόγους. Κατά βάσει, αυτό που επικρατεί είναι ένας κατ’ επίφαση 
παιδοκεντρισμός. Και λέμε κατ’ επίφαση γιατί δεν πρόκειται για πολιτι-
κή αγάπης προς το παιδί αλλά για τη σύγχρονη εκδοχή του «επιστημο-
νικού» μεγαλώματος των παιδιών, και της επιβολής μια συγκεκριμένης 
νόρμας. Στην ουσία, οι ειδικοί και οι επιστήμονες (και κατ’ επέκταση το 
κράτος) ελέγχουν και επιβλέπουν την εργασία της αναπαραγωγής. Α-
μέτρητα εγχειρίδια και μάνιουαλ μεγαλώματος παιδιών κυκλοφορούν 
γραμμένα από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, παιδιάτρους κλπ. Ψυ-
χολόγοι στο σχολείο, στην τηλεόραση κλπ έχουν λόγο για το παιδί και 
την «ανάπτυξή» του, ενώ μέσω της επιτήρησης του παιδιού, επιτηρούν 
και την  εργασία της  μητέρας. Υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές θεω-
ρίες, όπως η θεωρία της προσκόλλησης, ότι δηλαδή όλη μας η ζωή κα-
θορίζεται από τη σχέση που είχαμε ως βρέφος με τη μητέρα μας, που 
ενοχοποιούν τις μητέρες και αποτελούν στην ουσία εργαλεία επιτήρη-
σης (αλλά και αυτοεπιτήρησης). 

Η ψυχολογικοποίηση (και προβληματοποίηση) μιας πολύ πραγματι-
κής κατάστασης, και άρα ο έλεγχος της μητρικής εργασίας, από τους 
ειδικούς, μπορεί να ειδωθεί και στη λεγόμενη «επιλόχειο κατάθλιψη». 
Συμβαίνει δηλαδή, πολλές φορές, η κατάσταση έλλειψης υποστηρικτι-
κού περιβάλλοντος, όπως και το ότι οι γυναίκες ζορίζονται να προσαρ-
μοστούν σε μια αφύσικη κατάσταση, που τις θέλει κλεισμένες στο σπί-
τι, να «βαφτίζεται» από τους ειδικούς ως «επιλόχειος κατάθλιψη». Ενώ, 
ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο παιδιά διαγιγνώσκονται με σύνδρο-
μα και διαταραχές, όπως της υπερκινητικότητας ή της διάσπασης της 
προσοχής, με σκοπό πάλι την προβληματοποίηση και την πειθάρχησή 
τους (αλλά και την επιτήρηση της εργασίας των μητέρων). Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα λέγαμε, ότι δυστυχώς η σχέση με το παιδί δεν είναι μια ε-
λεύθερη σχέση αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι επιτηρούμενη και διαμε-
σολαβημένη από τους ειδικούς και το κράτος. Κι όλα αυτά στο όνομα 
ενός δήθεν παιδοκεντρισμού, όπως είπαμε προηγουμένως.

Η βιομηχανία των καισαρικών και των 
εξωσωματικών
Τώρα όσον αφορά την παθολογικοποίηση και την ιατρικοποίηση της 
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εγκυμοσύνης και του τοκετού, και εκεί τα πράγματα σήμερα έχουν ε-
ξελιχθεί εις βάρος μας. Στην εισήγηση σταθήκαμε στην περίπτωση 
των καισαρικών αλλά και στις εξωσωματικές.

Πράγματι, σήμερα στην Ελλάδα το ρεκόρ των καισαρικών είναι 
σχεδόν παγκόσμιο. Η εντατικοποίηση και η εμπορευματοποίηση της 
γέννας έχει χτυπήσει κόκκινο. Κύριοι υπεύθυνοι για αυτήν την κατά-
σταση είναι οι γυναικολόγοι που επιδιώκουν να προγραμματίζουν 
και να επισπεύδουν τοκετούς, να κλείνουν δηλαδή δουλειές, να παίρ-
νουν περισσότερα λεφτά, όπως και να ελέγχουν οι ίδιοι ολοκληρωτι-
κά τη διαδικασία του τοκετού και να αυτοπαρουσιάζονται ως ημίθε-
οι. Και όλα αυτά στο όνομα της δήθεν ασφάλειας του παιδιού. Φυσι-
κά, οι γυναικολόγοι δεν λογοδοτούν για τη σωρεία αχρείαστων χει-
ρουργείων που κάνουν σε γυναίκες. Μάλιστα, όχι μόνο δεν λογοδο-
τούν αλλά ενοχοποιούν τις ίδιες τις γυναίκες για τις καισαρικές, όπως 
μας ενημέρωσε και μια καλεσμένη μας, υπάρχει και αυτή η τάση από 
πλευράς των γιατρών να κατηγορούν τις γυναίκες ότι δεν θέλουν να 
πονέσουν –με τη βιβλική έννοια- για να φέρουν στον κόσμο ένα παι-
δί και για αυτό επιλέγουν την καισαρική (από μόνες τους!). Βέβαια, 
παραβλέπουν το γεγονός ότι η γυναίκα μετά πάλι πονάει, αφού έχει 
κάνει ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο και μάλιστα πρέπει ταυτόχρονα 
να θηλάσει, να ασχοληθεί με το μωρό κλπ. Στην πραγματικότητα οι 
περισσότερες γυναίκες θέλουν πράγματι να γεννήσουν φυσιολογι-
κά (με την έννοια της δια της κολπικής οδού), για διάφορους λόγους. 
Όμως εξαπατούνται και χειραγωγούνται από τους γιατρούς ώστε να 
μην το κάνουν. Βασικά, οι γυναικολόγοι δεν περιμένουν τις γυναίκες 
να γεννήσουν φυσιολογικά. Κρίσιμης σημασίας είναι η αυθαίρετη εν 
πολλοίς ημερομηνία που δίνουν οι γυναικολόγοι ως πιθανή ημερο-
μηνία τοκετού (ΠΗΤ). Ειδικά οι πρωτοτόκες μπορεί να αργήσουν μια 
και δυο βδομάδες από την ΠΗΤ. Ελάχιστες όμως μέρες μετά την ΠΗΤ, 
οι έγκυες καλούνται στο νοσοκομείο ή στην κλινική και καταλήγουν 
να παίρνουν φάρμακα επίσπευσης τοκετού, που φέρνουν αφόρη-
τους πόνους, χωρίς πολλές φορές αποτέλεσμα, και έτσι οδηγούνται 
στην καισαρική. Συνήθως, με διάφορες δικαιολογίες που είναι αδύ-
νατον εκείνη τη στιγμή να ελεγχθούν από τη γυναίκα. 

Όσον αφορά τις εξωσωματικές και τις ΝΤΑ (νέες τεχνολογίες ανα-
παραγωγής), και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ζοφερή και διεισ-
δυτική όσον αφορά την πειθάρχηση των γυναικών. 1 στα 20 παιδιά 
στην Ελλάδα γεννιέται με τη μέθοδο της εξωσωματικής! Πάλι φρα-
γκάκια για τους γιατρούς, ταυτόχρονα με το ότι η γυναικεία γονιμό-
τητα βρίσκεται στο στόχαστρο. Βασικά όλο και περισσότερες γυ-
ναίκες χαρακτηρίζονται ως υπογόνιμες, όλο και μικραίνουν τα όρια 
της ηλικίας που καθιστούν μια γυναίκα εν δυνάμει υπογόνιμη, όπως 
και όλο μικραίνουν τα χρονικά διαστήματα του σεξ χωρίς προφύλα-
ξη για ένα ζευγάρι, πριν χαρακτηριστεί ότι χρειάζεται να καταφύγει 
στην εξωσωματική διαδικασία. Η εξωσωματική είναι απλά μια τεχνι-
κή μέθοδος, με στόχο της σύλληψη, δεν αποτελεί θεραπεία για την 

υπογονιμότητα. Ενώ, οι αιτίες της πραγματικής υπογονιμότητας των 
γυναικών είναι άγνωστες. Από την άλλη, η εξωσωματική είναι μια πο-
λύπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα ψυχοφθόρα και επιβαρυντική για τον 
οργανισμό της γυναίκας, η οποία καθ’ υπόδειξη των γιατρών την α-
κολουθεί, ακόμη και στο 40% των περιπτώσεων που υπογόνιμος εί-
ναι ο άντρας. Ενώ έχει και πολλές πιθανότητες αποτυχίας. 

Επιπλέον, ένα νέο πεδίο κερδοφορίας και εκμετάλλευσης έχει α-
νοίξει με τις ΝΤΑ. Γυναίκες μετανάστριες γίνονται δότριες ωαρίων, 
όπως και παρένθετες μητέρες. Ενώ η Ελλάδα διαφημίζεται ως ο πα-
ράδεισος των εξωσωματικών και εντέλει του εμπορίου ωαρίων.

Εντέλει..
Όπως συμφώνησαν και οι καλεσμένες η μητρότητα έχει ένα ιδιαί-
τερα ταξικό πρόσημο. Σήμερα, στη χώρα μας, φτωχές γυναίκες, με-
τανάστριες, εξαναγκάζονται να γίνουν δότριες ωαρίων και παρένθε-
τες μητέρες, ενώ όταν θελήσουν να κάνουν δικά τους παιδιά το κρά-
τος τις αντιμετωπίζει με καχυποψία, μέχρι και του σημείου επιβο-
λής απαγόρευσης των γεννήσεών τους. (Βλέπε πολιτικές στειρώσε-
ων στο άρθρο για τους γυναικολόγους στο παρόν τεύχος). Ενώ, σή-
μερα οι μετανάστριες μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε πολύ δύσκο-
λες συνθήκες. 

Τελικά, το ελληνικό κράτος επιτηρεί τον πληθυσμό με όρους φυ-
λής και τάξης και είναι ένα κράτος που ανησυχεί για την εθνική του 
ομοιογένεια. Σύμφωνα με την ρατσιστική ρητορεία του περί «προ-
βλήματος του δημογραφικού» επιζητά διακαώς παιδιά από τις κα-
τάλληλες μητέρες, δηλαδή τις ελληνίδες ενώ «ανησυχεί» για το μεγα-
λύτερο δείκτη γονιμότητας των «ακατάλληλων» μητέρων, των μετα-
ναστριών γυναικών, που φέρνουν στον κόσμο και μεγαλώνουν παι-
διά «ύποπτα», όσον αφορά την εθνική τους συνείδηση και την ταξι-
κή τους θέση. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, ε-
πιδιώκει τον έλεγχο του πληθυσμού του, το ποιοι και πόσοι αναπα-
ράγονται εντός της εθνικής του επικράτειας.

Τελικά, η κουβέντα που ακολούθησε της εισήγησης ήταν ιδιαίτε-
ρα πληθωρική, και οι περισσότερες γυναίκες είχαν μια τοποθέτηση 
να κάνουν. Πράγμα παραγωγικό αλλά και ανακουφιστικό! Μίλησαν 
και μεγαλύτερες γυναίκες που δεν είχαν παιδιά. Και εκεί τα πράγμα-
τα ζόρικα. Το να μην κάνει μια γυναίκα παιδιά, πόσο μάλλον αν δεν 
είναι τουλάχιστον μεγαλοδικηγόρος ή μεγαλογιατρός - ή ακόμα α-
κόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις- τη χαρακτηρίζει και την στιγματί-
ζει ως δύστυχη και καημένη! Αλίμονο λέει η κοινωνία για τις γυναίκες 
που γερνάνε και δεν είναι πια γόνιμες, ακόμη χειρότερα αν δεν έχουν 
κάνει και παιδί, όταν ακόμη μπορούσαν! Προφανώς, για την κοινω-
νία, αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να αισθάνονται ένοχες και να απο-
λογούνται για όλη (και σε όλη) τους τη ζωή. 

Γενικότερα, λοιπόν, εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να είμαστε προετοι-
μασμένες. Και όχι μόνο εμείς αλλά και οι (πολιτικοί) χώροι στους ο-
ποίους κινούμαστε, όπως και οι άντρες με τους οποίους σχετιζόμαστε. 
Χρειάζεται να επιβάλουμε συλλογικά το σεβασμό προς τις γυναίκες, 
με ή χωρίς παιδιά, μικρότερες ή μεγαλύτερες σε ηλικία. Χρειάζεται να 
δημιουργήσουμε πιο θετικά πρότυπα γονεϊκότητας, για να μην ταυτί-
ζεται –σχεδόν– η τεκνοποιία με την μικροαστικοποίηση. Αλλά για να 
συμβεί αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουμε μεταξύ μας σχέσεις αλληλοϋ-
ποστήριξης, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Οι αυτόνομες γυναικεί-
ες ομάδες  λειτουργούν προς αυτό το σκοπό. Οι γυναικείες ομάδες δη-
λαδή που καταφέρνουν να φτιάχνουν πολιτικά φιλόξενους και ασφα-
λείς χώρους για να συζητιούνται ανοιχτά από τις γυναίκες «επώδυνα» 
θέματα, όπως αυτό της μητρότητας. Και γενικότερα, οι γυναικείες ομά-
δες που «κατασκευάζουν» τα δικά τους πολιτικά εργαλεία σκέψης και 
δράσης, σε βάθος χρόνου, που έχουν τον τσαμπουκά να αρθρώνουν 
το δικό τους πολιτικό λόγο και να επιβάλλονται δημόσια. Και όπως έ-
χουμε ξαναπεί, η ύπαρξη και η δράση γυναικείων ομάδων είναι προς 
το συμφέρον ολόκληρης της τάξης μας. 


