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σαμιώτισσα 

ποτΕ 

μην πασ 

στη σαμο!

χ
αμός στη Σάμο! Μέσα στον Μάιο, από δημοσιεύματα στον 
Τύπο, μάθαμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παντελε-
ήμων», που είναι και το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού, 
οι τρεις αναισθησιολόγοι του αρνούνται «να συμμετέχουν 

σε επεμβάσεις εθελούσιας διακοπής κύησης». Τουτέστιν, το αναι-
σθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου του νησιού αρνείται να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν έ-
κτρωση και μάλιστα επικαλείται λόγους «ηθικής συνείδησης». 

Η στάση αυτή των αναισθησιολόγων -πάλι, σύμφωνα με τα δημο-
σιεύματα- είναι νομότυπη, παρόλη τη νομιμοποίηση των εκτρώσε-
ων το 1986, αφού υπάρχει νόμος (3418/2005, του κώδικα ιατρικής 
δεοντολογίας) που το προβλέπει:  «Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί 
τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνη-
θεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στις διαδικασίες τεχνητής διακο-
πής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη 
ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγεί-
ας της» (άρθρο 31). Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το νόμο, αν ο γιατρός 
έχει «ηθικά κωλύματα» μπορεί να αρνηθεί να κάνει έκτρωση σε γυ-
ναίκα που του το ζητά. 

Έπειτα, ενημερωθήκαμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κά-
ποιους βουλευτές (του ΣΥΡΙΖΑ, των Οικολόγων και της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης). Οι συγκεκριμένοι υποστήριξαν ότι η απόφαση 
των αναισθησιολόγων καταπατά τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματα των γυναικών στην άμβλωση και ότι η διοίκηση του νοσοκο-
μείου θα πρέπει να ψάξει και να βρει άλλο προσωπικό που διατίθε-
ται να κάνει αυτό που όφειλε να κάνει και δεν κάνει το ήδη υπάρχον 
προσωπικό του νοσοκομείου. Ακόμη, διαβάσαμε κάποια πολύ ενδι-
αφέροντα πράγματα, που θα σχολιάσουμε παρακάτω και που αφο-
ρούσαν καταγγελίες άλλων γιατρών, «παράξενες» ανακοινώσεις ια-
τρικών συλλόγων κλπ. 

Κανείς βέβαια, μέχρι στιγμής, δεν τραβάει το αυτάκι των αναισθη-
σιολόγων και δεν τους ζητά ή δεν τους εξαναγκάζει να επανέλθουν 
στα καθιερωμένα τους καθήκοντα, αφού υποτίθεται ότι τους καλύ-
πτει ο προηγούμενος νόμος. Τα τελευταία νέα είναι ότι τελικά η κυ-
βέρνηση έδειξε το φιλικό της πρόσωπο στις γυναίκες και η ΥΠΕ (υ-
γειονομική περιφέρεια) ανακοίνωσε τη μετακίνηση αναισθησιολό-
γου από άλλο νοσοκομείο του Αιγαίου πελάγους στη Σάμο (αν επι-
κρατεί μπουνάτσα), προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα χειρουρ-
γεία των εκτρώσεων, όποτε προκύψουν. Επίσης, στην ίδια ανακοί-
νωση, η ΥΠΕ υποσχέθηκε ότι θα διενεργήσει έρευνα, όπως και χα-
ρακτήρισε την απόφαση των αναισθησιολόγων απρόβλεπτη «αφού 
μέχρι πρόσφατα οι ίδιοι αναισθησιολόγοι διενεργούσαν επί σειρά 
ετών την αποδεκτή νομικώς κατά τ’ άλλα διακοπή κύησης» και ότι «η 
απόφαση αυτή αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό και σε καμία περί-
πτωση δεν αντιπροσωπεύει την άποψη του ιατρικού κόσμου της χώ-
ρας»1. Τέλος, βέβαια, διαβάσαμε με πολύ αγάπη τον χαιρετισμό του 

.

Μητροπολίτη Σάμου, Ευσέβιου, στους αναισθησιολόγους του νοσο-
κομείου, των οποίων την απόφαση χαρακτήρισε θαρραλέα. Ο μητρο-
πολίτης βρήκε την ευκαιρία να εκθέσει για μια ακόμη φορά την πά-
για θέση της εκκλησίας της Ελλάδος εναντίον των εκτρώσεων, αφού 
η έκτρωση σύμφωνα με τους ορθόδοξους χριστιανούς είναι φόνος. 

Πράγματι, οι σαμιώτες αναισθησιολόγοι μας υπενθύμισαν ότι σύμ-
φωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, που είναι νόμος του κρά-
τους από το 2005, και παρόλο που οι εκτρώσεις είναι νόμιμες, οι για-
τροί μπορούν εντελώς νόμιμα να αρνηθούν να κάνουν έκτρωση. Ε-
ντωμεταξύ, διαβάζοντας τον υπόλοιπο κώδικα, μας ξεδιπλώνονται 
διατάξεις που διαπνέονται υποτίθεται από «ανθρωπισμό» και από σε-
βασμό προς τον ασθενή. Βέβαια, στην περίπτωση της Σάμου, φαίνε-
ται ότι αναισθησιολόγοι, δημόσιου μάλιστα νοσοκομείου, χρησιμο-
ποίησαν το άρθρο 31, χωρίς να πραγματώνεται το «ανθρωπιστικό» 
πνεύμα του νόμου και με κανένα σεβασμό προς τις γυναίκες και στα 
δικαιώματά τους, εν προκειμένω. Ας μη γελιόμαστε. Ο συγκεκριμένος 
νόμος, φαίνεται ότι από τη μια διευθετεί, οργανώνει και προστατεύ-
ει τα συμφέροντα του ιατρικού κατεστημένου, από την άλλη μοιάζει 
σαν μπούσουλας αρκετά κενού γράμματος, αφού στην πράξη οι πε-
ρισσότεροι γιατροί – μικροί θεοί κάνουν ό,τι γουστάρουν και λογα-
ριασμό δεν δίνουν, κατά περίπτωση και κατά το δοκούν. Για παρά-
δειγμα, διαβάζουμε στο κώδικα ότι «ο ιατρός που προσφέρει τις υ-
πηρεσίες του στο δημόσιο τομέα ή σε οργανισμό κοινωνικής ασφά-
λισης απαγορεύεται να αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από 
τον ασθενή οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα ή άλλο ωφέλημα 
οποιασδήποτε φύσης…» Αν και ο κώδικας το απαγορεύει όλες ξέ-
ρουμε ότι το φακελάκι πάει σύννεφο στα δημόσια νοσοκομεία, για τη 
σειρά προτεραιότητας, για να μας προσέξουν περισσότερο ή για να 
μας σφίξουν το χέρι στο κρεβάτι του πόνου ή ό,τι άλλο. 

Και πάμε τώρα στις δηλώσεις που έκανε, για παράδειγμα, ο γενικός 
γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Δ. Βαρνάβας, ο ο-
ποίος επισήμανε ότι η διευθύντρια του αναισθησιολογικού και οι δυο 
γυναίκες αναισθησιολόγοι του τμήματος, αποφάσισαν να γίνουν «α-
ντιρρησίες συνείδησης» από τη στιγμή που συνταξιοδοτήθηκε ο σύ-
ζυγος της διευθύντριας αναισθησιολόγου, από διευθυντής στο μαι-
ευτικό τμήμα. Και ότι τουλάχιστον για μια δεκαετία πριν τη συνταξι-
οδότηση του οι αναισθησιολόγοι χορηγούσαν κανονικά αναισθησία 
σε περιστατικά εκτρώσεων. «Τι συνέβη και προέκυψαν λόγοι συνεί-
δησης τον τελευταίο καιρό; Μήπως η κυρία Αποστόλου, η οποία ως 
συνδικαλίστρια ήταν προσκείμενη στο ΚΚΕ, προσχώρησε πλέον σε 
θρησκευτικό δόγμα που της απαγορεύει να παρέχει ιατρικές υπηρε-
σίες σε γυναίκες που θέλουν να διακόψουν μια ανεπιθύμητη κύηση; 
Αν ναι, τότε πρέπει να ενημερώσει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και 
τον Ιατρικό Σύλλογο και να πάψει να κρύβεται πίσω από αόριστους 
λόγους συνείδησης. Αν όχι, τότε οφείλει να διακόψει αμέσως αυτή 
την παρελκυστική τακτική. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο συνα-

Tο 
Σώμα
μαΣ
Πεδίο 
μαχηΣ

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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δέλφους αναισθησιολόγους»2. Και από άλλο ρεπορτάζ διαβάζουμε ότι, όπως ε-
πιβεβαιώνεται από τον ιατρικό σύλλογο Σάμου, υπήρχαν «προβλήματα συνερ-
γασίας» τον τελευταίο χρόνο μεταξύ αναισθησιολογικού και μαιευτικού τμήμα-
τος του νοσοκομείου. Ενώ «γιατροί που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία 
τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι σχέσεις μεταξύ αναισθησιολόγων και 
μαιευτήρων δεν είναι και οι καλύτερες κάτι που οδήγησε τους αναισθησιολό-
γους να πάρουν αυτή την απόφαση που καταδίκαζε αρκετές γυναίκες να μην έ-
χουν το δικαίωμα να τους παρέχει το Νοσοκομείο ως οφείλει υπηρεσίες υγειο-
νομικής περίθαλψης»3. 

Μάλιστα! Προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τους ενδονο-
σοκομειακούς ανταγωνισμούς, τι έχει παιχτεί μεταξύ αναισθησιολόγων και γυ-
ναικολόγων. Φαίνεται ότι η ιστορία κάπου διακλαδώνεται σε βαθιά οικονομι-
κά συμφέροντα μέσα στη δημόσια διοίκηση και σε σκοτεινές δοσοληψίες και 
προνόμια. Η «διαφωνία» να είναι στο πώς μοιράζονται τα φακελάκια; Να είναι 
προσωπικές κόντρες; Κάτι άλλο; Φαίνεται τελικά, ότι το άρθρο 31 του κώδικα 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα ή ως μέσο πίεσης από τη διευθύντρια του α-
ναισθησιολογικού προς τον καινούριο διευθυντή του μαιευτικού τμήματος, με 
τον οποίο υπήρχαν «διαφωνίες», ήδη καιρό πριν. Και σε καιρούς κρίσης οι «δι-
αφωνίες» και οι κόντρες μεταξύ ανταγωνιστών μπορούν να γίνουν όλο και πιο 
λυσσαλέες και επίπονες. 

Εξάλλου, η κερδοσκοπία των γιατρών έρχεται, εκτός από τις εκτρώσεις, και 
από τους τοκετούς φυσικά. Ειδικά για το νοσοκομείο Σάμου αλιεύσαμε το άρ-
θρο με τον εύγλωττο τίτλο «Έξι γιατροί στη Σάμο με 2,7 εκατ. Ευρώ», το οποίο 
περιγράφει πως στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας, διενήργησαν ελέγχους, για την περίοδο 2005-2011, «στα τραπε-
ζικά βιβλιάρια δύο αναισθησιολόγων, δύο ορθοπεδικών, ενός γυναικολόγου, 
ενός παθολόγου και του διευθυντή των διοικητικών υπηρεσιών» και στα οποία 
«βρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 2.700.000€, τα οποία όμως δεν μπο-
ρούν να προέρχονται από τα νόμιμα εισοδήματά τους..»4

Όπως και να ,χει, το τι συνέβη επακριβώς στη Σάμο, εν είδη αστυνομικού 
ρεπορτάζ, δεν είναι ακριβώς το θέμα μας. Εξάλλου, η Σάμος είναι ενδεικτική 
μια κατάστασης. Ούτε ισχύει ότι, εν προκειμένω, πλήττονται αποκλειστικά όσες 
από εμάς καταφεύγουν σ’ ένα δημόσιο νοσοκομείο για μια έκτρωση - θα πού-
με παρακάτω για αυτό. Αυτή ιστορία μας αφορά όλες. Από τη μια είναι ότι όλα 
αυτά τα «παιχνίδια» εξουσίας παίζονται εις βάρος μας, πάνω στις πλάτες των 
γυναικών και μάλιστα μ’ ένα πολύ εύκολο και ανέξοδο τρόπο, χωρίς σοβαρό 
κόστος. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, ότι οι αναισθησιολόγοι επέλεξαν με περισσό 
θράσος το ζήτημα των εκτρώσεων, ως μέσο επίλυσης των διαφορών τους με 
τους γυναικολόγους. Ήξεραν ότι αυτή η απόφασή τους θα είχε μέχρι και κοινω-
νική απήχηση, μιας και οι ελεύθερες εκτρώσεις παραμένουν μέχρι σήμερα δι-
ακύβευμα. Πράγματι, οι εκτρώσεις θεωρούνται «πρόβλημα», από μεγάλη μερί-
δα των γιατρών και από το κράτος. 

Δυστυχώς για εμάς τις γυναίκες, το δικαίωμα στην έκτρωση δεν είναι τελι-
κά τόσο αυτονόητο, ούτε η αυτοδιάθεση μας, ο έλεγχος πάνω στο σώμα μας. 
Το δικαίωμα μας δηλαδή στο αν και πότε θέλουμε να κάνουμε παιδιά συνεχώς 
διακυβεύεται και βρίσκεται στο στόχαστρο. Η περίπτωση της Σάμου είναι ένα 
ακόμη παράδειγμα. Υπάρχουν ακόμα οι περιπτώσεις της Πολωνίας και της Ι-
σπανίας, όπως και το τι συνέβη το 1993, στα μέρη μας, όπου μια διακομματική 
κοινοβουλευτική επιτροπή ακαδημαϊκών και λοιπών συστήθηκε με σκοπό την 
άρση της νομιμότητας των εκτρώσεων (δες τεύχος 15, Η μητρότητα ως εργα-
σία και ως κρατική υπόθεση). Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά και από προσωπικές 
μας εμπειρίες, το πώς μας υποδέχεται το ιατρικό κατεστημένο κάθε φόρα που 
πηγαίνουμε για έκτρωση. Το πώς μας κάνουν να νιώθουμε και πόσο ενοχή μας 
φορτώνουν για την ακύρωση του κοινωνικού μας ρόλου, για την «έκφυλη» σε-
ξουαλική μας ζωή. Έχουν ακουστεί πράγματα, όπως το «άντε του χρόνου με το 
παιδάκι σου» (σε ιδιωτικό) και το «δε θα σου κάνω έκτρωση, θα έρθεις να σε ξε-
γεννήσω» (σε δημόσιο νοσοκομείο). Ακόμη, σε δημόσιο νοσοκομείο έχει συμ-
βεί να μας αποθαρρύνουν από το να κάνουμε έκτρωση (ενώ έχουμε πάει για 
αυτό τον σκοπό), λέγοντας μας διάφορα ψέματα και ανακρίβειες, και περνώ-
ντας μας από διάφορες εξευτελιστικές δοκιμασίες. Εξαρτάται σε ποιον ή ποια 
θα πέσει η καθεμιά μας. Οι κρατικοί, υγειονομικοί υπάλληλοι μπορούν να μας 
συμπεριφέρονται κατά πως τους καπνίσει και να κάνουν ασκήσεις εξουσίας ε-
πάνω μας. (Πολλές φορές, βέβαια, παίρνουν την απάντηση που τους αξίζει.) Για 
να μην αναφέρουμε, το πώς το κρύβουμε από τον κοινωνικό μας περίγυρο και 
ότι συμπεριφερόμαστε σαν να πρόκειται για ντροπή. 

Σήμερα, γενικά, η έκτρωση στοχοποιείται από τους γιατρούς ως μια «βίαιη» 
και επικίνδυνη επέμβαση στο σώμα μιας γυναίκας (ενώ για τις σωρηδόν καισα-
ρικές τσιμουδιά!), οι οποίοι προκρίνουν τις δήθεν ασφαλείς και σαφώς ιατρικο-
ποιημένες μεθόδους του χαπιού και του σπιράλ και μάλιστα με πολύ μαζικά και 

Ψεύτοφεμινιστριεσ… δύστύχια μού!

Η ευκολία με την οποία επικαλούνται τάχα την «ηθική συ-
νείδηση», γιατροί και λοιπά αφεντικά, για να κυριαρχή-
σουν στις αναμεταξύ τους κόντρες, δεν είναι απλό πράγ-
μα. Ο κρατικός λόγος ενάντια στην έκτρωση φαίνεται ότι, 
σε πολλές περιπτώσεις, παραμένει ο ίδιος είτε πριν είτε 
μετά την «νομιμοποίησή» της, ενώ συνεχίζει να δουλεύε-
ται, όπου και όπως μπορούν. Δε σταματάει να μας εκπλήσ-
σει το πόσο μεγάλες μπαρούφες είναι τα επιχειρήματά τους 
διαχρονικά και ταυτόχρονα πόσο καλά τα καταφέρνουν.  

Για παράδειγμα, «έτυχε» να πέσει στα χέρια μας μια 
προπαγανδιστική μπροσούρα κατά της έκτρωσης με τον 
εύγλωττο τίτλο «ΕΚΤΡΩΣΗ… δυστυχία μου» (η οποία α-

ποτελεί περίληψη ενός άλλου πονήματος, με τον εξίσου χαρακτηριστικό τίτλο: «ΑΜΒΛΩ-
ΣΕΙΣ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»). Το εν λόγω αριστούργημα γράφτηκε ένα χρόνο πριν 
από τη αποποινικοποίηση των εκτρώσεων, το 1985, από την Ειρήνη Δορκοφίκη, τότε γνω-
στή και φανατική πολέμια των εκτρώσεων. Η ίδια, εκτός από συγγραφέας και ακτιβίστρια 
ενάντα στην άμβλωση, ήταν ταυτόχρονα δικηγόρος Αρείου Πάγου, νομικός σύμβουλος και 
υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν.Δ., μέλος Δ.Σ. διαφόρων ενώσεων και εταιρειών, όπως 
για την προστασία των ανήλικων. Διαβάζουμε λοιπόν:

Το έμβρυο οφείλει να το προστατεύει και ο πατέρας (έστω και αν η σύλληψη έγι-
νε χωρίς γάμο, στον οποίο πρέπει αμέσως να προχωρήσει για να ζήσει το νεογέν-
νητο σε στοργικό περιβάλλον), γιατί και αυτός είναι συνδημιουργός. Και είναι α-
νόητη και αφελής η αντίληψη των ψευτοφεμινιστριών πως «έχω δικαίωμα στο 
σώμα μου» ή «πρέπει να απαλλαγούμε από τη μητρική δουλειά, όπως οι άντρες». 
Κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε και στο σώμα του, άλλωστε το έμβρυο δεν αποτε-
λεί μέρος της μήτρας, αλλά αυθύπαρκτη ψυχοσωματική προσωπικότητα. Ούτε η 
μητρότητα είναι «δουλειά» (είναι ύψιστο κοινωνικό λειτούργημα, είναι η δύνα-
μη της γυναίκας), που πρέπει να απαλλαγούμε όπως οι άνδρες! (λέτε και γεννού-
σαν ποτέ οι άνδρες…). 

Σαν πρώτη αντίδραση, κάποια θα μπορούσε να πει πως η συγγραφέας είναι γραφική, κολ-
λημένη, παρωχημένη. Αν το σκεφτεί λίγο παραπάνω και ερχόμενη σε επαφή με πολλές άλ-
λες παρόμοιες ιδέες, καταρχήν, ίσως αναλογιστεί τη σημασία των αγώνων που χρειάστηκαν 
να δώσουν οι γυναίκες τότε για να κατακτήσουν έστω κάποια βασικά πράγματα. Και ίσως 
στη συνέχεια συνειδητοποιήσει ότι αυτά που γράφει η κ. Δορκοφίκη δεν είναι και τόσο γρα-
φικά και πασέ. Αντίθετα, ο λόγος αυτός υπάρχει μέχρι σήμερα, κυκλοφορεί και είναι μέιν-
στριμ, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την πρώτη ευκαιρία εναντίον μας. Όπως και συνέβη. 
Μετά από τριάντα χρόνια από τη ψήφιση του νόμου υπέρ της (έστω μερικής) νομιμοποίησης 
των εκτρώσεων, το να αρνηθεί γιατρός να κάνει έκτρωση ή να συμμετάσχει στη διαδικασί-
ας της για λόγους «ηθικής» είναι εφικτό. Ηθικά και νομικά. Ο «ηθικός» τους ενδοιασμός είναι 
κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μας υπενθυμίζει πως δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με το 
σώμα μας, με τη ζωή μας. Πως ο γάμος και η οικογένεια είναι οι πυλώνες για να μπορέσει να 
λειτουργήσει σωστά η καπιταλιστική κοινωνία και πως καλά θα κάνουμε να συμμορφωθού-
με. Πως η μητρότητα φυσικά είναι η φύση μας, το καθήκον μας, παρά τις ανοησίες που λένε 
διάφορες «αφελείς» και «ψευτοφεμινίστριες». Μπορεί να είναι ιδέα μας, αλλά θαρρούμε πως 
το κείμενο διατρέχεται εκτός από μίσος και από κάτι σα φόβο. Από ένα αμυδρό φόβο μήπως 
τυχόν χάσουν την εξουσία τους, μπροστά στην απειλή των αρνήσεών μας. 

Tο 
Σώμα
μαΣ
Πεδίο 
μαχηΣ

1.
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στοχευμένα κριτήρια. (δες τεύχος 16, Περί αντισύλληψης και έκτρωσης). Όπως 
έχουμε ξαναπεί, οι εκτρώσεις ενοχλούν γιατί η γυναίκα ακυρώνει τον κοινωνι-
κό της ρόλο και είναι αυτή που αποφασίζει για κάτι άμεσα. Η έκτρωση είναι μια 
πράξη που δηλώνει ότι το γυναικείο σώμα έχει την προτεραιότητα. 

Ήδη, ο Ξανθός, ο υπουργός υγείας, προανήγγειλε τη συμπερίληψη του κό-
στους των αντισυλληπτικών χαπιών στον ΕΟΠΠΥ, για ασφαλισμένες και ανα-
σφάλιστες, στοχοποιώντας και αυτός τις εκτρώσεις που γίνονται σήμερα στην 
Ελλάδα: «το αντισυλληπτικό χάπι δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα μια υπόθε-
ση lifestyle. Είναι σημαντικό εργαλείο περιορισμού των εκτρώσεων και προφα-
νώς η χρήση του πρέπει συνοδεύεται από μια καμπάνια ενημέρωσης και σε-
ξουαλικής αγωγής που πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο»5 (η υπογράμμιση 
δική μας). Σημειωτέον, και όπως έχουμε ξαναναφέρει, για το ελληνικό κράτος, 
οι εκτρώσεις συνδέονται με το δήθεν «πρόβλημα» της υπογεννητικότητας των 
ελληνίδων γυναικών. Το ζήτημα βέβαια είναι ο έλεγχος της αναπαραγωγής και 
η εθνική συνοχή, ενώ η ιατρική επιστήμη και οι φορείς της οι γιατροί είναι ερ-
γαλείο του κράτους προς αυτό το σκοπό.

Τελικά, ο νόμος που αποποινικοποιούσε τις εκτρώσεις, το 1986 και που ισχύ-
ει μέχρι σήμερα, όπως κατήγγειλαν και οι φεμινίστριες του παρελθόντος με 
προκήρυξη που μοίρασαν έξω από τη βουλή την ημέρα που ψηφίζονταν, ενέ-
χει διατάξεις «που στρέφονται κατά των γυναικών»6· όπως ότι οι ανήλικες χρει-
άζονται τη συναίνεση του ενός γονιού, η έκτρωση επιτρέπεται σε κάθε περί-
πτωση μόνο μέχρι τη 12η εβδομάδα, αλλιώς διώκεται, εκτός αν η εγκυμοσύνη 
είναι προϊόν βιασμού, ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην υγεία της γυναί-
κας. Εξάλλου και συνολικότερα, το πνεύμα του νόμου απηχούσε τον τότε κρα-
τικοποιημένο φεμινισμό των γυναικείων οργανώσεων των κομμάτων. Αυτό το 
πνεύμα δηλαδή που μιλούσε από τη σκοπιά του οικογενειακού προγραμματι-
σμού, και όχι από τη σκοπιά της διάκρισης του σεξ από την αναπαραγωγή και 
της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης των γυναικών (που είχαν οι αυτόνομες γυναι-
κείες ομάδες).

Σήμερα λοιπόν, πολλές από εμάς, κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι για να κα-
ταφεύγουμε σε ιδιώτες γυναικολόγους για τις εκτρώσεις, τόσο για λόγους δια-
κριτικότητας, όσο και επειδή δε θέλουμε να περιμένουμε, έχουμε περάσει την 
12η εβδομάδα, είμαστε ανήλικες κλπ. Σήμερα μια έκτρωση σε ιδιώτη στοιχί-
ζει περίπου 500 ευρώ. Και ενώ, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Αυγή, μέχρι 
πριν κάποια χρόνια, για τις ανασφάλιστες γυναίκες που κατέφευγαν σε δημό-
σιο νοσοκομείο, το κόστος για τις ελληνίδες ήταν 200 ευρώ και για τις αλλοδα-
πές 4007 (πάλι διακρίσεις για τις μετανάστριες γυναίκες), αυτό σήμερα έχει αλ-
λάξει, και μόνο με το ΑΜΚΑ μπορεί μια γυναίκα, ακόμη και ανασφάλιστη, να κά-
νει δωρεάν έκτρωση σε δημόσιο νοσοκομείο. Βέβαια, μια μετανάστρια χωρίς 
χαρτιά και άρα χωρίς ΑΜΚΑ, πετιέται έξω από τη “δημόσια και δωρεάν” υγεία 
και άρα και από τη δωρεάν και ασφαλή έκτρωση.

Επίσης, σε δημοσίευμα πάλι, της ίδιας εφημερίδας, διαβάζουμε ότι στη Σάμο, 
το 2013, «μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από επιπλοκές αυτοσχέδιας απόπει-
ρας διακοπής εγκυμοσύνης». Επιπλέον πηγές του ρεπορτάζ αναφέρουν «τη 
λειτουργία ιδιόκτητης αυτοσχέδιας κλινικής στο νησί σε διαμέρισμα γιατρού»8. 
Ενώ, σε άρθρο της Αυγής του 2014, διαβάζουμε ότι «συχνή πια είναι η λήψη, 
χωρίς ιατρική συμβουλή, εκτρωτικών χαπιών με αποτέλεσμα βαριές αιμορρα-
γίες, απειλητικές για τη ζωή της γυναίκας».9 Σημειωτέον, τα εκτρωτικά χάπια 
μπορεί να ληφθούν μέχρι και κάποιες βδομάδες μετά την σύλληψη και προ-
καλούν αποβολή (δεν πρέπει να συγχέονται με το «χάπι της επόμενης μέρας»). 
Καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι σήμερα υπάρχουν γυναίκες που διακινδυνεύουν 
τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την αναπαραγωγική τους ικα-
νότητα και άρα τη ζωή τους. Και πράγματι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από 
όταν το ίδιο το σώμα σου πηγαίνει ενάντια σου. Έτσι, υπάρχουν σήμερα γυναί-
κες που αναγκάζονται να εκθέσουν τα βρέφη, που μόλις έχουν γεννήσει, μέχρι 
και να οδηγηθούν σε πρακτικές βρεφοκτονίας10.

Κλείνοντας, θα λέγαμε πάλι, ότι ούτε ασφαλής, ούτε 100% αποτελεσματική 
αντισύλληψη υπάρχει. Η ιατρική επιστήμη δεν πρόκειται να μας «σώσει», αντί-
θετα σκοπός της είναι η προβληματοποίηση των σωμάτων μας, η ιατρική πει-
θάρχηση των ζωών μας και η διείσδυση στις κοινωνικές σχέσεις. Από την άλλη, 
είναι ζήτημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, συμφωνούμε, αλλά με ποιους ό-
ρους και από ποιους για ποιους γίνεται συνήθως αυτή η διαπαιδαγώγηση; Το 
ζήτημα δεν είναι τεχνικό, ούτε είναι πρόβλημα της βιολογίας των γυναικών, 
όπως μας εκπαιδεύουν να πιστεύουμε. Το πρόβλημα είναι ο κυρίαρχος σεξι-
σμός. Η λύση είναι ο σεβασμός προς τις γυναίκες, τα σώματά τους και την αυ-
τοδιάθεσή τους. Η λύση είναι η ισοτιμία, η υποστήριξη από τους συντρόφους. 
Το ζήτημα της αντισύλληψης δεν πρέπει να πέφτει στις γυναίκες σαν κάτι που 
φέρουν αυτές αποκλειστικά και ενοχικά. 

1 Newsbomb.gr, Μετακινούμενοι αναισθησιολόγοι στη Σάμο για να αντιμετωπιστεί η 
περίεργη κατάσταση, 05/2017
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3 Ert.gr, Αναπάντητα ερωτήματα για τη στάση των αναισθησιολόγων της Σάμου, 05/2017.
4 Antenna.gr, Έξι γιατροί στη Σάμο με 2,7 εκατ. Ευρώ, 12/2014.
5 Καθημερινή, Υπουργείο Υγείας: Κάλυψη από ΕΟΠΠΥ για αντισυλληπτικά, 3/2015.
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10 Μιγάδα, Μήδειες, τέρατα ή απελπισμένες γυναίκες; τεύχος 7, 2013.

Οι αντίστοιχοι αγώνες των γυναικών στην Ιταλία, τη δεκαετία του '70.
Τα πανό λένε: 
«Δεν είμαστε μηχανές αναπαραγωγής, αλλά γυναίκες στον αγώνα για την 
επανάσταση».
«Η μητρότητα πρέπει να είναι μια ελεύθερη επιλογή.» Και ο μπάτσος από δίπλα.
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1,2,3: Αφίσες από τις κινητοποιήσεις των γυναικείων ομάδων 
τη δεκαετία του ’80 για τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων στην 
Ελλάδα και τη διάδοση της αντισύλληψης.


