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ματα που θέλουν να αποκαταστήσουν τους πτυχιούχους γόνους της μεσαίας τάξης, 
είναι άσχετα με την ανατίμηση των κατώτερων στρωμάτων που ελέγχονται και πει-
θαρχούνται σε κάθε δομή του κοινωνικού κράτους. Οι γιατροί και οι γιατρίνες ποτέ 
δε θα κινητοποιηθούν ενάντια στις ταξικές και ρατσιστικές πολιτικές που ακολου-
θούνται στις δημόσιες δομές υγείας, γιατί πολύ απλά οι περιπτώσεις που πολλάκις 
έχουν αναφερθεί είναι τα λεγόμενα «μεμονωμένα περιστατικά». 

Από τη σκοπιά μας, το ιατρικό σύστημα είναι ένας μηχανισμός πειθάρχησης και 
ελέγχου και ο γιατρός είναι άλλη μία φιγούρα αφεντικού με εξουσία πάνω στην υ-
γεία μας. Το πόσο καλή ιατρική φροντίδα θα λάβουμε στα δημόσια νοσοκομεία, 
θα είναι πάντα ανάλογη με τα φράγκα που έχουμε ή είμαστε διατεθειμένες να δώ-
σουμε στον γιατρό. Αυτό ήταν το στοιχείο που έκανε τις παρεμβάσεις μας ασυνήθι-
στες για τη ρουτίνα των νοσοκομείων, δεν πήγαμε να ζητήσουμε λεφτά για το δη-
μόσιο σύστημα υγείας, γιατί σίγουρα αν πηγαίναμε γι’αυτό ούτε θα μας έβριζαν, 
ούτε τους μπάτσους θα καλούσαν για να μας βγάλουν έξω. Πήγαμε να καταδείξου-
με πως αυτό το «λειτούργημα» που με τόση αυταπάρνηση ασκούν οι γιατροί μέσα 
στα δημόσια νοσοκομεία είναι άλλη μία μορφή πειθάρχησης και ταξικής πολιτικής, 
με έμφυλη πτυχή. Από την προκήρυξη: «Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γιατροί έ-
χουν προσπαθήσει να μας φλερτάρουν ή και να μας την πέσουν, ενώ είμαστε γυ-
μνές στη γυναικολογική καρέκλα.(…) Υπάρχουν περιστατικά όπου μας έχουν κα-
κοποιήσει σεξουαλικά. Ο διαχωρισμός των ελληνίδων από τις Ρομά και τις μετανά-
στριες, σε διαφορετικούς ορόφους, εξασφαλίζει το να φέρονται ρατσιστικά δίχως 
να ελέγχονται από κανέναν. Οι φυσιολογικοί τοκετοί γίνονται πια με ένα σωρό ιατρι-
κές παρεμβάσεις, που συχνά είναι αχρείαστες.(…) Εάν όμως έχεις γιατρό δικό σου 
(δηλαδή έχεις κάνει τις κανονιστικές σου με το φακελάκι) τότε τα στάνταρ φροντί-
δας ανεβαίνουν». 

Η παραπάνω περιγραφή των νοσοκομείων, οικεία για όλες εμάς που δεν μας επι-
τρέπεται να έχουμε λόγο για αυτά που συμβαίνουν εις βάρος μας, δεν έχει σχέση με 
αιτήματα για το πώς να οργανώσει το κράτος καλύτερα τις ζωές μας. Αυτό που ήταν 
ανάγκη να ειπωθεί και ειπώθηκε στις διαδηλώσεις μας, ήταν ότι εμείς με τους για-
τρούς ούτε μιλάμε από την ίδια σκοπιά, ούτε έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Καταδεί-
ξαμε πως, ο έλεγχος που έχουν οι γιατροί πάνω στα σώματά μας δεν περνά απαρα-
τήρητος και όσο σιχαινόμαστε τους φασίστες στο δρόμο άλλο τόσο σιχαινόμαστε 
και τους φασίστες με τις ποδιές μέσα στο ιατρείο. Είναι θέμα συνέπειας, βλέπετε. 

ΙατρΙκή σασ βρωμαεΙ 
σεξΙσμό καΙ ρατσΙσμό
μεσα στα ΙατρεΙα ζήταμε σεβασμό
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τις 4 και 5 Ιου-
νίου του 2018, εμείς και 
αρκετές συντρόφισσες πραγ-

ματοποιήσαμε δύο δημόσιες παρεμβάσεις στα γυναικολογικά νοσο-
κομεία «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» με κεντρικό σύνθημα: «Η ιατρική σας 

βρωμάει σεξισμό και ρατσισμό, μέσα στα ιατρεία ζητάμε σεβασμό». Ο λόγος; 
Γιατί τους σεβαστούς κυρίους και κυρίες που ασκούν «λειτούργημα» εκεί μέσα 

τους έχουμε φάει στα μούτρα ουκ ολίγες φορές, και αυτούς και το «λειτούργη-
μά» τους. 

Πηγαίνοντας, λοιπόν, στα δημόσια νοσοκομεία, για να εξεταστούμε, να γεννή-
σουμε, να κάνουμε έκτρωση, να λάβουμε θεραπείες και πολλά άλλα, βιώνουμε κα-
θημερινά τα λεγόμενα «μεμονωμένα περιστατικά». Μόνο που, εμείς δεν τα λέμε 
έτσι. Αυτά τα «μεμονωμένα περιστατικά» αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ιατρικού 
συστήματος, που προσφέρει μία άτυπη ασυλία στους γιατρούς και τους επαγγελ-
ματίες υγείας να εκφράζονται όπως γουστάρουν χωρίς να το πολυσκέφτονται. Με 
απλά λόγια, αν φοράς λευκή ποδιά και σου έρθει να πετάξεις σεξιστικές και ρατσι-
στικές μαλακίες μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση. Α-
κόμα «καλύτερα», αν ασκηθεί σωματική και ψυχολογική βία σε άτομα τα οποία βρί-
σκονται στην ευάλωτη θέση της ασθενούς, κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει πως 
αυτοί οι «καθωσπρέπει» άνθρωποι, οι πτυχιούχοι ιατρικής, είναι ικανοί για κάτι τέ-
τοιες τσογλανιές. Επειδή, λοιπόν, εμείς αυτούς εκεί τους γνωρίζουμε από πρώτο 
χέρι, πήγαμε για να τους δείξουμε πως όλες μαζί αντιλαμβανόμαστε τους τρόπους 
που οι γυναικολόγοι ασκούν εξουσία πάνω μας και ότι αυτά που κάνουν δεν περ-
νούν απαρατήρητα. Οργανωνόμαστε, μιλάμε και στεκόμαστε εχθρικά και με καχυ-
ποψία απέναντί τους, αναγνωρίζοντάς τους σαν αυτό ακριβώς που επιθυμούν δια-
καώς να είναι: τα αφεντικά των σωμάτων μας.

 Οι διαδηλώσεις μας στα δύο νοσοκομεία αντιμετωπίστηκαν λίγο-πολύ όπως θα 
περιμέναμε θεωρητικά, αλλά η πραγματοποίησή τους μας δίδαξε πολλά. Οι διευ-
θύντριες και οι γιατροί ξέχασαν για λίγο το ιερό τους «λειτούργημα» και μας πέτα-
ξαν απειλές και βρισίδια που σίγουρα δεν αρμόζουν σε ευυπόληπτους επιστήμο-
νες. Πέσαμε από τα σύννεφα. Επιτρέπεται κοτζάμ γιατρός με ποδιές και τα τοιαύτα 
να μας αποκαλεί «σκουλήκια»; Ας έβρισκε τουλάχιστον κάτι πιο ευρηματικό. Το εν-
διαφέρον, όμως, στην αντίδρασή τους δεν ήταν αυτά που είπαν, αλλά το γιατί μία 
παρέμβαση τούς ενόχλησε και εξόργισε τόσο πολύ. Προφανώς, γιατί οι παρεμβά-
σεις που πραγματοποιήσαμε δεν έμοιαζαν σε τίποτα με άλλες παρεμβάσεις- κυρίως 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού- που έχουν λάβει χώρα στα δημόσια νοσο-
κομεία. Η παρέμβασή μας δεν είχε σκοπό να ζητήσει τίποτα από το κράτος, ούτε λε-
φτά, ούτε διορισμούς, ούτε αναβάθμιση των πτυχίων. Τα παραπάνω «ευγενή» αιτή-
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