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Ας πάρουμε μια ανάσα πριν την κατάδυση σε μια ζοφερή ιστορία! Μιλάμε 
για την υπόθεση της δίκης των 79 ή των διώξεων για τους τοκετούς στο 
σπίτι που λαμβάνει χώρα στην κατά τα άλλα «ερωτική» πόλη της Θεσσα-
λονίκης. Πράγματι, δεν είναι ένα θέμα που το «παίζουν» τα μίντια, σίγου-

ρα όμως κάτι θα ‘χετε ακούσει για τη μήνυση που έχει γίνει ενάντια σε �9 γονείς, 9 γι-
ατρούς και 1 μαία για τους κατ’ οίκον τοκετούς που έγιναν το 2009 στην πόλη. Ο μη-
νυτής είναι ο Σύλλογος Μαιών - Μαιευτών Θεσσαλονίκης, και κατά βάσει η πρόεδρός 
του, Βικτώρια Μοσχάκη, η οποία το Φλεβάρη του 2010 μήνυσε αναδρομικά τους 79, 
για υποτίθεται μη σύμφωνη με το νόμο διαχείριση «ιατρικών αποβλήτων», και μάλιστα 
«επικίνδυνων και μολυσματικού χαρακτήρα», όπως είναι ο “αποκρουστικός” πλακού-
ντας, τα “βρωμερά” σεντόνια, αλλά και οι σύριγγες (!) και οι βελόνες(!)1. Μ΄αυτον τον 
τρόπο περιττό να πούμε πως φωτογραφίζεται ξεκάθαρα η γέννα ως ιατρική πράξη και 
η έγκυος ως ασθενής. Σε δεύτερο χρόνο (Ιούνιος του 2011) έγινε πάλι από τη Μοσχάκη 
μια συμπληρωματική μήνυση εναντίον των 79, αυτή τη φορά εμπλουτίζοντας το κατη-
γορητήριο με αόριστες αναφορές για δήθεν ύπαρξη κυκλώματος εμπορίου βρεφών. 
Η τακτική είναι γνωστή τοις πάσι: λασπολόγησε όσο σε παίρνει κάτι θα μείνει στο τέ-
λος. Όποιος έχει παρακολουθήσει την υπόθεση και αν διαθέτει μια στοιχειώδη κοινω-

νική εμπειρία εύκολα αντιλαμβάνεται τη σαθρότητα (αν όχι τη γελοιότητα) του κατη-
γορητηρίου. Με το τελευταίο όμως δε θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουμε 
τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Και όχι μόνο επειδή σίγουρα έχει προκαλέσει ταλαιπω-
ρία και ψυχοφθορά στους διωκόμενους. Αλλά και επειδή είναι μια δίωξη που στοχεύει 
αφενός στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της γέννας, αφετέρου στην απώλεια του 
ελέγχου των γυναικών πάνω στα σώματα τους και την αναπαραγωγική τους ικανότη-
τα. Επιπλέον, σε καιρούς κρίσης το κράτος αναδιαρθρώνει τον τρόπο που τα ασφαλι-
στικά ταμεία καλύπτουν τις γέννες, κάνοντας βαρβάτες περικοπές και αυξάνοντας εξί-
σου βαρβάτα τα νοσήλια. Βέβαια, οι μεγάλες χαμένες είναι οι γυναίκες.  

    Καταρχήν, διάφορα παράδοξα παρατηρούνται στην υπόθεση. Αξίζει τον κόπο να 
αναφερθούμε σε κάποια. Όπως ότι αρχικά ο Σύλλογος έκανε καταγγελία το 2009 στο 
Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Το ανώτατο αυτό κρατικό όργανο έκανε έρευνα αλλά δεν 
αντιλήφθηκε κάποια περιβαλλοντική παράβαση ή κάτι τελοσπάντων που να χρήζει ει-
σαγγελικής έρευνας και το ανέφερε σε εκθέσεις που συνέταξε μέσα στο 2010 και 2011. 
Δεν αντιλήφθηκε, ας πρόσεχε που λένε. Ο Σύλλογος, αφού δεν του βγήκε απ’ αυτή την 
οδό, είχε και άλλους άσσους στο μανίκι. Πήρε τα ηνία της υπόθεσης και ρίχτηκε από 
μόνος του στο δικαστικό πόλεμο, μάλιστα εξ Αθήνας ορμώμενος. Κατέθεσε την πρώτη 
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μήνυση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και όχι στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, 
που θα ‘ταν και το πιο λογικό (μήπως στην Αθήνα είχε το κονέ;). Έπειτα, το κατηγορη-
τήριο δεν μπορεί να σταθεί νομικά, αφού δεν υπάρχει κάποια νομική διάταξη που να 
προβλέπει τι πρέπει να γίνονται τα νοσοκομειακά απόβλητα. Έτσι και αλλιώς η κατηγο-
ρία που αφορά μόλυνση περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον αστεία, αν κρίνει κανείς το 
είδος και την ποσότητα. Χώρια ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι πράγματι οι πλακούντες πετάχτηκαν στα σκουπίδια (που δεν πετάχτηκαν). 
Όπως επίσης, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχει κατηγορηθεί ούτε καταδικασθεί κά-
ποια γυναίκα για το πού, πώς και με ποιον επέλεξε να γεννήσει. Στην τελική, όλες οι γυ-
ναίκες είναι ελεύθερες να γεννήσουν οπουδήποτε θελήσουν όταν έρθει εκείνη η ώρα 
και φυσικά με οποιονδήποτε επιλέξουν να είναι κοντά τους.

       Με μια πρώτη ματιά, είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει έναν 
πόλεμο - δια της δικαστικής οδού- με απώτερο σκοπό τον οικονομικό έλεγχο της αγο-
ράς της γέννας στο σπίτι. Κάτι του στυλ δυσκόλεψε τη ζωή του ανταγωνιστή σου ώστε 
μακροπρόθεσμα να μείνεις ο μόνος παίχτης. Ή μπες δυναμικά στην αγορά του φυσιο-
λογικού τοκετού κάνοντας ντόρο και εξοβελίζοντας σταδιακά τους ανταγωνιστές. Δεν 
είναι ότι ο Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών κόπτεται ας πούμε για το τεράστιο ποσοστό 
καισαρικών που γίνονται στη χώρα, όχι αυτά είναι ψιλά γράμματα. Το γεγονός όμως 
ότι ο Σύλλογος περιμένει έγκριση και χρηματοδότηση από το Υπουργείο για πρόγραμ-
μα διεξαγωγής τοκετών στο σπίτι, εντασσόμενο αρχικά τουλάχιστον στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, είναι μια καλή αρχή ώστε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις 
του. Σύμφωνα με κάποια οικονομικά στοιχεία του 2009, μετά από έρευνα του Συλλό-
γου σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ή αλλιώς σύμφωνα με το 
μεταπτυχιακό της Μοσχάκη): οι 2.250 φυσιολογικοί τοκετοί –ναι, γίνονται και τέτοι-
οι- στοίχισαν στο νοσοκομείο (Ιπποκράτειο, το νοσοκομείο όπου εργάζεται η εν λόγω 
κυρία) 3.228.750 ευρώ για τη γυναίκα και το νεογνό της, με παραμονή τεσσάρων ημε-
ρών. Αν όμως γίνονταν αποκλειστικά από μαίες, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα στοίχιζαν 2.14�.500 ευρώ. Περαιτέρω, αν 
οι τοκετοί γίνονταν αποκλειστικά από μαίες εντός του υπό έγκριση προγράμματος των 
κατ’ οίκον τοκετών μιας ημέρας θα στοίχιζαν 1.140.750 ευρώ2. Δεν είναι λοιπόν η Μο-
σχάκη απλώς μια μισότρελη πωρωμένη, Ιαβέρης των ατίθασων εγκυμονούντων κορ-
μιών (που εντάξει και από αυτά είναι). Το όλο σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο περικο-
πών και «εξοικονόμησης χρημάτων» που δρομολογεί το κράτος στις πλάτες των γυναι-
κών. Ούτε φυσικά πρόκειται για κάποια κίνηση σεβασμού της γυναικείας αυτονομίας 
με στόχο η γυναίκα να έχει τον έλεγχο της γέννας. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, αυτό 
που δρομολογείται είναι ο τοκετός στο σπίτι (και αφού του φορτώσουν συγκεκριμένες 
ρήτρες και πρωτόκολλα) να λειτουργεί ως ένας αρκετά πιο φτηνός τρόπος διεξαγωγής 
γεννών για τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος, συμπληρωματικός και υποταγμένος 
στο επίσημο ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα. 

        Μέχρι το 2012, το επίδομα τοκετού είχε το νόημα ενός βοηθήματος τόσο για 
τον σκασμό των εξετάσεων που πρέπει να κάνει η έγκυος κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης της, όσο και για τις πρώτες μέρες μετά τη γέννα, αφού τα ποσά που έδιναν τα 
ταμεία κάλυπταν και με το παραπάνω τα λίγα σχετικά έξοδα νοσηλίων του τοκετού σ’ 
ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως από τα τέλη του 2012, μετά από εντολή του Υπουργεί-
ου, ο ΕΟΠΠΥ δίνει επίδομα τοκετού μόνο σ’ όσες γυναίκες γεννήσουν στο σπίτι. Για τις 
υπόλοιπες τα ταμεία καλύπτουν ίσα-ίσα ή δεν καλύπτουν καν εξ’ ολοκλήρου τα –πλέ-
ον πολύ υψηλότερα- νοσήλια του τοκετού. Η γυναίκα δε βλέπει καθόλου λεφτά στα χέ-
ρια της μιας και τα ταμεία πληρώνουν απευθείας τα νοσοκομεία. Αν όμως αποφασίσει 
να γεννήσει στο σπίτι της, με το «επίδομα» των 900 ευρώ που θα πάρει θα πρέπει κα-

ταρχήν να πληρώσει τους επαγγελματίες, μαίες ή/και γιατρούς, που θα παραστούν στη 
γέννα. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΥ, προκειμένου μία γυναίκα να κάνει αίτηση για να πά-
ρει το επίδομα, είναι μεταξύ άλλων απαραίτητη η παρουσία στον τοκετό μίας –του-
λάχιστον- μαίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Πάντως με τις τιμές που μαθαίνου-
με ότι επικρατούν για έναν τοκετό στο σπίτι, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, σίγου-
ρα θα χρειαστεί να βάλει –αρκετά- το χέρι στην τσέπη της. Ας σημειώσουμε εδώ ότι οι 
υψηλές τιμές έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ο τοκετός στο σπίτι απευθύνεται 
ή επιδιώκεται από γυναίκες που κυρίως προέρχονται από τα μεσαία και υψηλά κοινω-
νικά στρώματα, γυναίκες δηλαδή που έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν 
την αυτοπεποίθηση, τα εφόδια και τη γνώση για να προχωρήσουν σε μια τέτοιου εί-
δους μη mainstream επιλογή.

    Εξυπακούεται ότι όλα τα προηγούμενα αφορούν μόνο όσες γυναίκες είναι ασφα-
λισμένες. Τι γίνεται με τις ανασφάλιστες, μ’ όσες είναι άνεργες αλλά και με τις μετανά-
στριες; Το Υπουργείο έχει προνοήσει να κάνει την επιθυμία τους να γίνουν μάνες όσο 
γίνεται πιο μακρινή. Εκτός του ότι έχει διπλασιάσει και τριπλασιάσει τα νοσήλια τοκε-
τού στα δημόσια νοσοκομεία, που ήταν πράγματι μέχρι πρόπερσι το λιγότερο οικονο-
μικά δυσβάσταχτο μέρος για να γεννήσει μια γυναίκα, με νέα κοινή υπουργική απόφα-
ση διπλασιάζει εκ νέου τα νοσήλια ειδικά για τους ανασφάλιστους μετανάστες χωρίς 
χαρτιά ή τους μη νόμιμους κατοίκους όπως τους λέει, φτάνοντας τα σε 1254 ευρώ για 
φυσιολογικό τοκετό και σε 2090 ευρώ για καισαρική.3 Διότι όπως λέει και ο σύμβουλος 
του Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης «δεν είμεθα πτωχοκομείο, όποιος θέλει να έρχε-
ται εδώ να γεννάει παιδιά και να παίρνει ιθαγένεια».4 Αυτό που συμβαίνει εδώ και πολύ 
καιρό είναι ότι όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού πετιούνται στα σκουπί-
δια, δηλαδή βγαίνουν εκτός του επίσημου συστήματος υγείας και πρόνοιας και... ας 
κόψουν το λαιμό τους. Μπροστά στα μάτια μας διεξάγεται μια επίσημη πολιτική ελέγ-
χου και διαχωρισμού του πληθυσμού σ’ αυτούς που αξίζει να αναπαραχθούν και σ’ αυ-
τούς που δεν αξίζει και τόσο. Όσες γυναίκες δεν έχουν τα λεφτά ή/και τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά χαρτιά για να γεννήσουν εντός του εθνικού συστήματος υγείας τι θα 
κάνουν; Να μη γεννάνε όπως λέει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού; Μάλλον όχι. 

    Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: στο κατηγορητήριο της υπόθεσης των 79 
δεν μας άφησε αδιάφορες η συνεχής αναφορά στο τι απογίνεται αυτό το μαγικό πράγ-
μα που λέγεται πλακούντας και θρέφει τα έμβρυα στην κοιλιά της μάνας τους. Φα-
νταζόμαστε ότι τα παράγωγα των θηλαστικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στον καπιτα-
λισμό αφού χρησιμοποιούνται για βλαστοκύτταρα και τρέφουν πειράματα ακόμη και 
για καλλυντικά. Επομένως...ποιος είπε ότι μπορείτε να τα θάβετε στην αυλή του σπιτι-
ού σας, αντί να τα δίνετε σε εταιρείες;  

Εντωμεταξύ η δίκη που ήταν να γίνει μέσα στον Ιούνη του τρέχοντος έτους αναβλή-
θηκε για τις αρχές του επομένου. Όσοι θέλετε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της 
υπόθεσης μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα http://diki79.blogspot.gr.

    
    

Η ...υπερ-δραστήρια κυρία και μηνυτής των 79, Βικτώρια Μοσχάκη

1 Εφημερίδα των Συντακτών, «Υπέρ και κατά για τις γεννήσεις στο σπίτι», 21/03/ 2013.
2  Αγγελιοφόρος της Κυριακής, «Τοκετός στο σπίτι», 10/03/ 2013.
3 Εφημερίδα των Συντακτών, «Η γέννα δεν είναι εμπόρευμα», 11/0�/ 2013.
4 Στο ίδιο.


