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Η μικρή ιστορία των φεμινιστικών κλινικών στο Σικάγο
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Εισαγωγή από την ομάδα

Τ ο φεμινιστικό Κίνημα για την Υγεία στις ΗΠΑ ήταν 
δυναμικό και πολύ πιο εκτεταμένο από την Ευρώ-
πη. Στα τέλη της δεακετίας του 1960 μέχρι και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν ριζοσπαστικό. Μέσα 
από τις ομάδες αυτοσυνείδησης και την αιχμή του κινή-
ματος, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων, κατάφερε να 
φέρει στο φως την έμφυλη, ταξική και φυλετική ανισό-
τητα στο τοπίο της ιατρικής επιστήμης στις ΗΠΑ. Μέ-
ρος του μωσαϊκού του κινήματος ήταν και οι πολυάριθ-
μες δωρεάν κλινικές σε δεκάδες πόλεις. Το 1976 οι ΗΠΑ 
είχαν 50 φεμινιστικές κλινικές1. Ένα μικρό κομμάτι από 
αυτή την ιστορία έχει καταγραφεί. Γι’ αυτό και συνεντεύ-
ξεις σαν αυτές, που παρουσιάζουμε εδώ, παρότι περιο-
ρίζονται σε μια συγκεκριμένη πόλη και ένα συγκεκριμέ-
νο εγχείρημα, έχουν κατά τη γνώμη μας το χαρακτήρα 
της διάσωσης της συλλογικής μνήμης, των επιτυχιών και 
αποτυχιών των κινημάτων. Τα διδάγματα αυτά προσπα-
θούμε να τα κρατάμε ως φεμινιστική ομάδα -όσο περνά 
από το χέρι μας- ζωντανά.

Το φεμινιστικό κίνημα προσέγγισε το ζήτημα της υ-
γείας από έμφυλη και ταξική σκοπιά. Οι δύο αυτές οπτι-
κές, πότε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με εγχειρήματα, 
πότε αγνοούσαν η μία την άλλη. Αυτό είχε επιπτώσεις 
που μέχρι σήμερα συζητιούνται και γίνονται ακόμη αι-
σθητές. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στα εγχειρή-
ματα που έβλεπαν το φύλο, τη φυλή και την τάξη ως άρ-
ρηκτα συνδεδεμένα και όχι ως ξεχωριστές κατηγορίες 
καταπίεσης, η κατάληξη ήταν η γνωστή: καταστολή και 
άντε δρόμο, σπίτια-σας-τώρα. Στη δεύτερη περίπτωση, 
στα εγχειρήματα δηλαδή που υποτίμησαν το φύλο και 
τη φυλή σε σχέση με την τάξη, συχνά η κατάληξη ήταν 
η δημιουργία φιλανθρωπικών Μ.Κ.Ο. ως «διαχειριστών 
των φτωχών» και η επικράτηση της κλασικής ιατρικής 
βαρβαρότητας. Αλλά και στην περίπτωση των εγχειρη-
μάτων που υποτίμησαν τη σημασία της τάξης σε σχέ-
ση με το φύλο, η εξέλιξη ήταν οι μη-προσβάσιμες κλι-
νικές, με εναλλακτικές ιατρικές πρακτικές, που απέκλει-
σαν όσες δεν έχουν φράγκα. 

 Η συνέντευξη που παρουσιάζουμε σε αυτό το ένθε-
το είναι η ιστορία του Chicago Women’s Health Center 
(CWHC), μέσα από τη ματιά της Τέρι Καψάλης, φεμινί-
στριας που συμμετείχε στην κλινική, από την αρχή του 
1990 και μετά. Το Κέντρο ξεκίνησε το 1975 στην πόλη 
του Σικάγο. Η συνέντευξη, λοιπόν, περιγράφει ως ιστο-
ρία τη ριζοσπαστική κινηματική περίοδο των 70΄s, όταν 
άρχισε να λειτουργεί το Κέντρο, ενώ περιγράφει από 
πρώτο χέρι τις αλλαγές που συνέβησαν από τη δεκαε-
τία του 1990 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις 
πολιτικές κατευθύνσεις που αποτέλεσαν σημεία τριβής 
και σύγκρουσης μέσα στο ριζοσπαστικό φεμινιστικό κί-
νημα δεν περιγράφονται εδώ από την ίδια την εμπειρία 
της συνεντευξιαζόμενης. Όπως θα δει η αναγνώστρια, 

έχουμε ανατρέξει σε βιβλιογραφία προκειμένου να κα-
λύψουμε τα κενά. Το ίδιο κάναμε και για την πλούσια ι-
στορία των κλινικών άλλων πολιτικών κινημάτων της ε-
ποχής, όπως των Μαύρων Πανθήρων, καθώς η Τέρι δεν 
είχε ζήσει την εποχή αυτή από πρώτο χέρι.

Το CWHC μετράει σήμερα 2.000 χρήστριες και χρή-
στες ετησίως, δεν βγάζει κάποιο κέρδος, έχει ως κύριο 
έξοδο τις πληρωμές του προσωπικού του. Το Κέντρο 
παρέχει απλές γυναικολογικές υπηρεσίες (όπως Pap, α-
ντισύλληψη, ΣΜΝ, τεστ εγκυμοσύνης κ.α.), πρωτοβάθ-
μια φροντίδα (όπως θεραπείες για ιώσεις, διαβήτη, ά-
σθμα, λοιμώξεις αναπνευστικού κλπ.), ορμονική μετά-
βαση φύλου για τρανς άντρες και γυναίκες, παρακο-
λούθηση γονιμότητας και σεξουαλική εκπαίδευση στα 
σχολεία. Το Κέντρο χρησιμοποιείται κατά 65% από λευ-
κές, 20% από μαύρες και ένα 15% ισπανόφωνες ή ασιά-
τισσες. Το 85% είναι cis γυναίκες και το 15% τρανς ή ά-
τομα που δεν προσδιορίζονται με βάση το δίπολο των 
φύλων. Στην σημερινή ιστοσελίδα τους διαβάζουμε:

«Το 1975 μια ομάδα εργαζομένων και εκπαιδευτικών 
στην υγεία, που τους απασχολούσε πολύ η ανισότητα 
στην γυναικολογική φροντίδα στο Σικάγο, ενώθηκαν για 
να φτιάξουν το CWHC. Δίνοντας έμφαση στην αυτογνω-
σία και όχι στην γνώση από ειδικούς, τα τότε μέλη μας πί-
στευαν ότι η φροντίδα για την υγεία είναι δικαίωμα, και 
όχι προνόμιο, και ότι η ανισότητα ανάμεσα στα φύλα ήταν 
ένα σοβαρό εμπόδιο στον σεβασμό. Η ιστορία του CWHC 
ενσωματώνει την δυναμική ιστορία του γυναικείου κινή-
ματος για την υγεία και του φεμινισμού στο Σικάγο».

 Το CWHC είναι, για τα ελληνικά δεδομένα, ένα ιδιότυ-
πο μόρφωμα. Τυπικά είναι μια ΜΚΟ. Για να γίνει όμως η 
αντιστοιχία με τα ελληνικά δεδομένα, θα μπορούσαμε 
να περιγράψουμε τον χαρακτήρα της ως μια συνεργα-
τική δομή υγείας, η οποία έχει ξεπηδήσει από το κίνημα 
των ‘70s, και πιο συγκεκριμένα από το λευκό φεμινιστι-
κό κίνημα. Έχει διατηρήσει και εξελίξει σημαντικές πρα-
κτικές του γυναικείου κινήματος για την υγεία μέχρι και 
σήμερα. Όμως με τη απουσία σοβαρού οργανωμένου 
κινήματος από τα τέλη του 1980 και μετά, η προσέγγιση 
του ριζοσπαστικού και ταξικού φεμινισμού έχει ξεχα-
στεί, όπως φαίνεται και στη συνέντευξη. Σήμερα είναι 
ένα εγχείρημα που δεν αποτελεί απειλή για το κράτος, 
συνυπάρχει πλάι σε κρατικές δομές χωρίς ιδιαίτερο α-
νταγωνισμό. Θα λέγαμε ότι έχει περισσότερο έναν ρόλο 
«νησίδας ανακούφισης» για ένα ορισμένο κομμάτι του 
πληθυσμού της πόλης και ότι διατηρεί έναν ρόλο εκπαι-
δευτή των ασθενών ώστε να είναι καχύποπτοι με το ι-
ατρικό σύστημα και τους γιατρούς. Η συνέντευξη αφη-
γείται το κλίμα των ‘60s και ‘70s, ενισχυμένη σε σημεία 
από βιβλιογραφία, και περνά στην περιγραφή μιας δια-
δρομής σταδιακής ενσωμάτωσης. Παρότι η Τέρι δεν ερ-
μηνεύει έτσι την ιστορία της μικρής κλινικής, αυτό προ-
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κύπτει δίχως αμφιβολία μέσα από μια καθαρή ματιά 
στα ιστορικά επεισόδια που τόσο γλαφυρά περιγράφει.

 Φυσικά, για να καταλάβει κανείς την εξέλιξη του 
CWHC, αλλά και όλου του φεμινιστικού κινήματος για 
την υγεία, θα πρέπει να γνωρίζει τι εστί «αμερικανικό 
σύστημα υγείας». Πρόκειται για ένα τερατώδες σύστη-
μα με απροσπέλαστους ταξικούς διαχωρισμούς, που ε-
ξασφαλίζει ότι ένα τεράστιο κομμάτι της εργατικής τά-
ξης δεν θα έχει καμία πρόσβαση στην υγεία, πράγμα 
που οδηγεί συχνά σε θανάτους. Κέντρα όπως το CWHC 
έχουν ως αρχή τους να είναι προσβάσιμα, καθώς δεν υ-
ποχρεώνουν κανέναν σε πληρωμή εάν είναι ανασφάλι-
στος ή έχει χαμηλό εισόδημα. Ταυτόχρονα όμως, δεν α-
ποτελούν λύση για όσους αποκλείονται από το σύστη-
μα υγείας, γιατί αυτοί σπάνια γνωρίζουν την ύπαρξη τέ-
τοιων δομών. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση του 
εγχειρήματος είναι σημαντικό να πούμε ότι ανήκε σε 
αυτά που διέφυγαν της σκληρής καταστολής του αμε-
ρικανικού κράτους. Μπορεί να εμπνεύστηκε από παλαι-
ότερες κλινικές, όπως για παράδειγμα αυτές των Μαύ-
ρων Πανθήρων, αλλά εκείνες οι δομές δέχτηκαν κατα-
στολή και έβαλαν λουκέτο ήδη από τις αρχές του 19702. 
Το CWHC, λοιπόν, επιβίωσε μέσα από μια διαδικασία 
«ξεκαθαρίσματος» από τη μεριά του κράτους, με κρι-
τήριο  το τι συνιστούσε απειλή για το ίδιο και τι όχι. Τα 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κλινικής άμβλυναν 
τον απειλητικό της χαρακτήρα. Αυτά ήταν τα εξής: πρώ-
τον, ότι συμπεριελάμβανε επαγγελματίες υγείας με α-
μοιβή, το οποίο σήμαινε αυξημένη εξουσία και αντιμε-
τώπιση της γνώσης ως κάτι μη συλλογικό. Η επαγγελ-
ματοποίηση, με άλλα λόγια, αυτού του κομματιού του 
κινήματος. Δεύτερον, η απουσία παραγωγής εξωστρε-
φούς κριτικής για την επιστήμη, όπως αυτή που έγινε 
από το φεμινιστικό κίνημα για την υγεία το 1970. Tα εγ-
χειρήματα που κατάφεραν να επιβιώσουν σταμάτησαν 
να μιλάνε για το «ποιες είμαστε και ποια είναι τα κοινά 
συμφέροντά μας» και πέρασαν στη πολιτική της «συ-
μπεριληπτικότητας». Χαρακτηριστική στη συνέντευξη 
είναι η ερώτηση της Τέρι και των συναδέλφων της σχε-
τικά με το πώς θα συμπεριλάβει το CWHC περισσότερη 
διαφορετικότητα. Τέλος, για να καταλάβει κανείς την ε-
ξέλιξη των φεμινιστικών κλινικών θα πρέπει να εξετάσει 
και τη σύνθεση του προσωπικού τους. Το γεγονός δη-
λαδή ότι, όπως εξιστορεί και η ίδια, η πλειοψηφία ήταν 
λευκές φοιτήτριες ή γυναίκες της μεσαίας τάξης, που με 
την υποχώρηση του κινήματος και αφού πια δεν «ανα-
γκάζονταν» από κάποια συλλογική διαδικασία να έχουν 
στραμμένο το βλέμμα στις μαύρες ή σε άλλες γυναίκες 
της εργατικής τάξης, κατέληξαν είτε σε ακαδημαϊκά πό-
στα, είτε στο να ενσωματώσουν στην επαγγελματική 
τους πρακτική το σεβασμό προς τις γυναίκες, όπως τον 
διδάχτηκαν από το κίνημα.

Οι Μαύροι Πάνθηρες οργάνωσαν στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 στο Σικάγο κοινοτι-

κές κλινικές με δωρεάν υπηρεσίες υγείας για τα 
μέλη της κοινότητάς τους. Το Σικάγο είναι γνω-
στή ως «η πιο φυλετικά διαχωρισμένη πόλη 
των ΗΠΑ», και ένα από τα κεντρικά ζητήματα 
για τους Πάνθηρες εκεί ήταν η ανισότητα και ο 
ρατσισμός στη στέγαση. Μέχρι το 1970 η τοπι-
κή οργάνωση είχε δεχθεί σφοδρή επίθεση από 
τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με δολοφονί-
ες μελών και καθημερινές συλλήψεις, με αποτέ-
λεσμα πολλοί να πάνε σπίτια τους. Από την κα-
ταγεγραμμένη κινηματική ιστορία της πόλης, 
φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός 
ότι οι φοιτητικές οργανώσεις, όπως το Student 
for a Democratic Society (SDS) που κινούσαν το 
αντιπολεμικό ζήτημα, έστρεψαν τις δυνάμεις 
τους μακριά από τη συμμαχία με τους μαύρους. 
Κάποιοι μάλιστα ηγετίσκοι έλεγαν ανοιχτά ότι η 
επανάσταση θα έρθει από την ριζοσπαστικο-
ποίηση της μεσαίας τάξης. 

Οι The Young Lords ήταν μια πολιτική οργάνω-
ση Πορτορικανών εργατών στο Σικάγο, από το 
1968. Εμπνεύστηκαν από τους Μαύρους Πάν-
θηρες. Είχαν τις ρίζες τους σε μια συμμορία της 
γειτονιάς Lincoln Park που ξεκίνησε το 1960. 
Οργανώθηκαν ενάντια στις συστηματικές εξώ-
σεις από γειτονιές, οι οποίες ήταν στα σχέδια 
του τότε δημάρχου του Σικάγο, Ρίτσαρντ Ντά-
λεϊ, να υποστούν ανάπλαση. Έστησαν επίσης 
δύο δωρεάν κλινικές υγείας. 

Συνέντευξη τύπου του Rainbow Coalition το 1969, με θέμα την 

ενότητα ανάμεσα στις φυλές.
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 Η ιστορία του CWHC εκπροσωπεί ένα μικρό μόνο 
κομμάτι της ιστορίας του πολύμορφου κινήματος για 
την υγεία, η οποία ως θέμα ήταν κεντρικό στην πολι-
τική ατζέντα των κινημάτων της εποχής. Όπως αναφέ-
ραμε και παραπάνω, υπήρξαν κομμάτια του κινήμα-
τος που δέχτηκαν σφοδρή καταστολή. Οι κλινικές προ-
λεταριακών οργανώσεων του Σικάγο, όπως των Μαύ-
ρων Πανθήρων, των The Young Lords και των Young 
Patriots, έπαψαν να υπάρχουν πολύ νωρίς (για το ποιοι 
ήταν όλοι αυτοί δείτε στο sidebar). Άλλες πάλι, σε άλ-
λες πόλεις, δεν επιβίωσαν οικονομικά, αφού δεν επέλε-
ξαν ποτέ να δουλέψουν με επαγγελματίες, για λόγους, 
προφανώς, πολιτικούς. Τέτοιες κλινικές, όπως ήταν το 
Gainsville Women’s Health Center3 στη Φλόριντα και 
το Gay Men’s Health Collective4 στο Μπέρκλεϊ της Κα-
λιφόρνια, έκλεισαν με την υποχώρηση των κινημάτων 
στα τέλη των 80’s. Το κομμάτι του κινήματος που δια-
σώζεται σε αυτή τη συνέντευξη μας είναι διαθέσιμο ε-
πειδή ακόμη υπάρχει, με χαραγμένα πάνω του τα σημά-
δια της ενσωμάτωσης.

 Τι απομένει μετά την ενσωμάτωση; Μπορεί κάποια να 
πει «είναι καλύτερα απ’ το τίποτα ρε κορίτσια»; Η απάντη-
ση είναι: «Εξαρτάται. Είναι καλύτερα για ποιες;». Σίγουρα, 
τέτοιες κλινικές αποτελούν νησίδες φεμινιστικών πρα-
κτικών, σεβασμού προς τον ασθενή και την έννοια της 
συναίνεσης. Διατηρούν επίσης μη-ιατρικοποιημένες δια-
δικασίες και απομυθοποιούν τους επαγγελματίες υγείας. 
Δεν παύουν, όμως, να τα προσφέρουν όλα αυτά σε ένα 
περιορισμενο κοινό, συχνά λευκό και αρκετά ενημερω-
μένο. Και κυρίως, πολλές από αυτές τις κλινικές πια λει-
τουργούν αποκομμένες από ένα οργανωμένο κίνημα, 
σε ένα κοινωνικό περιβάλλον πολύ εχθρικό. Σε ένα πε-
ριβάλλον που χρησιμοποιεί την ορολογία του κινήματος 
για να κερδίζει σε εναλλακτισμό, που ξέρει πώς να θέτει 
τους δικούς του όρους παιχνιδιού προς όφελός του. Στο 
περιβάλλον αυτό, το μονοπώλιο το έχει η βιομηχανία της 
υγείας, εναλλακτική ή μη. Έτσι, σήμερα, πολλές φεμινι-
στικές πρακτικές έχουν ατομική και περιορισμένη εφαρ-
μογή, και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη συλλογική ανατί-
μηση. Αποτελούν ανακούφιση και δίνουν πρόσβαση σε 
καλές υπηρεσίες, όμως αυτό δεν αποτελεί ικανή δύνα-
μη πόλωσης μέσα στο καπιταλιστικό-ιατρικό σύμπλεγ-
μα. Οι ίδιες που οργανώθηκαν τη δεκαετία του 1970, σε 
ένα σπάνιο κείμενο απολογισμού λένε κάτι ανάλογο. Ότι, 
δηλαδή, το κίνημα για την υγεία άλλαξε τις βασικές συ-
ντεταγμένες στην υγεία: «Έφερε αλλαγή στα δικαιώματα 
των ασθενών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έ-
πρεπε να δίνονται εξηγήσεις και πληροφορίες -να παρέ-
χεται συμβουλευτική και να απαιτείται η συναίνεση του 
ασθενούς. Επίσης, έβαλε τις γυναίκες και τις μειονότητες 
μέσα στους κόλπους τις ιατρικής». Όμως, συνεχίζουν λέ-
γοντας ότι «το βασικό διακύβευμα «Φροντίδα για όλους, 
όχι για το κέρδος [...] απουσιάζει»5.

Οι Young Patriots ήταν μια προλεταριακή λευκή 
ακροαριστερή-μιλιταριστική οργάνωση, κατα-
γεγραμμένη ως «η πρώτη που έπαιρνε γραμμή 
από τους Μαύρους Πάνθηρες». Απαρτιζόταν 
από εσωτερικούς μετανάστες εργάτες των Α-
παλαχίων στις ανατολικές ΗΠΑ. Οργανώνονταν 
στη γειτονιά τους, το Uptown στο Σικάγο, είχαν 
αντιρατσιστική ατζέντα και ήταν ενάντια στις 
αναπλάσεις της εποχής που θα τους πετούσαν 
έξω από τα σπίτια τους. Το όνομά τους, «πατρι-
ώτες», προξενεί αμηχανία σε εμάς που δε γνω-
ρίζουμε καλά ίσως την ιστορία των ΗΠΑ. Οι λευ-
κοί αυτοί εργάτες εκτοπίζονταν από τόπο σε 
τόπο κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων των 
Ινδιάνων από τον αμερικανικό  στρατό. Αυτοί 
απάρτιζαν το κρέας για τα κανόνια του αμερι-
κανικού κράτους, και τους έλεγαν «πατριώτες». 
Όταν τελείωσε η εκκαθάριση, μετανάστευσαν 
στα αστικά κέντρα για να δουλέψουν σε εργο-
στάσια. Έλεγαν ειρωνικά: «Είμαστε η ζωντανή 
απόδειξη ότι όταν πέταξαν έξω τα λευκά σκου-
πίδια, δεν τα έκαψαν»1. Οι Young Patriots ακο-
λούθησαν τη πολιτική γραμμή του επαναστατι-
κού πατριωτισμού των Πανθήρων και θεωρού-
σαν το ζήτημα του ρατσισμού κεντρικό στον 
ταξικό ανταγωνισμό. Οργάνωσαν και αυτοί δω-
ρεάν κλινική υγείας στην γειτονιά τους. 

Και οι τρεις οργανώσεις συμμετείχαν στο 
Rainbow Coalition του Σικάγο. Η συμμαχία αυτή 
ιδρύθηκε το 1969 και εμπροσωπούσε την πο-
λυεθνική ταξική οργάνωση που υπήρχε στο Σι-
κάγο την περίοδο εκείνη. 

Στοιχεία από το βιβλίο των Amy Sonnie & James Tracy, Hillbilly 
Nationalists, Urbαn Race Rebels and Black Power: Community 
organizing in radical times, 2011, New York.

Οι Young Patriots έξω από την δωρεάν κλινική τους, 1969.

1 «We are the living reminder that when they threw out their white 
trash they didn’t burn it». Το white trash είναι ενας υποτιμητικός 

χαρακτηρισμός των λευκών προλετάριων των ΗΠΑ.
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 Η ιστορία αυτή από τη μία μας συγκινεί, γιατί δείχνει 
πόσο απειλητικές μπορούμε να γίνουμε όταν κοιτάμε 
προς τη σωστή κατεύθυνση και αναζητούμε κοινούς ε-
χθρούς με άλλες που τραβάνε τα ίδια μ’ εμάς. Από την 
άλλη, μας προξενεί και μια αμηχανία. Αυτή της εποχής 
που διανύουμε. Μια εποχή όπου από τη μία επικρατεί ο 
ιατρικός σεξισμός και ρατσισμός που δεν μπορούμε να 
αντιπαλέψουμε αποτελεσματικά, και από την άλλη, ο ε-
ναλλακτισμός παρουσιάζεται ως λύση στα προβλήμα-
τά μας, χωρίς να είναι, αφού δεν κάνει για τις δικές μας 
τσέπες και τη καθημερινότητά μας. 

 Η συνέντευξη είναι σύνοψη συζητήσεων που έγι-
ναν μέσα σε 3-4 μέρες στο Σικάγο με την Τέρι Καψά-
λης και με τη συνάδελφό της, Τζες Κέιν. Η Τέρι, τη μισή 
εβδομάδα κάνει μη αμειβόμενες βάρδιες στο CWHC 
και παράλληλα διδάσκει ιστορία της επιστήμης και της 
τέχνης στη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο 
(SAIC). Έχει γράψει βιβλία για την ιατρική βία και τον σε-
ξισμό, όπως το «The Hysterical Alphabet», το «Public 
Privates: Performing gynecology from both ends of the 
speculum» και «Hysteria, Witches and the Wondering 
Uterus: A brief history». Η Τζες δουλεύει στο Εθνικό Δί-
κτυο για την Χρηματοδότηση των Εκτρώσεων (National 
Network for Abortion Fund), έναν οργανισμό που προ-
ωθεί την οικονομική ισότητα και την πρόσβαση στις ε-
κτρώσεις, καθώς η δημόσια ασφάλιση δε τις καλύπτει 
πάντα6. 

 Ευχαριστούμε την Τέρι από καρδιάς για την εμπιστο-
σύνη που μας έδειξε, τον ενθουσιασμό που έδειξε για 
τη δουλειά της ομάδας, και για το ότι μας βοήθησε να 
σκεφτούμε πολλά νέα πράγματα. Ευχαριστούμε και την 
Τζες που μοιράστηκε και αυτή ανοιχτά το δικό της κομ-
μάτι της ιστορίας.

•••

Μιγάδα: Τέρι, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνάντη-
ση. Η ομάδα μας τα τελευταία δύο χρόνια έχει μιλή-
σει για τον ιατρικό σεξισμό στην Ελλάδα. Αυτό το βά-
λαμε μπροστά λόγω των δικών μας προσωπικών εμπει-
ριών, αλλά και γιατί κάποιες εργαζόμαστε στην υγεία. 
Βλέπουμε πολλά. Στην προσπάθειά μας να καταλάβου-
με τι ρίζες έχει ο ιατρικός σεξισμός καταφύγαμε σε όσα 
είπαν οι φεμινίστριες του Κινήματος για την Υγεία στα 
‘70s. Έτσι πέσαμε και πάνω στο Jane Collective και το 
Κέντρο σας. Ε, σιγά σιγά πέρυσι το καλοκαίρι προχωρή-
σαμε και κάναμε παρεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία, 
για να πούμε ότι η ιατρική βρωμάει σεξισμό και ρατσι-
σμό. Η συλλογικότητά μας, λοιπόν, ενδιαφέρεται να κα-
ταλάβει τι είπαν και τι έκαναν οι φεμινίστριες που έβα-
λαν την επιστήμη στο στόχαστρο, αλλά και τι κληρονο-
μιά άφησαν πίσω τους.
Τέρι: Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία σας... Ας 
αρχίσουμε.

Μιγ: Θέλουμε, λοιπόν, να σε ρωτήσουμε για τις αλλαγές 
που υπέστη η κλινική από την ίδρυσή της. 
Τέρι: Οκ, θα σας πω κάποια πράγματα για το γενικό πολι-
τικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής και μετά θα εστιά-
σω μόνο στην δική μας κλινική, γιατί αυτή η δουλειά επί 
της ουσίας δεν έχει γίνει. Εννοώ, η δουλειά του να κατα-
γραφεί τι έχουν απογίνει και πώς είναι σήμερα όλες οι 
κλινικές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κι-
νήματος. Δεν έχει γίνει και θα ήταν μια έρευνα με καθα-
ρά πρωτογενές υλικό. Εγώ έχω προσπαθήσει να κατα-
γράψω επιμέρους κομμάτια, παίρνοντας για παράδειγ-
μα συνεντεύξεις από το Berkley Free Clinic και το Gay 
Men’s Health Collective7, που ξεκίνησαν από γκέι άντρες 
το 1976. Και από μια γυναίκα στην Καλιφόρνια που ξεκί-
νησε την πρώτη λεσβιακή τράπεζα σπέρματος στα ‘70s, 
η οποία όμως ήταν επιχείρηση. Αλλά όχι κάτι άλλο. 

Μιγ: Από το Boston Collective;
Τέρι: Όχι. Αυτή η συλλογικότητα είναι αρκετά καλά κα-
ταγεγραμμένη γιατί έβγαλε το διάσημο πια βιβλίο «Ε-
μείς και το Σώμα μας» (Our bodies, Ourselves). 

Το φεμινιστικό κίνημα για την Υγεία

Μιγ: Ας πούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα για το Κίνημα 
για την Υγεία τότε.
Τέρι: Το κίνημα ήταν ενάντια σε αυτό που έλεγαν, και 
εδώ θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα τους, «ανδροκρα-
τούμενη ιατρική». Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τότε, 
στα ‘60s, οι στειρώσεις και οι υστερεκτομές [δηλ.αφαί-
ρεση της μήτρας] ήταν μαζικές. Τις στειρώσεις τις έκα-
ναν πολύ πριν το 1960 και τις συνέχιζαν, και τις υστερε-
κτομές τις έκαναν για το τίποτα: ό,τι πρόβλημα και να εί-
χες σου έκαναν υστερετομή στο νοσοκομείο. Τόση πολ-
λή κακοποίηση στην ιατρική, την οποία πάντα διηύθη-
ναν οι άντρες γιατροί. Η ιατρική ήταν εντελώς πατερ-
ναλιστική. Δηλαδή: εμείς θα σου πούμε τι θα κάνεις, ε-
μείς θα σου πούμε τι χρειάζεσαι, οι άνθρωποι δεν εί-
χαν πρόσβαση σε καμία πληροφορία ή γνώση. Σήμε-
ρα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι σημαί-
νει πραγματικά να μην έχεις πρόσβαση στην πληροφο-
ρία... Τότε άρχισε να υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη 
συνείδηση ότι οι στειρώσεις και όλα αυτά συνέβαιναν 
μέσα στα ‘60s. Και βέβαια, όλη η κίνηση για τη φεμινι-
στική υγεία γεννήθηκε και προερχόταν από το ευρύτε-
ρο κίνημα. Το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και το 
αντιπολεμικό κίνημα ήδη ήταν στα πάνω του. Και μετά 
οι γνωστές «ομάδες αυτοσυνείδησης» άρχισαν να δη-
μιουργούνται γύρω στο 19688. Οι ομάδες αυτές έδιναν 
χώρο σε θέματα που ποτέ δε μπορούσες να συζητή-
σεις, όπως ο βιασμός ή η σεξουαλική απόλαυση, η βία 
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στο σπίτι. Τέτοιες ομάδες οργανώθηκαν και στην κοινό-
τητα των γκέι αντρών. Πολλά από τα στοιχεία του φεμι-
νιστικού κινήματος στα οποία αναφέρομαι συνέβαιναν 
παράλληλα και σε άλλα κομμάτια του κινήματος. Όλες 
αυτές οι ομάδες δανείζονταν η μία από την άλλη και ξα-
ναέφτιαχναν τους στόχους τους. Δεν ξέρω όμως ποιο 
κομμάτι, αν ήταν το μαύρο κίνημα ή όχι, που ξεκίνησε 
πρώτο τις ομάδες αυτοσυνειδησης. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε, όμως ότι, μόλις την περίοδο 1965-1972 
νομιμοποιήθηκε οποιοδήποτε μέσο αντισύλληψης στις 
ΗΠΑ, μετά από δύο διάσημες δίκες. Οπότε αυτό είχε μό-
λις αρχίσει να συμβαίνει όταν το φεμινιστικό κίνημα έ-
θεσε τα ζητήματά του. Βασικά, η αντισύλληψη ήταν νό-
μιμη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τις 
σουφραζέτες, αλλά όχι για όλες τις γυναίκες. 

Σε κάθε περίπτωση, για να γυρίσουμε στην ιστορία 
του κινήματος, εκείνη την περίοδο, το 1969, δημιουρ-
γήθηκε και το Boston Women’s Collective9. Και την ίδια 
χρονιά ιδρύθηκε και το Jane Collective εδώ στο Σικάγο. 

Μιγ: Ναι, ωραία. Όμως πρώτα να διεκρινίσουμε κάτι. Ήταν 
οι ομάδες αυτοσυνείδησης εκκολαπτήρια των απόψεων 
για την ανδροκρατούμενη ιατρική; 
Τέρι: Θα έλεγα ότι οι ομάδες αυτές έφερναν στο φως 
το θυμό και τις απόψεις για το ιατρικό σύστημα, και σε 
αυτό το πνεύμα, του να μοιράζεσαι ιστορίες, ένα από 
τα πράγματα τα οποία οι συμμετέχουσες μοιράζονταν 
ήταν και η ιατρική κακοποίηση. Και φυσικά, η αίσθηση 
ότι δεν τους ανήκει το σώμα τους, ότι είναι ιδιοκτησία 
κάποιου άλλου.

Το δίκτυο παράνομων εκτρώσεων Jane

Τέρι: Το δίκτυο Jane τώρα... Ξεκίνησε από φοιτήτριες 
από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο 1969. Το έκαναν για-
τί η έκτρωση ήταν απαγορευμένη και έτσι μόνο όσες εί-
χαν λεφτά μπορούσαν να βρουν κάποιον να τους την 
κάνει, παράνομα. Ήταν πολύ ακριβές και επικίνδυνες. 
Οπότε, βρήκαν έναν γενικό γιατρό και ξεκίνησαν μια 
ομάδα. Άρχισαν να βάζουν αγγελίες σε μπαρ και άλλα 
μέρη που έλεγαν «αν χρειάζεσαι βοήθεια πάρε τηλέφω-
νο τη Jane». Βασικά είχαν μια κινητή μονάδα εκτρώσε-
ων. Ήταν περιπου 100 άτομα στο δίκτυο. Άλλαζαν συ-
νέχεια τοποθεσίες για λόγους ασφάλειας. Και μετά από 
κανέναν χρόνο έμαθαν ότι ο γιατρός στον οποίο παρέ-
πεμπαν (η έκτρωση γινόταν παρουσία και με την υπο-
στήριξη μελών του δικτύου), δεν ήταν γιατρός! Οπότε 
είπαν «γιατί να μη το κάνουμε εμείς;». Έτσι θα μπορού-
σαν να μη χρεώνουν απολύτως τίποτα. Ενώ ο γιατρός 
πάντα ζητούσε κάποιο, και όχι πάντα ευκαταφρόνητο, 
ποσό. Το δίκτυο έκανε 11,000 εκτρώσεις σε 4 χρόνια. 

Και είχαν πραγματικά στόχο να κάνουν την εμπειρία θε-
τική. Χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «αυτοβοήθεια» και 
έκαναν εκπαίδευση στις γυναίκες και υποστήριξη κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας της έκτρωσης. 

Μιγ: Υπήρχε άλλο τέτοιο δίκτυο στις ΗΠΑ;
Τέρι: Πρέπει να υπήρχαν κι άλλα. Απλά, αυτό ήταν το πιο 
εκτεταμένο. Και ήταν το μόνο που έδινε πρόσβαση τζά-
μπα σε όποια ήθελε. Και ήταν επίσης και πολύ ασφαλείς 
οι εκτρώσεις που έκαναν. Υπήρχαν δίκτυα που δεν έκα-
ναν ασφαλείς εκτρώσεις και που χρειαζόσουν λεφτά για 
να πας, για παράδειγμα, στο Μεξικό, να την κάνεις.

Μιγ: Ποιες γυναίκες πήγαιναν στο δίκτυο αυτό;
Τέρι: Δεν έχουμε δημογραφικά στοιχεία. Φαντάζομαι 
ότι θα ήταν πολλές και διαφορετικές γυναίκες. Σίγουρα 
πολλές από το Σικάγο, αλλά αναγκάζονταν να ταξιδέ-
ψουν και από άλλες πόλεις. 

Μιγ: Γιατί σταμάτησε το Jane Collective;
Τέρι: Βασικά τις συνέλαβαν την άνοιξη του 1972. Οι 
συγγενείς του συζύγου μιας γυναίκας που ήταν καθολι-
κοί πήγαν στην αστυνομία και κατήγγελαν τη νύφη τους 
που είχε προγραμματίσει να κάνει έκτρωση. Πήγε η α-
στυνομία στο διαμέρισμα που γίνονταν τότε οι εκτρώ-
σεις και τις έδεσαν. Μετά, έγινε η δίκη του Roe vs Wade10, 
οπότε το κράτος τις άφησε ελεύθερες. Κάποιες από αυ-
τές τις γυναίκες μετά χάθηκαν... Τα λεφτά που μαζεύτη-
καν για να βγουν τα μέλη από τη φυλακή χρησιμοποιή-
θηκαν για να ανοίξει το Κέντρο. Να σημειώσω εδώ ότι η 

Το δίκτυο Jane Collective στο Σικάγο παρείχε παράνομα 

εκτρώσεις.
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υπόθεση Roe vs Wade πάνω στην οποία κερδήθηκε το 
δικαίωμα στην έκτρωση, ήταν προβληματική γιατί είχε 
ως επιχείρημα το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την 
επιλογή, όχι την έκτρωση ως δικαίωμα, με την έννοια 
του πολιτικού δικαιώματος. Οπότε αμέσως αυτό το έκα-
νε κάτι στο οποίο δεν είχαν πρόσβαση όλες. Αυτό φαί-
νεται έως και σήμερα, που έχουμε δει με τα χρόνια ότι η 
έκτρωση ως δικαίωμα στην ιδιωτικότητα όλο και περισ-
σότερο διαβρώνεται. Σήμερα η Συνομοσπονδία [ενν. το 
αμερικανικό κράτος] δεν χρειάζεται να πληρώνει για τις 
εκτρώσεις και ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώ-
νονται. Αυτό το «δικαίωμα στην ιδιωτικότητα» ήταν και 
παραμένει μια λάθος προσέγγιση.

Αλλά το ενδιαφέρον είναι να δεις αυτές τις συλλήψεις 
μέσα στην ιστορική εποχή που διένυε το Σικάγο τοτε. 
Ήταν πολύ σκληρή. Πολλές επιχειρήσεις των μυστικών 
υπηρεσιών, πολλή βία από την αστυνομία. Ήταν εκεί-
νη η εποχή που μόλις είχαν ανοίξει κλινικές στις γειτο-
νίες οι Μαύροι Πάνθηρες, οι Young Lords και οι Young 
Patriots11 που ήταν φτωχοί λευκοί μετανάστες που εί-
χαν έρθει για δουλειά στο Σικάγο από τα Απαλάχια. Αυ-
τοί οι τελευταίοι έδειξαν πολύ ενδιαφέρον στη δουλειά 
των Μαύρων Πάνθηρων. 

Οι κλινικές των Μαύρων Πανθήρων  
και άλλων προλεταριακών κοινοτήτων

Μιγ: Όλοι αυτοί είχαν κλινικές πριν το φεμινιστικό κίνημα 
για την υγεία;
Τέρι: Ναι, ναι. Οι Μαύροι Πάνθηρες έκαναν πολλή δου-
λειά στις κοινότητες. Πολλή εκπαίδευση πόρτα-πόρτα, 
κυρίως για την δρεπανοκυτταρική αναιμία, και είχαν και 
καθημερινό πρωινό για τα παιδιά, γιατί συνήθως πήγαι-
ναν νηστικά στο σχολείο. Πολλά από τα πράγματα που 
έκαναν δεν έχουν τύχει της προσοχής που τους αξίζουν. 
Οι δε Young Patriots επίσης άρχισαν το πρόγραμμα με 
τα πρωινά στα σχολεία. Γιατί όταν πήγαν στους Πάνθη-
ρες να πουν ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτοί τους είπαν 
«να οργανώσετε τα δικά σας». Οπότε το έκαναν. Αυτό 
το βλέπεις στην ταινία American Revolution 2, τις συνα-
ντήσεις μεταξύ των δύο οργανώσεων. 

Όλα αυτά ήταν τζάμπα. Ήταν μέρος του πολιτικού 
κινήματος. Στις αρχές του 1970, στις ΗΠΑ είχαμε περί-
που 200 τέτοιες προσβάσιμες κλινικές, οι οποίες συν-
δέονταν με διάφορες πολιτικές οργανώσεις. Για παρά-
δειγμα, στο Σικάγο εκτός από τις κλινικές των Young 
Patriots, των Μαύρων Πανθήρων, και των Young 
Lords, είχαμε και μία κλινική που την έλεγαν Friedman 
Engelstein Clinic που είχαν οι Rising Up Angry12. Αυτοί 
ήταν μια ριζοσπαστική οργάνωση νέων στις εργατικές 
γειτονιές του Σικάγο. Όλες αυτές οι κλινικές συνυπήρ-

χαν ταυτόχρονα! Είναι συναρπαστικό! Είναι κρίμα να 
βλέπουμε το φεμινιστικό κίνημα μέσα σε ένα κενό. Γιατί 
πολλά από αυτά τα πράγματα είτε προϋπήρχαν, είτε γί-
νονταν παράλληλα. 

Μιγ: Σίγουρα. Και είναι όντως απίστευτη η δυναμική αυτής 
της ιστορίας! Γιατί λοιπόν το κίνημα στις ΗΠΑ είχε τόση έμ-
φαση στο θέμα της πρόσβασης στην υγεία;
Τέρι: Θα έλεγα ότι η ανισότητα ήταν και είναι τόσο με-
γάλη εδώ... Οι ανισότητες στην υγεία ήταν ήδη τερά-
στιες τότε. Οι Πάνθηρες και οι Young Lords οργανωνό-
νταν ας πούμε γύρω από το ζήτημα του μόλυβδου στα 
σπίτια. Γιατί ο κόσμος δηλητηριαζόταν. Ήδη κοιτού-
σαν το πώς η εργατική τάξη ήταν εκτεθειμένη σε όλα 
αυτά λόγω της φτώχειας. Και φυσικά, είχαν το κοινό ότι 
τους έπαιρναν τα σπίτια και, βέβαια, τη βία της αστυνο-
μίας. Γι’ αυτό δε με εκπλήσσουν καθόλου οι συλλήψεις 
του Jane. Από τις αρχές των κινημάτων, στα τέλη των 
60’s και καθώς τα κινήματα άρχισαν να παίρνουν μορ-
φή, αυτό που ξέρουμε για όσους ήταν κοντά στο κίνη-
μα είναι ότι δέχονταν καταστολή. Για παράδειγμα, η α-
στυνομία συχνά θα έπαιρνε κάποιον μαύρο από τη γει-
τονιά του στα νότια και θα τον πήγαινε σε μια λευκή γει-
τονιά στα βόρεια. Του έπαιρναν την ταυτότητα και τα 
λεφτά του και τον άφηναν να τον πλακώσουν και να 
τον σκοτώσουν οι λευκοί. Το ίδιο έκαναν και στα φτω-
χά λευκά πιτσιρίκια. Τα πήγαιναν στις γειτονιές του νό-
τιου Σικάγο.

 Η ιστορία των κινημάτων αυτών στο Σικάγο είναι α-
πίστευτη. Το 1969 οι Πάνθηρες, οι Young Patriots και 
οι Young Lords αποφάσισαν να ενωθούν σε μια συμ-
μαχία. Την είπαν Rainbow Coalition, και έλεγαν δη-
μόσια ότι είχαν περισσότερα να τους ενώνουν παρά 
να τους χωρίζουν. Είχαν κοινούς εχθρούς, κοινή φτώ-
χεια, κοινά προβλήματα στέγασης, όλα αυτά... Η ι-
στορία της συμμαχίας υπάρχει στο βιβλίο «Hillbilly 
Nationalists, Urban Race Rebels and Black Power». 
Αν δεις τη φωτογραφία του εξωφύλλου, οι λευκοί της 
Rainbow Coalition φοράνε καπέλα με τη σημαία της 
Αμερικανικής Συνομοσπονδίας, που ήταν ένα εντελώς 
ρατσιστικό σύμβολο στην χώρα μας. Πώς έγινε αυτό 
το πράγμα;!

Μιγ: Οπότε οι λευκοί ήταν όντως πατριώτες;;
Τέρι: Ναι, έλεγαν τους εαυτούς τους πατριώτες, αλλά 
αυτο έχει τη δική του ιστορία, προέρχεται από το πώς 
το αμερικανικό κράτος χρησιμοποιεί τους φτωχούς 
λευκούς στο στρατό του για τις ιμπεριαλιστικές εκστρα-
τείες του. Οι Young Patriots φορούσαν την σημαία ως 
«άι γαμηθείτε» στον Νότο, ενάντια στους δικούς τους 
[ενν. τους λευκούς ρατσιστές]. Έκαναν ενός είδους ε-
πανοικειοποίηση. Οπότε το 1969, όταν ενώθηκαν όλοι 
αυτοί, τότε έγιναν και αντιληπτοί ως περισσότερο επι-
κίνδυνοι. Και τότε η φάση άρχισε πραγματικά να κατα-
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στρέφεται. Η αστυνομία έκανε πολλές δολοφονίες13, έ-
δερναν τον κόσμο σαν τρελοί, ο κύκλος του τότε δη-
μάρχου έβαζε φωτιά σε κτίρια για να κάνει ανάπλαση... 
Όλα αυτά γίνονταν όταν οι τρεις οργανώσεις έκαναν τη 
συμμαχία. Και ήταν επειδή το κράτος  θεώρησε τότε ότι 
ήταν περισσότερο απειλητικοί. 

Μιγ: Φοβερή ιστορία ε! 
Τέρι: Ναι, ναι! Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν το δίκτυο 
Jane αρχίζει τις παράνομες εκτρώσεις. Οπότε, όταν εγώ 
άρχισα να γνωρίζω αυτή την ιστορία που μόλις είπαμε, 
απέκτησα μια τελείως διαφορετική αίσθηση για το δί-
κτυο Jane. Το είδα ως κομμάτι ενός παζλ. Να πω όμως, 
ότι το Jane είχε μια μοναδική δομή και ένα μοναδικό ε-
νεργό δίκτυο- οι άλλες κλινικές ήταν κοινοτικές και εθε-
λοντικές πάντα, αλλά συνεργάζονταν με επαγγελματί-
ες υγείας. Για παράδειγμα, έχω πάρει συνέντευξη από 
έναν γενικό παθολόγο που συμμετείχε στην κλινική 
των Young Patriots όταν ήταν φοιτητής ιατρικής. Υπήρ-
χαν λοιπόν, γιατροί και νοσοκόμες στις δομές αυτές. Και 
πολλοί από αυτούς στη συνέχεια έγιναν επαγγελματίες. 
Δεν ήταν επαγγελματίες όταν συμμετείχαν, αλλά σιγά 
σιγά προχώρησαν και έγιναν. Οπότε εκεί είναι διαφορε-
τικό το Jane: οι άνθρωποι που έκαναν την κλινική πρά-
ξη δεν ήταν επαγγελματίες, και αφότου συνειδητοποίη-
σαν ότι αυτός ο γιατρός δεν ήταν εξ’ αρχής γιατρός, πή-
ραν θάρρος και άρχισαν να κάνουν τις εκτρώσεις μό-
νες τους. Έτσι μπόρεσαν και να μην χρεώνουν για αυτό, 
όπως έκανε ο γιατρός. Οι υπόλοιπες κλινικές (ενν. των 
Πανθήρων, των πορτορικανών και των φτωχών λευ-
κών) ήταν όλες εθελοντικές, και ήταν τελείως δωρεάν. 
Πολλές από αυτές έκλεβαν υλικά και εξοπλισμό, για να 
κάνουν αυτά που έκαναν.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το ζήτημα της φροντίδας της 
υγείας νοούνταν στις ΗΠΑ- και αυτή θα έλεγα ότι εί-
ναι μια διαφορά με την Ευρώπη- ως βασικό εργαλείο 
γύρω από το οποίο γινόταν η πολιτική οργάνωση. Δεν 
ήταν απλά ότι οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από φροντί-
δα, αλλά και ότι εάν τους δώσεις αυτό που χρειάζονται, 
τότε θα είναι πιο ανοιχτοί να είναι μέρος του κινήματος. 
Αναγνώριζαν ότι ένα πραγματικά πολιτικό κίνημα πα-
ρέχει στα μέλη του. Την αγαπώ αυτή τη διάσταση στους 
Μαύρους Πάνθηρες, είχαν όλα αυτά τα προγράμματα 
σε όλη τη χώρα που παρείχαν πολύ αναγκαία πράγμα-
τα. Και μερικά από αυτά τα κινήματα κατέληξαν να εν-
σωματωθούν από το κράτος. Με πολλούς και ενδιαφέ-
ροντες τρόπους.

Μιγ: Αυτή την μετάβαση προσπαθούμε να χαρτογραφή-
σουμε. Πώς από τα κινήματα φτάσαμε στην κρατικές «φε-
μινιστικές» πολιτικές.
Τέρι: Ναι, ναι, ουσιαστικά αρκετές από τις ιδέες των 
Πανθήρων, όπως το να κάνουν ορατό το ζήτημα της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, ο δήμος κατέληξε να κά-
νει κάτι γι’ αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τον ιό του HIV και 
τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για τα οποία έ-
καναν τεστ οι αυτοοργανωμένοι άντρες του Gay Men’s 
Health Collective στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτά τα πράγ-
ματα τα έκαναν μόνοι τους. Και μετά το κράτος άρχι-
σε να τα κάνει. Έγινε μια περίεργη μετάβαση. Βέβαια, έ-
πρεπε μέχρι το 1975 οι κλινικές των Πανθήρων και των 
Lords να υποστούν μεγάλη καταστολή. Οι ομάδες αυ-
τές δέχτηκαν πολλή βία από την αστυνομία και πολ-
λοί από αυτούς έφυγαν από την πόλη. Πολλοί από τους 
Young Patriots μετακόμισαν πίσω στα Απαλάχια. Η κλι-
νική Friedman Engelstein των Rising Up Angry κράτη-
σε για κάποιο καιρό ακόμη- κάποιες είχαν μια ζωή που 
συνεχίστηκε. Πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει μια ο-
λόκληρη ιστορία για τις δωρεάν κλινικές στις ΗΠΑ... Κά-
ποιες για παράδειγμα ήταν κοντά στην εκκλησία. Αλλά 
οι πιο ριζοσπαστικές και πολιτικές δομές ήρθαν σε ένα 
τέλος μέχρι εκείνη την περίοδο. Οι φεμινιστικές δομές 
είναι κάπως μοναδικές με αυτόν τον τρόπο: ότι αρκετές 
επιβίωσαν. Και μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει 
ότι αυτές που επιβίωσαν τελικά ήταν αυτές που δεν εί-
χαν εξωστρεφή πολιτική δράση.

Μιγ: Ναι, έτσι είναι. Οπότε πίσω στη δική σας κλινική! 
Τέρι: Ναι, ωραία. Λέγαμε ότι το Jane είχε μαζέψει λε-
φτά για τα δικαστικά έξοδα για τις συλλήψεις και μετά 
αφέθηκαν ελεύθερες και χρησιμοποιησαν τα λεφτά 
αυτά για να στήσουν το 1974 την κλινική, που την εί-
παν Emma Goldman Clinic. Καμία έκπληξη, σωστά; 
Αφού όπως είπαμε, όλοι οι ενεργοί στα κινήματα τρι-
γύρω κάνουν κλινικές ήδη στο Σικάγο... Η κλινική αυτή 
ήταν συνδεδεμένη με το Chicago Wοmen’s Liberation 
Union, μια σοσιαλιστική φεμινιστική οργάνωση που ξε-
κίνησε το 1969.

Μιγ: Μιλούσαν με τις άλλες κλινικές του Σικάγο που ανέφε-
ρες οι γυναίκες που ίδρυσαν το Emma Goldman Clinic;
Τέρι: Δεν έχω ιδέα. Έχω την εντύπωση ότι είχαν επαφή 
με την κλινική Alice Hamilton14. Θα ήθελα πολύ να ξέρω 
την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η κλινική δεν είχε 
εργαζόμενους ή επαγγελματίες υγείας. Ήταν κάποια 
μέλη του Jane και άλλες. Όμως πολύ γρήγορα αφότου 
άνοιξαν άρχισαν μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας τους 
να έχουνε πολύ έντονες συζητήσεις και διαφωνίες. Έτσι, 
διασπάστηκαν και το 1975 έγινε το Chicago Women’s 
Health Clinic. Έχω μιλήσει σε γυναίκες που ήταν σε εκεί-
νες τις συναντήσεις και μου έχουν πει ότι ήταν τελείως 
πονετικές και διαρκούσαν για ατελείωτες ώρες! 

Μιγ: Το φαντάζομαι... Η σύνθεση αυτών που ξεκίνησαν το 
CWHC ποια ήταν;
Τέρι: Ήταν λευκές cis γυναίκες, κάποιες φοιτήτριες. Η 
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σύνθεση από άποψη φυλής παρέμεινε έτσι μέχρι και τη 
δεκαετία του 1990. Πάντα υπήρχε μια εσωτερική κου-
βέντα και πρόθεση να αλλάξει αυτό στην κλινική, και 
άλλαξε σε συγκεκριμένες περιόδους.

Διαφωνίες και τα πρώτα βήματα  
στη διαδρομή της ενσωμάτωσης

Μιγ: Έχετε δεχτεί κριτική από έξω γι’ αυτό το γεγονός, από 
τις μαύρες γυναίκες για παράδειγμα; Γιατί άρχισαν να μιλά-
νε λίγο αργότερα, προς τα τέλη του ’70...
Τέρι: Δεν ξέρω εάν υπήρξε τότε τέτοια κριτική. Αλλά 
ξέρω ότι υπάρχει αυτή η κριτική από μέσα από το Κέ-
ντρο. Από συναδέλφους. Γιατί ξέρουμε ότι θα είναι πιο 
δυνατό αυτό που κάνουμε αν απευθυνόταν σε περισ-
σότερες κοινωνικές ομάδες. Πολλές συζητήσεις έχουν 
γίνει για το πώς το κάνεις αυτό. Πώς προσπαθείς να έρ-
θεις σε επαφή με αυτά τα άτομα για να εκπαιδευτούν; 
Αλλά τέλος πάντων στην αρχή το κέντρο ήταν πολύ 
λευκό και πολύ μεσαία τάξη. Και πάντα ήταν πολύ λε-
σβιακό και αμφισεξουαλικό στη σύνθεση. Τώρα λέμε 
κουιρ. Τότε λέγαμε λεσβίες και μπάι.

Μιγ: Τι πρακτικές είχε η Emma Goldman Clinic τότε;
Τέρι: Έκαναν αυτοεξέταση τραχήλου, τεστ εγκυμοσύ-
νης, τοποθέτηση διαφράγματος, λοιμώξεις και καλλι-
έργιες. Xαμηλό προφίλ. Δεν έκαναν εκτρώσεις. Γιατί θα 
ήταν παράνομες, παρότι η έκτρωση είχε νομιμοποιη-
θεί, όμως αυτές δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν απλά γυ-
ναίκες. Και δεν ήθελαν να το ρισκάρουν ή δεν πίστευ-
αν ότι αυτό ήταν η απόλυτη ανάγκη εκείνη την περίο-
δο. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε ποιες το άρχισαν...δεν έ-
χουμε καταφέρει να τις βρούμε παρά μόνο μία. Πολ-
λές από τις φεμινιστικές κλινικές τότε, έπρεπε να επιλέ-
ξουν να μην μπαίνουν στο ραντάρ του κράτους (πχ κά-
νοντας εκτρώσεις, κι ας ήταν νόμιμες), προκειμένουν να 
κάνουν αυτά που ήθελαν, γιατί είχαν ήδη το πρόβλη-
μα ότι δεν είχαν αδειοδοτημένους ανθρώπους που έκα-
ναν τη δουλειά. Και το κράτος είχε πολύ από κοντά όσες 
έκαναν εκτρώσεις. Για παράδειγμα, υπήρχε μια Emma 
Goldman Clinic στην Αϊόβα, ίδιο όνομα με αυτή στο Σι-
κάγο, η οποία έκανε εκτρώσεις. Αλλά έπρεπε να είναι 
πάρα πολύ προσεχτικές και έτσι επέλεξαν να έχουν ε-
παγγελματίες να κάνουν τις εκτρώσεις. 

Στην Emma Goldman Clinic στο Σικάγο, λοιπόν, άρ-
χισαν να έχουν διαφωνίες, όπως σου ανέφερα πριν. Κά-
ποιες ήθελαν να κρατηθεί το κεντρικό χαρακτηριστικό 
της κλινικής που ήταν η αυτοβοήθεια. Πίστευαν ότι δεν 
πρέπει να εισαγάγεις γιατρούς στο μείγμα γιατί θα έχεις 
μια εξουσία που είναι αδύνατον να ξεπεράσεις ή να αμ-
φισβητήσεις. Κάποιες άλλες ήθελαν να συνεργαστούν 
με επαγγελματίες υγείας και γιατρούς, για να έχουν 

προσβασιμότητα πιο ευρεία σε πολλές γυναίκες και ιδι-
αίτερα σε φτωχές γυναίκες. Έτσι, τελικά δώδεκα γυναί-
κες αποχώρησαν από την κολλεκτίβα. Το κομμάτι που 
ήθελε την ευρεία πρόσβαση έβλεπε την υγεία ως ένα 
ταξικό και φυλετικό ζήτημα. Ότι δηλαδή, δεν θα μπο-
ρούσαν να παρέχουν την φροντίδα που ο κόσμος έχει 
ανάγκη εάν δεν συνεργάζονταν με καποιον αδειοδοτη-
μένο φροντιστή ή/και γιατρό. Αυτή η προσέγγιση ήταν 
διαφορετική από το «καθόμαστε σε ένα κύκλο και μα-
θαίνουμε να χρησιμοποιούμε τον κολποδιαστολέα και 
βλέπουμε τον τράχηλό μας», το οποίο είναι μια χαρά... 
Αλλά για να παρέχεις τεστ Pap πρέπει να έχεις εργαστη-
ριακά αποτελέσματα και άρα να συνεργάζεσαι με ιατρι-
κούς παρόχους. Όπως έκαναν και οι άλλες κλινικές των 
Μαύρων Πανθήρων και των άλλων που λέγαμε πριν, οι 
οποίες είχαν ένα μείγμα επαγγελματιών και μη. Όσες 
κλινικές το έκαναν αυτό ήταν επειδή σκέφτονταν «αν 
συνεργαστούμε με επαγγελματίες τότε θα μπορούμε 
να παρέχουμε περισσότερα πράγματα που οι φτωχότε-
ροι και αυτοί που αποκλείονται από την υγεία χρειάζο-
νται». Ενώ οι άλλες κλινικές που δε το έκαναν και δεν 
συνεργάζονταν, ήταν περιορισμένες στο εύρος τους, εί-
χαν εσωστρέφεια, και η πρόσβαση περιοριζόταν σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.

Μιγ: Ποιος πληρωνόταν;
Τέρι: Το ζήτημα του αδειοδοτημένου ή μη δεν έχει σχέ-
ση με την αμοιβή. Τότε δεν αμοιβόταν κανένας, σε κα-
μία σχεδόν κλινική. Αλλά οι διαφωνίες δεν είχαν να κά-
νουν με τις αμοιβές. Είχε να κάνει με την εξουσία που 
είχε κάποιος, που είχε τυπική εκπαίδευση. Και με το γε-
γονός ότι, οι κλινικές είχαν στόχο να πάρουν την ιατρική 
πίσω από τους επαγγελματίες...οπότε μετά αν συνεργά-
ζεσαι μαζί τους, αλλάζει το εγχείρημα. Εν τέλει διασπά-
στηκαν το 1975 και η ομάδα που ήθελε να συνεργαστεί 
με επαγγελματίες έγινε το CWHC. Η Emma Goldman 
Clinic συνέχισε να λειτουργεί για άλλα 10 χρόνια και έ-
κλεισε το 1986. 

Μιγ: Γιατί νομίζεις ότι η Emma Goldman Clinic έκλεισε μετά 
από 10 χρόνια ενώ εσείς μείνατε ανοιχτά;
Τέρι: Χμμμ, ναι. Η Έμμα Γκολντμαν συνάντησε οικονο-
μικά και ιδεολογικά εμπόδια μέχρι το 1986. Οι γυναίκες 
όλο και λιγότερο ενδιαφέρονταν για την ιδέα της αυτο-
βοήθειας και δεν πήγαιναν εκεί. Εμείς από την άλλη, ε-
πειδή είχαμε τη συνεργασία με τους επαγγελματίες υ-
γείας διευρύναμε συνέχεια αυτά που παρείχαμε. Όταν 
έκλεισε η Emma Goldman εμείς είχαμε ένα ενεργό πε-
ριγεννητικό πρόγραμμα, με γέννες στο σπίτι και στο 
νοσοκομείο και σεμινάρια γονεϊκότητας από τα οποία 
χρηματοδοτούσαμε όλες τις άλλες υπηρεσίες. Φαίνεται 
βασικά ότι το ζήτημα που είχε απασχολήσει τις δύο «α-
ντιμαχόμενες πλευρές» τη δεκαετία του 1970 δεν ήταν 
πια τόσο σημαντικό τη δεκαετία του 1980.
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Μιγ: Πότε άρχισε να πληρώνεται ο κόσμος στην κλινική σας;
Τέρι: Υπήρχε πολλή σύγκρουση γύρω από αυτό το ζή-
τημα. Για το εάν θα πρέπει όλοι να είναι εθελοντές ή κα-
ποιοι να πληρώνονται. Η πρώτη που πληρώθηκε στο 
CWHC ήταν το 1978 και έκανε τα γραμματειακά, πλή-
ρωνε λογαριασμούς και τέτοια, αλλά υπήρχαν πολλές 
διαφωνίες γύρω από αυτό. Σε κάθε περίπτωση όλοι έ-
πρεπε να δουλεύουν εκεί 8 ώρες το μήνα, χωρίς αμοι-
βή. Αλλά κάποιες έκαναν πολύ περισσότερες ώρες, ει-
δικά οι φοιτήτριες. Όταν άρχισα εγώ, το 1991, υπήρχαν 
ελάχιστοι που δούλευαν με πλήρη απασχόληση στο 
Κέντρο. Έκαναν διαφορετικές δουλειές, από δουλειά 
σε περιοδικό μέχρι έρευνα στο νοσοκομείο. Και όλες 
έρχονταν στο Κέντρο επειδή πίστευαν στην ιδέα. Τότε 
όλοι έκαναν εθελοντική δουλειά, τουλάχιστον 8 ώρες 
το μήνα και στα 00s αυτή η υποχρέωση έπαυσε. Αυτή 
ήταν μια μεγάλη αλλαγή! Πήγαμε από το αρχικό επιχεί-
ρημα που ήταν «πρέπει κανείς να πληρώνεται σε αυτό 
το εγχείρημα;» στο σημερινό ερώτημα «πρέπει κανείς 
να παρέχει εργασία για έναν κοινό σκοπό εθελοντικά;». 

Μιγ: Πώς έβγαζαν οι κλινικές τα έξοδά τους;
Τέρι: Και η Emma Goldman Clinic και εμείς είχαμε αυτό 
που λέμε «κλιμακούμενο κοστολόγιο». Έχουμε μια πο-
λιτική του «πλήρωσε όσα μπορείς». Βασικά τους λέμε, 
«εξαρτάται από σένα πόσο θα πληρώσεις». Είμαστε δια-
φορετικές από άλλες κλινικές, όπως ας πούμε η Howard 
Brown Clinic, μια λοατ κλινική η οποία ξεκίνησε για κοι-
νότητα των γκέι αντρών, η οποία ζητά απόδειξη του ει-
σοδήματός σου. Εμείς απλά τους δίνουμε έναν φάκελο 
και ζητάμε να βάλουν ό,τι μπορούν μέσα, και έχουμε 
προτεινόμενο αντίτιμο.

Μιγ: Μπορούσαν να επιβιώσουν οικονομικά με αυτή την 
πρακτική;
Τέρι: Ναι, δεν έχει βάλει ο κόσμος λεφτά ποτέ από την 
τσέπη του, εκτός από την αρχική περίοδο εκκίνησης. 

Μιγ: Είχατε ποτέ προβλήματα με τη γειτονιά;
Τέρι: Εκτός από το ότι δεν κλειδώναμε, είχαμε ανοιχτή 
πόρτα, και έρχονταν διάφοροι μεθυσμένοι και μας κα-
τουρούσαν, όχι. Επειδή δεν κάναμε εκτρώσεις δεν είχα-
με διαδηλώσεις απ’ έξω ή κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά κρα-
τούσαμε και κρατάμε μέχρι σήμερα πολύ χαμηλό προ-
φίλ. Η πρώτη γειτονιά στην οποία ξεκινήσαμε ήταν πο-
λυεθνική και με οικονομική ποικιλομορφία, μετά έγινε 
ανάπλαση και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Η δεύτερη 
ήταν μια γειτονιά εργατική και φυλετικά επίσης ποικιλό-
μορφη και το ίδιο συνέβη, με αποτέλεσμα να καταλή-
ξουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Και πάλι, εδώ η γειτο-
νιά είναι εντελώς ποικιλόμορφη και φιλική.

Μιγ: Ποια ήταν η άποψή σας για το αντισυλληπτικό χάπι 
τότε;

Τέρι: Εμείς αρχίσαμε να το παρέχουμε μόνο όταν βγή-
καν τα χάπια χαμηλής δόσης οιστρογόνων. Υπήρχε πολ-
λή συνείδηση για το πώς κατασκευάστηκε το χάπι, πώς 
το δοκίμασαν πάνω σε γυναίκες στο Πόρτο Ρίκο στις ο-
ποίες είχαν πολύ κακές αντιδράσεις... Οπότε είχαμε κρι-
τική γι’ αυτό, αλλά και για άλλες μεθόδους αντισύλλη-
ψης τις οποίες έχουν κακοποιήσει οι γιατροί ή έχουν 
κρύψει τις επιπτώσεις τους, όπως το Depo-provera ή το 
Norplant, τα οποία δε τα συστήνουμε. Και ο τρόπος που 
κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο Κέντρο συ-
μπεριλαμβάνει αυτή την κριτική. 

Μιγ: Ποιοι ήταν οι χρήστες της κλινικής το ‘80;
Τέρι: Ήταν 30% πολύ χαμηλά εισοδήματα, και 60% χα-
μηλά εισοδήματα. Ήταν 70% λευκές, 10% μαύρες και 
10% λατίνες. Κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη δεκαετία του 
‘80, είναι ότι το κοντινό σε εμάς ιδιωτικό νοσοκομείο, 
άνοιξε το 1982 ένα δικό του «Κέντρο Γυναικείας Υγεί-
ας». Το ίδιο ακριβώς όνομα με εμάς, που υπήρχαμε ως 
Chicago Women’s Health Center από το 1975! Τότε ξε-
κινήσαμε μια μεγάλη εκστρατεία να αλλάξουν το όνο-
μά τους, η κοινότητα μας υποστήριξε και τους απειλή-
σαμε με δικαστήριο και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε 
«Women’s Health Resources». Ήταν στα ‘80s που έγινε 
πια μόδα να υπάρχουν κέντρα γυναικείας υγείας.

Μιγ: Με τι άλλες κλινικές συνεργαζόσασταν τότε; Είχατε 
κάποιο δίκτυο;
Τέρι: Αυτή είναι μια ιστορία που ακόμη προσπαθούμε 
να καταγράψουμε. Συνεργαζόμασταν με το Chicago 
Abortion Fund, που παρείχε χρήματα σε γυναίκες που 
δεν είχαν για να κάνουν εκτρώσεις. Ήμασταν μέρος του 
Illinois Pro-Choice Alliance που έκανε καμπάνιες υπερ 
των εκτρώσεων και πηγαίναμε στις φυλακές. Υπερασπι-
στήκαμε το δημόσιο νοσοκομείο Cook Country της γει-
τονιάς μας όταν πήγαν να το κλείσουν. Επίσης, κάναμε 
σεμινάρια αυτοεξέτασης σε διάφορες γειτονιές. Πάντα 
είχαμε συνεργασίες με κοινοτικές οργανώσεις. Στα ‘90s 
συνεργαζόμασταν αρκετά με ένα κορεάτικο κέντρο υ-
γείας, και μια ομάδα που ήταν από λατίνες σε λατίνες, 
κυρίως άνθρωποι χωρίς χαρτιά που δεν είχαν πρόσβα-
ση στην υγεία. Και τότε συμετείχαμε και σε μια ομάδα 
εργασίας για το θηλασμό στις μαύρες γυναίκες, για-
τί ξέραμε ότι οι γυναίκες αυτές είχαν αυξημένο κίνδυ-
νο καρκίνου κυρίως επειδή γινόταν η διάγνωση αργά. 
Παλιά, στα 70s, υπήρχε και μια Ομοσπονδία Φεμινιστι-
κών Κέντρων Υγείας (Federation of Feminist Women’s 
Health Centers), για όλη τη χώρα. To 1982 πέντε μέλη 
από το Κέντρο μας πήγαν σε συνέλευσή τους για να 
συμμετέχουμε στην Ομοσπονδία. Αλλά δεν μας δέ-
χτηκαν με θέρμη. Γιατί δεν είχαμε επιδιώξει να γίνουμε 
μέλη τους, δεν κάναμε εκτρώσεις, γιατί περιλαμβάναμε 
γενικούς γιατρούς στην κολλεκτίβα μας και γιατί δεν εί-
χαμε φυλετική ποικιλομορφία. Ενδιαφέρον ε! 
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Η υποχώρηση του κινήματος και τα 90’s

Μιγ: Εμείς νομίζαμε ότι η ενσωμάτωση των ιδεών που συ-
ζητάμε ήρθε με τα ‘90s, αλλά όπως μας τα περιγράφεις μάλ-
λον συνέβη νωρίτερα. Σωστά;
Τέρι: Ναι, σίγουρα. Το παράδειγμα με το πώς έκλεψαν 
το όνομά μας είναι χαρακτηριστικό. Αφουγκράστη-
καν τον ενθουσιασμό που υπήρχε όλη την προηγούμε-
νη δεκαετία για τη γυναικεία υγεία, και με μαρκετίστι-
κο τρόπο κεφαλαιοποίησαν πάνω στις επιτυχίες μας. Ή-
θελαν να φτιάξουν αυτή τη σύγχυση. Ξέρουμε και άλ-
λες δομές υγείας που προσπάθησαν να κλέψουν προ-
γράμματά μας. Και μετά στα 90’s και 00’s άρχισαν να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα που φτιάξαμε εμείς! Όπως, 
το «φροντίδα με κέντρο τον ασθενή» ή το «φροντίδα 
με ενσυναίσθηση» ή το «προσβάσιμη φροντίδα». Πή-
ραν τη γλώσσα, χωρίς τα περιεχόμενα, και τη χρησιμο-
ποίησαν για μαρκετίστικους λόγους. Τι διάολο δηλαδή 
σημαίνει πια το «με ενσυναίσθηση»! Πώς μοιάζει πια; Αν 
μπεις σε ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια ιατρικής επίσε-
ψης είναι ακριβώς η ίδια, παλιά σχέση εξουσίας.

Μιγ: Τι απέγινε λοιπόν το Κίνημα για την Υγεία; Πώς αποδυ-
ναμώθηκε σιγά σιγά;
Τέρι: Μπορώ να μιλήσω με παραδείγματα ίσως... Ας πού-
με, μια γυναίκα από την οποία πήρα συνέντευξη, η οποία 
ήταν στην κλινική Friendman Engelstein, τελικά πήρε 
πτυχίο δημόσιας υγείας και έγινε νοσηλεύτρια. Αυτό 
ήταν πολύ κοινό. Συχνά οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν 
στο κίνημα μετά πήγαν και έγιναν επαγγελματίες υγείας. 
Η συγκεκριμένη μετά κατέληξε να δουλεύει για τον Δή-
μαρχο του Σικάγο στην ομάδα εργασίας του για την υ-
γεία, μαζί με ακτιβιστές γιατρούς και δούλευε πάνω σε 
μεγάλα θέματα της δημόσιας υγείας. Μια άλλη γυναίκα, 
που ήταν η πρώτη συντονίστρια στην κλινική μας, πήρε 
διδακτορικό, και κατέληξε πάλι σε μια μεγάλη ομάδα ερ-
γασίας που δούλευε πάνω στο ζήτημα της μητρικής και 
νεογνικής υγείας διεθνώς. Έκανε πολιτική. Πολλές κεφα-
λαιοποίησαν από το κίνημα. Μια άλλη που ήταν στην κλι-
νική μας από την αρχή, ιδρύτρια, σήμερα είναι Γερουσιά-
στρια, κάνει πολιτική. Πολλές από αυτές τις γυναίκες έγι-
ναν ηγέτες. Κάποιες έμειναν στον κλάδο της υγείας.

Μιγ: Θα έλεγες ότι το ίδιο συνέβη και σε αυτούς που κάναν 
τις κλινικές από τους Πάνθηρες, και τους Young Lords;
Τέρι: Όχι. Αλλά...και ναι! Κάποιοι που ήταν σε κοινοτι-
κές κλινικές κατέληξαν νοσηλευτές ή γιατροί, μπήκαν 
στην ιατρική σχολή. Αλλά όλοι όσοι ήταν μέσα σε πολι-
τικές οργανώσεις, και δεν ήταν εκεί λόγω της ιατρικής, 
δεν ακολούθησαν μια τέτοια πορεία. Και πολλοί, φυσι-
κά, ήταν αυτοί που απλά καταστράφηκαν. Εννοώ... υ-
πήρξε τόση αστυνομική βία. Τόση πολλή καταστροφή 
μέσα στα κινήματα. Ακούς ιστορίες για το πώς κάποιοι 
άνθρωποι άλλαξαν για πάντα.

Μιγ: Τι συνέβη με όλες τις υπόλοιπες που δεν έπιασαν πολι-
τικά πόστα ή δεν έγιναν γιατροί;
Τέρι: Δεν έχω ιδέα! Κάποιες άφησαν την πολιτική ιδε-
ολογία πίσω τους, κάποιες την κουβάλησαν μέσα στις 
δουλειές τους. Αλλά οι περισσότερες θα έλεγα ότι εκεί 
στα τέλη 1980 αρχές 1990 κατέληξαν σε κάποιο ακα-
δημαϊκό πόστο, στις σπουδές φύλου ή κάτι σχετικό με 
την ιατρική. 

Μιγ: Θέλεις να μας πεις ποια είναι η επίπτωση αυτής της αλ-
λαγής κατά τη γνώμη σου;
Τέρι: Αυτό το ζήτημα άπτεται των πολιτικών των ταυ-
τοτήτων και πώς έχουν επηρεάσει το φεμινιστικό κίνη-
μα. Η ανησυχία μου είναι ότι ότι προωθεί βαθείς δια-
χωρισμούς, αντιπάθειες και κατακερματισμό. Ότι η πο-
λιτική των ταυτοτήτων έτσι όπως χρησιμοποιείται ευ-
ρέως, δεν κοιτά τις συμμαχίες ανάμεσα σε καταπιεσμέ-
νες κοινότητες. Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή παρατηρώ ότι 
επικρατεί η ουσιοκρατία μιας ταυτότητας- είναι μεγά-
λο πρόβλημα. Η διαθεματικότητα, όπως εφαρμόζεται 
από την θεωρία στην πράξη, είναι τεμπέλικο εργαλείο. 
Εάν δούμε πραγματικά τι σημαίνει η διαθεματικότητα 
τότε μπορούμε να έχουμε συμμαχίες. Όπως το Rainbow 
Coalition στο Σικάγο. Τότε οι οργανώσεις αυτές ήξεραν 
ότι μπορούν να επωφεληθούν η μία απο τη δουλειά της 
άλλης, έτσι είχε επιτυχία το πολύμορφο κίνημα των ‘60s. 
Τώρα αυτό που γίνεται είναι αυτοκτονικό: η έμφαση εί-
ναι στο «ποιος δικαιούται να μιλάει για τι», αντί για το «τι 
είναι αυτό που πρέπει να πούμε»! 

 Βγήκε πολύ πρόσφατα αυτό το  βιβλίο «Mistaken 
Identity» του Asad Haider, που είναι νομίζω πολύ σημα-
ντικό. Αυτός γράφει ότι οι πολιτικές ταυτοτήτων, παρό-
τι είχαν τις απαρχές τους στα ριζοσπαστικά κινήματα, 
όπως αυτό των μαύρων λεσβιών του Combahee River 
Collective15, κάνουν τους ανθρώπους να επενδύουν 
στον αποκλεισμό τους λόγω ταυτότητας. Και συνέχεια 
βάζουν στο επίκεντρο την ταυτότητά τους ως μια μορ-
φή πολιτικής. Αυτό, λέει,  παρότι μερικές φορές μπορεί 
να κερδίσει έδαφος ενάντια στο σύστημα, δε μπορεί τε-
λικά να έχει τη συλλογική δύναμη να το αλλάξει.

Μιγ: Ναι, αυτά είναι ζητήματα που σκεφτόμαστε κι εμείς 
στην ομάδα μας. Συχνά στις ΗΠΑ ακούμε να χρησιμοποιεί-
τε τον όρο «αναπαραγωγικά δικαιώματα». Μπορείς να μας 
εξηγήσεις τη γενεαλογία του;
Τέρι: Κατ’ αρχάς ο όρος «αναπαραγωγικά δικαιώματα» 
θεωρείται πια παρωχημένος, σήμερα χρησιμοποιούμε 
τον όρο «αναπαραγωγική δικαιοσύνη». Και αυτό για-
τί αναγνωρίζουμε ότι το δικαίωμα είναι κάτι στο οποίο 
κάποιες έχουν πρόσβαση και κάποιες όχι. Ενώ ο όρος 
δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι το ζήτημα είναι κοινωνι-
κό. Γιατί το δικαίωμα είναι «εκεί», αλλά αυτό δε σημαίνει 
ότι όλες έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αλλά η απαρχή του 
όρου ήταν από τις μαύρες γυναίκες, και το γεγονός ότι 
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αποκλείονταν από δικαιώματα που για τις λευκές ήταν 
απλά «ελεύθερη επιλογή», όπως η έκτρωση. Χρειάζεται 
συνέχεια να αμφισβητούμε τις ιδέες που λένε «το έχεις 
ή δε το έχεις», «αν το έχεις το δικαίωμα τότε είναι δικό 
σου». Αυτές οι ιδέες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
τάξη και τη φυλή.

Μιγ: Μάλιστα... και φτάνουμε τώρα στο σημείο όπου εσύ 
μπαίνεις στην εικόνα. Από που συνάντησες το Κέντρο;
Τέρι: Ήμουν στο πανεπιστήμιο τότε, και είχα δουλέ-
ψει σε μια κλινική εκτρώσεων που λεγόταν «Planned 
Parenthood» (οικογενειακός προγραμματισμός), στο Σι-
κάγο. Ο ρόλος μου ήταν η συμβουλευτική πριν και μετά 
την έκτρωση. Δεν ήμουν οργανωμένη πολιτικά, αλλά 
είχα κανει κάποια πράγματα με τους αναρχικούς. Τίπο-
τα επίσημο όμως. Πήγα βασικά στο Κέντρο ως λήπτρια 
υπηρεσίας και σκέφτηκα «ουάου, αυτο το μέρος είναι 
πολύ ιδιαίτερο, πώς θα χωθώ»; Με εκπαίδευσαν και άρ-
χισα να δουλεύω εκεί με αμοιβή και παράλληλα σπού-
δαζα. Σήμερα είμαι ακόμη μη-αδειοδοτημένη αλλά και 
μη-αμειβόμενη. Από τη μία σήμερα έχω άλλη δουλειά 
και δε χρειαζομαι αμοιβή εδώ, από την άλλη ίσως υπο-
συνείδητα αντιδρώ σε όλο αυτό που λέει ότι θα πρέπει 
να αμειβόμαστε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύπλοκο. Για-
τί πολλές συναδέλφισσες στο Κέντρο λένε ότι το ζήτη-
μα της αμοιβής είναι ένα ταξικό-φυλετικό ζήτημα, και 
αυτό έλεγα κι εγώ πάντα. Γι’ αυτό άλλωστε δεν έχουμε 
και φυλετικά ποικιλόμορφη συλλογικότητα. Γιατί όσοι 
έρχονταν και χρειάζονταν τα λεφτά μετά απλά πήγαι-
ναν αλλού που είχε καλύτερη πληρωμή. Αλλά είναι πιο 
πολύπλοκα τα πράγματα από αυτό. Έχουμε την τάση να 
βλέπουμε τον εθελοντισμό ως κάτι που κάνει μια λευ-
κή γυναίκα, το οποίο ισχύει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό 
ο εθελοντισμός. Είναι και τα πράγματα που κάνεις για ε-
σένα και τους φίλους σου, με πολιτικά χαρακτηριστικά.

Μιγ: Από ό,τι καταλάβαμε, πίσω στα ‘90s, όταν πρωτοπή-
γες εσύ, οι χρηματοδοτήσεις δεν ήταν πολλές. Και ακόμη 
πιο πίσω στο χρόνο επίσης λιγότερες.
Τέρυ: Στα ‘90s, πάνω από 60-70% των εξόδων μας κα-
λυπτόταν από αυτά που έδιναν οι χρήστες, ενώ τώρα 
το 50% μόνο καλύπτεται και τα υπόλοιπα είναι δωρε-
ές από ιδρύματα ή ιδιώτες. Δεν έχουμε κρατική χρημα-
τοδότηση. Και αυτό είναι κάπως μοναδικό για κλινική.

Μιγ: Εσείς μας εξήγησες ότι αρχίσατε ως συλλογικότητα, 
αλλά τώρα τι είδους δομή έχετε;
Τέρι: Είμαστε ΜΚΟ, γιατί σε κάποια φάση στα ‘80s θέ-
λαμε να πάρουμε χρηματοδότηση, από ιδρύματα. Ενώ 
στην αρχη ήταν μόνο οι εισφορές των χρηστών. Πριν 
από αυτό, στα ‘70s, είχε προηγηθεί ότι προσπαθήσαμε 
να πληρώσουμε κάποια μέλη 60 δολάρια την εβδομά-
δα κυρίως για γραμματειακή δουλειά και μείναμε χωρίς 
λεφτά. Τότε άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις μέσα στη 

συλλογικότητα σε σχέση με το μη αμειβόμενη και αμει-
βόμενη δουλειά. Και αυτό το θέμα έρχεται και ξανάρχε-
ται στο Κέντρο, γιατί το να δουλεύεις χωρίς να πληρώ-
νεσαι, όπως και να το κάνουμε, δείχνει ταξικό προνόμιο.

Σε αυτή τη φάση έρχεται στη συνάντηση η Τζες Κέιν.  
Η συζήτηση ανοίγει και συμμετέχει και αυτή.  

Το CWHC σήμερα και η τρανς κοινότητα

Μιγ: Ποιες είναι οι χρήστριες σήμερα στο CWHC;
Τέρι: Έχουν αλλάξει στη σύνθεση του φύλου. Τώρα έ-
χουμε ένα μεγάλο τρανς πρόγραμμα, όπου παρέχου-
με ορμονικές μεταβάσεις. Είναι το 15% των χρηστών. 
Και μάλιστα η Τζες από δω μπορεί να σας διαφωτίσει 
σε σχέση με αυτό! Αυτή το έτρεχε αυτό το πρόγραμμα.

Μιγ: Α τέλεια! Θες να μας πεις Τζες πώς εσύ βρέθηκες στην 
κλινική;
Τζες: Εγώ πήγα εκεί όταν ήμουν 24 χρονών. Δεν ήξε-
ρα πράγματα. Οπότε για μένα ήταν μια φάση «θα πα-
ρατήσω τη δουλειά μου, εδώ είναι το μέρος που θέλω 
να είμαι!». Και όντως, το έκανα. Γιατί ήταν κάτι που ήθε-
λα τόσο πολύ και μου άρεσε, ο τρόπος στο Κέντρο, η 
προσέγγιση. Φυσικά, επίσης, μπορούσα να παρέχω υ-
πηρεσίες υγείας χωρίς να χρειάζεται να έχω την τυπική 
εκπαίδευση. Δεν ήθελα να είμαι γιατρός. Έμαθα τόσα 
πολλά τότε, για το σώμα μου. Και για μένα το σημαντικό 
ήταν ότι ήταν φιλικό στους κουιρ. Και το να είσαι εργα-
ζόμενη στην υγεία και λεσβία, αυτό δεν ήταν κάτι δεδο-
μένο. Αλλά στο Κέντρο ήταν όλες τελείως κουλ με αυτό- 
είχα άγχος αν θα ήμουν αποδεκτή. 

Μιγ: Ωραία, ωραία... Θες να μας πεις για το τρανς πρόγραμ-
μα; Πώς άρχισατε να θέλετε να παρέχετε την υπηρεσία της 
μετάβασης;
Τζες: Εγώ άρχισα το 2001, και ήδη οι συζητήσεις είχαν 
αρχίσει γύρω στο 1998-1999, απλά όχι οργανωμένες. 
Ήμασταν πολύ καλές να παρέχουμε υπηρεσίες στη λε-
σβιακή κοινότητα, γιατί ήμασταν μέρος της. Σιγά σιγά 
αρχίσαμε να έχουμε μεγαλύτερη συνείδηση ότι ενώ 
ήδη δουλεύαμε με πολλές λεσβίες που δεν κατατάσσο-
νταν στο δίπολο των φύλων, ουσιαστικά ποτέ δεν είχα-
με κάνει μια οργανωμένη συζήτηση για το τι πραγματι-
κά τους παρέχουμε, το πώς φροντιζουμε την τρανς κοι-
νότητα και τους ανθρώπους που δεν άνηκαν στο δίπο-
λο. Νιώθαμε όμως έντονα την ένταση μεταξύ της φε-
μινιστικής ιστορίας από την οποία ερχόμασταν, τις ρί-
ζες μας δηλαδή στο «δεύτερο κύμα», και το τι χρειαζό-
ταν να κάνουμε για να φροντίσουμε τώρα την κοινότη-
τα. Γιατί ήδη παρείχαμε σε τρανς-αρρενωπά άτομα στη 
Κέντρο. Αλλά ήταν σαν να τους κάναμε αόρατους. Για-
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τί χρησιμοποιούσαμε τη λέξη «γυναίκα» για όλους! Πα-
ντού: στο τηλέφωνο, στα φυλλάδια, στις φόρμες. Και 
αυτές/οί αναγκάζονταν να μη λένε τίποτα ή να λένε 
απλά «μπουτς». Σιγά μην έπαιρναν το ρισκο την ώρα 
που τους κάναμε το τεστ Pap να μας πουν, βασικά δεν 
είμαι γυναίκα, κι ας έχω αιδοίο. Βασικά, καταλάβαμε ότι 
κάναμε κάτι που ήταν ενάντια σε αυτά που πιστεύουμε 
και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το αλλάξουμε, ει-
δικά καθώς ξέραμε πόσο κοντά είναι η λεσβιακή κοινό-
τητα με την αντρική τρανς κοινότητα.
Τέρι: Και όχι μόνο αυτό.. πολλές όταν ήθελαν να κάνουν 
τη μετάβαση, ξέραμε, ότι πήγαιναν και έβρισκαν φάρ-
μακα στην μαύρη αγορά.  
Τζες: Ναι. Πρώτα λοιπόν, αποφασίσαμε να δούμε πώς 
θα κάνουμε το γυναικολογικό πρόγραμμά μας συμπερι-
ληπτικό προς τους τρανς και πιο μετά αρχίσαμε το πρό-
γραμμα της μετάβασης. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή: αλ-
λάξαμε το καταστατικό μας, τις φόρμες μας, την εκπαί-
δευση όλων, μιλήσαμε πολύ με τον Ρούμπι, έναν τρανς 
άντρα, που ήθελε να μας βοηθήσει. Έτσι, το 2004, αρχί-
σαμε και βλέπαμε επίσημα πια τρανς άντρες και άτομα 
που δεν εμπίπτουν στο δίπολο. Συχνά λάμβαναν ήδη 
τεστοστερόνη όταν έρχονταν σε μας. Και έτσι αποφασί-
σαμε το 2007 να αρχίσουμε να παρέχουμε και ορμόνες: 
στην αρχή μόνο με όσους έκαναν ήδη χρήση και μετά 
φτιάξαμε νέα πρωτόκολλα. Αλλά και πάλι. Εμείς ξέραμε 
μόνο γυναικολογική δουλειά, δουλεύαμε με το αιδοίο, 
δεν ξέραμε τίποτα μα τίποτα για πέη! Οπότε δεν μπο-
ρούσαμε να δουλέψουμε με τις τρανς γυναίκες. Δεν εί-
χαμε ιδέα πώς, και θα τους κάναμε και κακό. Αρχίδια; 
Δεν είχαμε ιδέα! Οπότε σε κάποια φάση, η τρανς κοινό-
τητα μας έκανε καταγγελία. Ότι αποκλείουμε τις τρανς 
γυναίκες, το οποίο γράφτηκε σε άρθρο που δημοσιεύ-
τηκε στον τοπικό τύπο. Όπως ξέρεις, το φεμινιστικό κί-
νημα έχει μια μακρά ιστορία να αποκλείει την τρανς 
κοινότητα. Και βασικά μας κατηγόρησαν ότι εμείς επα-
ναλαμβάναμε αυτό το λάθος. Εμείς είχαμε κάνει πολλή 
προσπάθεια ως οργάνωση να το αλλάξουμε αυτό, την 
κουλτούρα μας. Να μην είμαστε σε φάση «μόνο γυναί-
κες! μόνο λεσβίες!», και το είχαμε καταφέρει σε μεγάλο 
βαθμό. Αλλά η παράδοση μας ακολουθούσε και παρότι 
είχαμε το τρανς πρόγραμμα κατηγορηθήκαμε ότι κρα-
τούσαμε την κακή φεμινιστική παράδοση, επαναλαμ-
βάναμε τα ίδια λάθη. 

Μιγ: Αυτό που έχει ενδιαφέρον και για εμάς. Υπάρχει αυτή 
η συζήτηση στην Ελλάδα έντονα την τελευταία πενταετία. 
Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον για εμάς να ακούσουμε 
πώς το διαχειριστήκατε. Πώς κρατήσατε την ιστορία σας 
και την καταγωγή σας, χωρίς όμως να αποκλείσετε την 
τρανς κοινότητα; 
Τζες: Εμείς αυτό που κάναμε είναι μια δημόσια απολο-
γία, σε κείμενο. Και το κάναμε επειδή ήταν πολύ δημό-
σιο και επειδή πολλοί άνθρωποι πληγώθηκαν και μας 

το είπαν. Εγώ αισθανόμουν απαίσια. Το τρανς πρό-
γραμμα ήταν κάτι για το οποιο νοιαζόμουν τόσο πολύ 
και δούλεψα για χρόνια σκληρά γι’ αυτό, για να συμ-
βεί αυτή η αλλαγή στο Κέντρο, να είμαστε μαζί με την 
τρανς κοινότητα. 
Τέρι: Βασικά, αν οι άνθρωποι προσβάλλονται και πλη-
γώνονται από αυτά που κάνεις, πρέπει να απολογηθείς. 
Αυτό πρέπει να κάνεις.
Τζες: Πρέπει να δεις την ιστορία αυτής της σύγκρουσης 
μέσα στο φεμινιστικό κίνημα και γι’ αυτό ακόμη νομίζω 
ότι κάναμε το σωστο να απολογηθούμε δημόσια. Γιατί 
πραγματικά και ουσιαστικά, δεν θέλαμε να προσβάλου-
με κανέναν. Μας πήρε χρόνια στο εσωτερικό μας για να 
επανέλθουμε από αυτή την δημόσια καταγγελία. Μέλη 
έφυγαν και ήταν πολύ οδυνηρό και πολύ κουραστικό. 
Έτσι όπως μας το λες εσύ όμως, στην Ελλάδα είστε ακό-
μη σε μια διαδικασία συζήτησης.

Μιγ: Ναι, είμαστε. Τώρα εξελίσσεται. Αλλά εμείς θεωρούμε 
ότι έχουμε κοινούς εχθρούς με τις τρανς γυναίκες. Αυτό εί-
ναι ξεκάθαρο για εμάς. Πιστεύουμε ότι οι διαχωρισμοί εί-
ναι εναντίον μας. 
Τέρι: Αυτό που έλεγα τότε που είχαμε αυτές τις συζη-
τήσεις στη συλλογικότητα είναι ότι η έμφυλη δικαιοσύ-
νη σήμερα έχει αλλάξει από αυτό που ήταν παλιά. Πα-
λιά την καταλαβαίναμε ως οι γυναίκες μόνο. Τώρα υ-
πάρχουν και άλλες φιγούρες, δεν είναι ή άντρας ή γυ-
ναίκα. Και έπρεπε τότε να διαβάσουμε πολύ και να ε-
ξετάσουμε πραγματικά για ποιον θέλουμε να παρέχου-
με και γιατί. Γιατι μας ήταν ξεκάθαρο ότι καταλαβαίναμε 
την έμφυλη δικαιοσύνη ως κοινή με τις τρανς. 
Τζες: Το πιο βοηθητικό για εμάς σε αυτή τη διαδικασία 
ήταν ότι είχαμε τρανς άτομα στην συλλογικότητα, τα ο-
ποία καλέσαμε για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Μας α-
γαπούσαν και τους αγαπούσαμε. Και όταν ήρθαν απλά 
σταματήσαμε τις θεωρητικές συζητήσεις! Τέρμα αυτό! 
Μπορούσαμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγμα-
τα, όλα έβγαζαν νόημα. Τα συμφέροντά τους ήταν μέσα 
στο Κέντρο και αυτό άλλαξε τα πάντα.

Μιγ: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ιστορία  που μοιρα-
στήκατε, ακούγεται μια δύσκολη περίοδος για εσάς αυτή 
τότε. Να κλείσουμε με μια άλλη ερώτηση. Τι θα λέγατε ότι 
έχει αλλάξει πιο πολύ από τότε που αρχίσατε;
Τέρι: Εγώ ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εί-
ναι το ότι παλιά οι γυναίκες ήταν πολύ πιο ανοιχτές να 
βάλουν μόνες τους τον κολποδιαστολέα. Εμείς όταν κά-
νουμε εξέταση δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Να τους 
δείξουμε πώς μπαίνει και να μάθουν να βλέπουν μέσα 
στον κόλπο, τον τράχηλό τους, όπως επίσης να βλέ-
πουν και τις λοιμώξεις. Είναι εδώ και 10-15 χρόνια που 
οι γυναίκες και οι τρανς που έρχονται για εξέταση δεν 
θέλουν να το κάνουν, λενε «απλά κάντο εσύ που ξέρεις 
να τελειώνουμε». 
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Μιγ: Ουάου! Αυτός είναι δείκτης του πόσο οι άνθρωποι ε-
μπιστεύονται το ιατρικό σύστημα! 
Τζες: Δε ξέρω... Το συζητούσαμε πολύ αυτό, ότι συνέ-
χεια μειωνόταν αυτό το ποσοστό. Εμείς δε το βλέπου-
με ως ότι προσπαθούμε να τους πείσουμε να το κάνουν. 
Για κάποιες είναι πολλή πίεση να το κάνουν. Εάν αισθά-
νονται άνετα και ασφαλείς, θέλουν να το κάνεις εσύ. 

Μιγ: Ναι οκ... αλλά είναι μια κοινωνική αλλαγή αυτό που 
περιγράφετε, δεν είναι ατομικό. Γιατί βλέπετε χιλιάδες γυ-
ναίκες και τρανς άτομα και το έχετε καταγράψει ως μια 
μετάβαση.
Τζες: Ναι. Σωστά. Κοίτα, δεν υπάρχει πια αυτή η κουλ-
τούρα των ομάδων αυτοσυνείδησης, που κάθονταν 
όλες σε κύκλο και μαθαίνανε να κοιτάνε τον τράχηλό 
τους. Αυτό απλά δεν υπάρχει, δε τους ενδιαφέρει κάτι 
τέτοιο. Επίσης, πολλά πράγματα που κάνουν σε σχέση 
με την υγεία τους περνάνε μέσα από τα Applications 
του κινητού!
Τέρι: Εγώ νομίζω ότι έχει σχέση και με το ίντερνετ, και 
ότι θεωρούν ότι μπορούν να βρουν και να μάθουν οτι-
δήποτε εκεί. Επίσης, σήμερα πιστεύω ότι ο κόσμος έχει 
μια αποστροφή προς τα γεννητικά του όργανα. Αν δεις 
τα ποσοστά της αιδοιοπλαστικής, αυτό είναι ένας δεί-
κτης που σου δείχνει πώς ο κόσμος αισθάνεται σήμε-
ρα για το αιδοίο του. Αυτό το φαινόμενο πάντως, να θέ-
λουν να το κάνεις εσύ, όλο και αυξάνεται σήμερα, αυτό 
έχω προσέξει. Και μέσα από τη δουλειά μου με τους 
φοιτητές, έχω παρατηρήσει ότι όταν τους φέρνω στο 
Κέντρο, ενω παλιά αγόραζαν κολποδιαστολέα για να το 
δοκιμάσουν στο σπίτι, σήμερα ελάχιστες το κάνουν. Εί-
ναι τελείως θλιβερό.

Μιγ: Μα είναι λογικό... Σήμερα όλες μας εκπαιδευόμαστε 
μέρα με τη μέρα πώς να παραδίδουμε τον ελεγχο στους 
ειδικούς.

Τζες: Το ενδιαφέρον είναι αυτό που μου συνέβη 
όμως! Είχα πάει σε αυτό το τελείως μέινστριμ νοσο-
κομείο για κάτι γυναικολογικό. Και κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης η τύπισσα μου έδωσε έναν καθρέφτη! 
Να κοιτάξω τον τράχηλό μου! Απίστευτο; Έχει γίνει 
πιο μέινστριμ λοιπόν αυτό. Βέβαια, δεν κάνουν τίπο-
τα άλλο με φιλικό τρόπο. Κοινώς, δε σημαίνει το ότι 
σου δίνουν τον καθρέφτη, πως είναι και με σεβασμό.
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